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RESUMO 

TRABALHO DE PROJECTO / WEB TV – ANÁLISE E MELHORES 
PRÀTICAS EM OCS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

 

A Internet veio permitir diluir a natureza ontológica dos órgãos de comunicação social 
(OCS) na sua apresentação online, tornando possível, por exemplo, a qualquer jornal 
divulgar reportagens em vídeo ou a qualquer rádio disponibilizar jornais escritos para 
download. 

Na Web, os géneros jornalísticos podem tocar-se e criar novas narrativas que 
congregam vários formatos e novas formas de comunicação com o utilizador.  

Porém, se por um lado esta nova natureza eclética das narrativas pode ser vista como 
uma oportunidade de expansão para o jornalismo, por outro, também amplia o risco de 
desvirtuação de formatos jornalísticos, podendo levar ao incumprimento das suas regras 
mais basilares. 

A pressão da concorrência está a forçar os OCS a disponibilizarem conteúdos em vídeo 
na Internet, sendo muitas vezes esquecidas estas normas e menosprezado o carácter 
jornalístico dos conteúdos que colocam online. 

Neste trabalho de projecto, pretende-se então analisar como os conteúdos em vídeo 
estão a ser utilizados pelos OCS na Internet.  

Para se alcançar esta perspectiva, será aqui feito o enquadramento que levou à 
emergência dos vídeos jornalísticos online, explorado o estado da arte da Web TV, 
analisadas as Web TV e reportagens em vídeo de empresas de comunicação social 
nacionais e internacionais, e, por fim, identificadas as melhores práticas nesta área, 
integrando as regras jornalísticas com as novas ferramentas e potencialidades oferecidas 
pela Internet. 

 

Sónia Santos Dias 

 
PALAVRAS-CHAVE: Web TV, Reportagem, Internet, Vídeo, Multimédia, Integração, 
Convergência 
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ABSTRACT 
 

 PROJECT WORK / WEB TV – ANALISYS AND BEST PRACTICES ON 
NATIOANL AND INTERNACIONAL MEDIA 

 
Internet allowed us to minimize the ontological nature of media, allowing, for instance, 
any newspaper to broadcast video reports, or allowing radio to release written 
newspapers to be downloaded. 
 
In internet, journalistic genres may sometimes be very similar and create new ways of 
speech witch congregate several shapes of communication with the user. 
 
Although on one side this new eclectic shape of speech can be seen as an opportunity of 
growth for journalism, on the other hand it increases the risk of neglecting the 
traditional journalistic formats, and this may lead to the flaw of journalism basic rules. 
 
Pressure from competition is forcing media to place video contents in Internet, very 
often forgetting the journalistic character of the pieces placed online. 
 
This project intends to analyze how video contents are being used by media in Internet. 
In order to reach this perspective, will be held a framing of what lead to the emergence 
of journalistic videos online, will also be explored the state of the art in current Web 
TV, analyzed Web TV and video reports from national and international media, and, in 
the end, best practices in the area will be identified, congregating journalistic rules and 
new tools and potential brought to media by Internet. 

 

 

 Sónia Santos Dias 

 

KEYWORDS: Web TV, Report, Internet, Video, Multimedia, Integration, Convergence 
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INTRODUÇÃO 

A Internet veio modificar a forma como se faz jornalismo. Ao introduzir novas 
formas de comunicação e novas ferramentas de trabalho, possibilita a criação de novas 
narrativas e de novas experiências de utilização. Um artigo na Internet não se esgota em 
si mesmo, levando sempre a que seja possível continuar a narrativa, mesmo que em 
géneros diferentes. Podemos encontrar uma peça jornalística composta por texto, 
declarações em áudio e complementada com uma reportagem em vídeo e com ligações 
a outros conteúdos relacionados. A Internet permite um ecletismo inovador a todos os 
OCS que baseavam o seu conhecimento nos formatos tradicionais.  

Podemos questionar agora se a Internet não estará a criar novos géneros 
jornalísticos, na medida em que permite novas experiências ao emissor e receptor. 
Porém, este tema não é o cerne desta discussão e não o iremos explorar aqui.  

Mas ainda relativamente a esta nova aprendizagem e incursão em novos 
formatos por parte dos OCS, de facto, esta não está a ser feita de forma sustentada. Pelo 
contrário, a pressão concorrencial faz com que os OCS queiram disponibilizar todos os 
formatos (texto, áudio, vídeo) nas suas versões online, não investindo muitas vezes na 
sua produção com qualidade. Tal nota-se, por exemplo, em muitos jornais que, não 
possuindo conhecimentos ou técnicos especializados em imagem, disponibilizam 
reportagens em vídeo sem qualidade e rigor jornalístico. Aliás, surgem na Internet, nos 
sites dos OCS, diversos conteúdos que não encontram expressão nos géneros 
jornalísticos conhecidos. 

Nesta linha, centremo-nos agora apenas nos conteúdos em vídeo, o objecto de 
estudo deste trabalho de investigação, no qual se pretende aferir como estão a ser 
utilizados pelos OCS na Internet.  

Verificamos, então, que em muitos sites de OCS são disponibilizados vídeos 
onde são apenas apresentadas imagens (por vezes não editadas), ou só declarações de 
determinados intervenientes, também se encontram vídeos provenientes de redes 
sociais, imagens sem legendas, etc. 

 
Poderão estes vídeos ser considerados produtos jornalísticos, na medida em que 

são divulgados por um OCS na sua área informativa? Não deverão respeitar as mesmas 
regras que uma peça emitida em broadcast? Não deverá haver uma separação clara 
entre produto jornalístico e outros que, porventura, queiram divulgar? Não deverá haver 
clareza junto do utilizador, para este ter noção imediata do produto que está a consumir? 
Estas foram algumas das questões colocadas que deram início a este trabalho de 
investigação e às quais procuraremos responder. 

O facto é que, nunca como agora, o mundo precisou tanto do jornalismo para dar 
sentido à gigantesca amálgama de informação que se gera, circula e troca diariamente. É 
necessário dar sentido às coisas e é esse um dos papéis dos OCS. Têm credibilidade e é 
por ela que os utilizadores buscam quando querem ter garantia da informação correcta. 
A credibilidade deve, portanto, ser uma premissa sempre presente em todos os 
conteúdos divulgados. Mas tal tem sido menosprezado por muitos OCS no que respeita 
à área de vídeos. 
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No caso concreto da reportagem, esta deverá responder a várias perguntas. Mas 
muitos OCS disponibilizam online conteúdos em vídeo que não cumprem este papel, 
mesmo que embalados como tal. Não poderão, portanto, ser consideradas reportagens. 
Aliás, seja em que formato for, uma reportagem é «uma das formas que a era moderna 
tem de perguntar pelo ser, agrupando, em formatos concretos, predefinidos, as 
respostas obtidas e tornando assim concreta a actualidade»1. Jacinto Godinho resume, 
assim, o que deverá ser uma reportagem na sua natureza ontológica. 

Mas, apesar de não ser objectivo deste trabalho fazer uma análise ao conteúdo 
das reportagens, e apesar de toda a liberdade criativa que o género permite e que a 
Internet potencia, convém recordar os ensinamentos do conhecido jornalista espanhol, 
Manuel Antero Rueda: «Uma reportagem informativa deve assumir as eternas regras 
da tragédia grega: apresentação, problema, desenlace. Depois da entrada, concebida 
como elemento fundamental para despertar interesse pela história – e uma obrigação e 
imperiosa necessidade no início de qualquer reportagem – e da inclusão do título, 
começa o desenrolar da acção»2. 

Neste sentido, e ao propormo-nos analisar as Web TV e as reportagens em vídeo 
dos OCS seleccionados, colocaremos fora do âmbito de escolha os vídeos de 
declarações, de imagens, de outros OCS e de redes sociais. A escolha recairá na 
produção própria para a Internet e que se assemelhe a uma reportagem, o que nem 
sempre é fácil de encontrar. Mas, recorde-se, a análise não será de conteúdo, mas apenas 
estrutural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 GODINHO, Jacinto (2009) “As Origens da Reportagem – Imprensa”. Livros Horizonte. P.17 

 

2 RUEDA, Manuel Antero (2004) “El guión en el reportaje informativo”. IORTV. P. 119 
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ESTUDO DE CASO 
 

 
I.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Com a entrada no mundo online, os órgãos de comunicação social viram diluir a sua 
natureza ontológica, ao conseguirem entrar em campos de actuação que não faziam 
parte do seu ser. A especificidade da Internet possibilita-lhes estabelecer novas linhas de 
comunicação com o utilizador, provocando-lhe experiências de utilização diferentes das 
permitidas pelos formatos tradicionais. Os géneros jornalísticos começaram a tocar-se e 
a criar novas narrativas. Hoje, por exemplo, é possível a qualquer jornal divulgar 
reportagens em vídeo ou a qualquer rádio disponibilizar jornais escritos para download. 

Porém, o que por um lado pode ser uma janela de oportunidade para a expansão do 
jornalismo, por outro amplia o risco de desvirtuação de formatos jornalísticos e incursão 
em erros no que respeita às regras mais basilares. 

Coloca-se então a questão: Dada a natureza eclética da Internet, estarão estes 
formatos em mutação? E deverão ser criadas novas regras que garantam o rigor 
jornalístico essencial em qualquer formato ou plataforma pelo qual é difundido? Na 
minha perspectiva, as regras já existentes servem perfeitamente para a Internet, na 
medida em que esta faz uma aglomeração simultânea dos vários formatos tradicionais, 
já de si devidamente balizados por regras. 

Mas a natureza ontológica dos formatos jornalísticos na Internet não é o cerne deste 
trabalho de projecto. Porém, é necessário clarificar desde já que a análise será feita com 
base nas regras jornalísticas instituídas nos formatos tradicionais. Ou seja, quando se 
analisar uma reportagem, ela deverá, por exemplo, apresentar oráculos, quando surgem 
entrevistados, uma ficha técnica no final da peça, etc.  

De salientar, como veremos mais à frente, que a pressão da concorrência está a 
forçar os OCS a disponibilizarem conteúdos em vídeo na Internet, sendo muitas vezes 
esquecidas as regras jornalísticas. 

Neste trabalho de investigação, pretende-se então analisar como os conteúdos 
jornalísticos em vídeo estão a ser utilizados no meio online. Para se alcançar esta 
perspectiva, serão analisadas as Web TV e as reportagens em vídeo realizadas 
especificamente para a Internet por OCS nacionais e internacionais.  
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I.2. OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Este trabalho começará primeiro por contextualizar as condições que levaram à 
emergência dos conteúdos jornalísticos em vídeo na Internet, para depois apresentar o 
estado da arte da Web TV na actualidade. Analisaremos depois as Web TV e 
reportagens em vídeo de empresas de comunicação social nacionais e internacionais, 
para, por fim, identificar as melhores práticas nesta área. 

Em resumo, os objectivos deste trabalho de projecto são: 

• Fazer uma primeira triagem do tipo de vídeos informativos disponibilizados 
pelos OCS nacionais e estrangeiros na Internet; 

• Analisar as Web TV dos OCS e as reportagens em vídeo realizadas 
especificamente para a Internet; 

• Identificar as melhores práticas a serem utilizadas numa Web TV; 
• Identificar os elementos estruturais essenciais a uma reportagem em vídeo 

divulgada na Internet. 

 
I.3. DEFINIÇÃO DE CONCEITOS 

 
Reportagem 
Narração jornalística de certa extensão e estilo literário muito pessoal, em que se tenta 
explicar como sucederam factos actuais, embora não constituam propriamente notícia. É 
um relato jornalístico informativo, livre quanto ao tema, objectivo quanto ao modo, e 
redigido aparentemente em estilo directo3. 
 
WebTV 
Disponibilização organizada de conteúdos em vídeo numa área específica de um 
determinado site.  
 
Vídeos on demand 
Possibilidade de seleccionar vídeos numa área específica de um determinado site.  
 
Multimédia 
Combinação de informação disponibilizada em diferentes formatos, tais como vídeo, 
áudio, texto e imagem. 
 
Pre-roll 
Anúncio publicitário em vídeo que passa antes do conteúdo em vídeo seleccionado pelo 
utilizador. 
 
Middle-roll 
Anúncio publicitário em vídeo que passa a meio do conteúdo em vídeo seleccionado 
pelo utilizador. 
 

                                                            
3 ARAÚJO, Domingos da Silva (1990). “Vamos falar de Jornalismo”. Direcção-Geral da Comunicação Social 
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Embed 
Código HTML que permite que um determinado conteúdo em vídeo seja 
disponibilizado noutras páginas na Internet e visionado com as mesmas características 
que apresenta no meio original. 
 
Link 
Trata-se de uma hiperligação a outros conteúdos disponibilizados na Internet, seja qual 
for o seu formato. 
 
Oráculo 
Informação apresentada num vídeo, em forma de legenda, para identificar determinado 
interveniente. 
 
 
I.4.  METODOLOGIA 

 
A primeira parte do trabalho basear-se-á numa discussão sobre o estado da arte da 

Web TV e sobre a contextualização dos cenários necessários à sua emergência. Para 
isso, não poderá faltar a discussão sobre a banda larga, a convergência multimédia e 
multicanal dos OCS e as próprias oportunidades de mercado que fazem surgir novos 
formatos publicitários que viabilizam cada vez mais a disponibilização de produtos 
jornalísticos em vídeo na Internet.  
 

Porém, uma vez que ainda não existe muita bibliografia sobre Web TV, muita da 
discussão será feita com base em artigos especializados, entrevistas a especialistas e 
trabalhos de investigação sobre temas conexos. Foi realizado um questionário, enviado 
por correio electrónico, aos directores dos seguintes OCS: “Diário de Notícias”, “Jornal 
de Notícias”, TSF, “Correio da Manhã”, “Sol”, “Diário Económico”, “Expresso”, “i”, 
“Público”, “Visão”, “Rádio Renascença”, RTP e SIC. O objectivo era compreender as 
estratégias adoptadas e a seguir pelos OCS nacionais. Porém, apenas três responderam. 
 

Após a discussão sobre o tema, proceder-se-á à primeira análise. Esta identificará o 
tipo de vídeos jornalísticos que existem em 30 sites de órgãos de comunicação social de 
referência nacionais e internacionais. Esta primeira análise ao tipo de vídeos existentes é 
necessária apresentar, na medida em que se verifica que existem muitos sites (ex: 
“Público”, “Die Welt”, “Le Monde”) que disponibilizam apenas vídeos com declarações 
de personalidades, excertos de programas ou vídeos de redes sociais, não existindo o 
formato de reportagem devidamente identificada.  
 

Desta forma, pretende-se entender que percentagem de OCS produz reportagens 
especificamente para a Internet e que tipos de vídeos disponibilizam. 
 

Verifica-se que existe, em muitos sites de televisões, uma replicação das reportagens 
jornalísticas que foram produzidas para a emissão em broadcast. Contudo, optou-se por 
incluir estes OCS na primeira triagem, precisamente para verificar se existe ou não 
reportagens produzidas especificamente para a Internet. 
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Os tipos de vídeos que serão identificados são os seguintes: 
 

• Reportagem/entrevista realizada para a Internet 
• Reportagem/entrevista emitida em broadcast 
• Vídeos com declarações ou comentários 
• Vídeos apenas com imagem 
• Vídeos provenientes de redes sociais 
• Vídeos de agências e fornecedores 
• Vídeos de outros OCS 

 
Após esta primeira triagem, que permitirá identificar OCS que disponibilizam 

reportagens realizadas especificamente para a Internet, proceder-se-ta a uma segunda 
análise, mais aprofundada aos sites de 12 OCS (seis nacionais e seis internacionais).  
 

Pretende-se agora fazer o enquadramento da Web TV em cada OCS, verificando o 
papel que a área de vídeos representa para o mesmo, analisando o destaque que os 
vídeos têm na página de entrada, nas categorias temáticas, dentro dos artigos existentes 
e a forma como a própria Web TV está estruturada, etc. 
 

Em cada site será analisada a Web TV nos seguintes elementos:  
 

• Presença da área de vídeos na página principal do site  
• Presença de vídeos temáticos nas categorias temáticos do site 
• Presença de vídeos em artigos como conteúdo relacionado 
• Categorias temáticas existentes na Web TV 
• Área de vídeos relacionados  
• Área de vídeos mais vistos  
• Área dos últimos vídeos 
• Possibilidade de guardar vídeos favoritos 
• Possibilidade de partilha em redes sociais 
• Tipo de publicidade e localização na Web TV 
• Duração média dos vídeos 
• Caixa de pesquisa de vídeos 
• Divulgação de vídeos produzidos fora do OCS 
• Possibilidade de expansão de ecrã 
• Possibilidade de controlo de som 
• Possibilidade de comentar os vídeos 

 
Após esta análise às Web TV, são depois exploradas duas reportagens da área de 

Sociedade de cada OCS. A escolha das mesmas tem como critério fundamental ser uma 
produção própria do OCS. Isto porque se verifica que muitos OCS divulgam nos seus 
sites reportagens em vídeos de outras fontes que não o próprio. Poderá ser de qualquer 
área de Sociedade, uma vez que a análise de conteúdo não é aqui explorada.  
 

A análise incide, sim, na estrutura da reportagem. Ou seja, pretende-se averiguar se 
possui os elementos necessários à identificação do trabalho como um conteúdo 
independente: se possui a marca do OCS, se respeita todos os critérios de identificação 
jornalística, se disponibiliza ferramentas adicionais possibilitadas pelo canal Internet, 
etc. 
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A grelha de análise a cada reportagem incluirá: 
 

• Inclusão de título, descrição e artigos relacionados 
• Presença de publicidade dentro do vídeo, posicionamento e duração 
• Possibilidade de saltar publicidade 
• Presença de genérico 
• Presença de logótipo do OCS (“mosca”) 
• Presença de oráculos 
• Presença de ficha técnica 
• Sugestão de vídeos no final do vídeo 
• Possibilidade de fazer embed dos vídeos 
• Possibilidade de enviar por correio electrónico 

 
Após estas duas análises (Web TV e reportagens), será feito um comentário aos 

aspectos positivos e negativos a salientar em cada site.  
 

Será destas análises aliadas ao cruzamento com informação de bibliografia 
especializada que sairão as melhores práticas a utilizar em Web TV e reportagem web a 
serem apresentadas no final deste trabalho de investigação. 
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DISCUSSÃO 

 

II.1. BANDA LARGA: AUTO-ESTRADA DE TRANSMISSÃO 

 

Em apenas dez anos, a Internet revolucionou a forma como as pessoas comunicam, 
trabalham e se relacionam umas com as outras e com instituições. A Internet é já uma 
infra-estrutura de comunicações completamente enraizada na sociedade moderna e que 
sustenta cada vez mais os seus fluxos comunicacionais.   

No mundo, existem 1 733 993 741 ligações à Internet. E, apesar de a nível mundial 
chegar apenas a 25,6 por cento da população, segundo os últimos dados do Internet 
World Stats4, entre 2000 e 2009, a sua utilização cresceu 380,3 por cento. Este é um 
fenómeno imparável que, a seu tempo, chegará à maior parte da população mundial. 

A par da sua disseminação, a própria capacidade de transmissão de dados melhorou 
exponencialmente e permitiu que, em poucos anos, se desenvolvessem produtos e 
serviços baseados noutros formatos que não só texto. Imagens, áudio e vídeo já fazem 
parte da grande maioria das páginas disponibilizadas online. 

Segundo o documento “Broadband access in the EU: situation at 1 July 2009”5, 
realizado pela Direcção-Geral da Sociedade de Informação e Media, da Comissão 
Europeia, a penetração de banda larga está a aumentar todos os anos. Nos acessos fixos, 
atinge 24 por cento dos mesmos. E dos acessos em banda larga fixa que existem, 80 por 
cento transmitem dados acima dos 2Mbps. No caso de Portugal, a taxa de penetração de 
banda larga fixa situa-se nos 17,6 por cento, um valor que representa um crescimento de 
11,6 por cento em relação ao período homólogo de 2008. Em Julho de 2009, existiam, 
em Portugal, 1.868.453 linhas fixas a retalho de acesso à Internet em banda larga, 
predominando a tecnologia DSL (70 por cento). 

Portugal é ainda o país da União Europeia que apresenta a 2ª maior taxa de acessos 
fixos à Internet com velocidades acima dos 10Mbps (47,2 por cento), em relação ao 
total dos acessos à Internet em banda larga. O valor médio da UE situa-se nos 15,5 por 
cento. 

Quanto à penetração de banda larga móvel, esta é ainda parca no espaço europeu, 
cerca de 4,2 por cento. Porém, segundo este relatório, Portugal apresenta a 3ª maior taxa 
de penetração de banda larga móvel da União Europeia (via cartões PCMCIA ou 
modem USB). O valor apresentado para Portugal situa-se nos 10,8 por cento. 

 
Mais largura de banda = mais serviços 

A Internet permite agora uma multiplicidade de formatos, onde é possível 
conjugar meios que na sua origem viviam isoladamente. Actualmente, vivemos também 
a época da Web 2.0, onde o foco está centrado na disponibilização de conteúdos por 
parte dos utilizadores e nas redes sociais. Para isso, contribuem plataformas como o 
YouTube, Flickr, Facebook, Orkut, blogues, Hi5, sistemas de mensagens instantâneas, 
Wikipedia, Twitter, etc..  

                                                            
4 Consultado em 02/01/10. Disponível em: http://www.internetworldstats.com/stats.htm  
5 COMISSÃO EUROPEIA (2009). “Broadband access in the EU: situation at 1 July 2009”. Disponível em 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/interinstitutional/cocom_broadband_july09.pdf 
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No caso dos vídeos, o YouTube esteve na origem da disseminação deste novo 

formato na Internet. Criado em 2005, este site permite aos utilizadores compartilharem 
vídeos, excepto aos que são protegidos por copyright. O facto de se poder alojar vídeos 
no YouTube e depois compartilha-los ainda noutras redes sociais fez explodir um novo 
mercado nesta área, primeiro com conteúdos amadores, mas logo depois as empresas 
começaram também a explorar o potencial do formato.  
 

Actualmente, já grande parte dos sites disponibiliza vídeos. No caso dos OCS, 
são raros os que não disponibilizam reportagens, comentários ou apenas imagens de 
algum acontecimento em vídeo para complementar a informação que estão a dar. Em 
menos de cinco anos, este novo formato disseminou-se na Internet e despoletou o 
apetite de todos os OCS. Qualquer jornal, rádio ou revista pode agora apresentar 
reportagens em vídeo online. Da mesma forma que o site de uma televisão pode 
complementar uma reportagem com uma explicação mais detalhada em texto. São os 
novos meios multimédia. 
 

II.2. CONVERGÊNCIA MULTIMÉDIA E MULTICANAL DOS OCS 
 

Imprensa, rádio, televisão, computador, telemóvel. São estes os canais que 
actualmente utilizamos para termos acesso a conteúdo noticioso. Em poucos anos, o 
acesso através do computador, e mais recentemente do telemóvel, nomeadamente pela 
ligação à Internet, veio revolucionar a forma como se faz e consome informação.  

Os Órgãos de Comunicação Social podem actualmente explorar várias formas de 
apresentação de conteúdos jornalísticos. A apresentação de uma reportagem no site de 
um jornal tem as mesmas potencialidades que a que é divulgada no site de uma 
televisão. A concorrência é directa e igualitária. Poderá dizer-se que a Internet impôs 
uma democratização do jornalismo.   
 

À disposição de todos os OCS estão recursos de texto, áudio, vídeo, infografia, 
imagem e ferramentas interactivas e sociais que podem utilizar para apresentar as peças. 
Esta convergência de meios está a ser cada vez mais utilizada pelos OCS, que começam, 
desta forma, a aventurar-se em meios que tradicionalmente não eram os seus. E, com os 
novos meios, surgem também novas narrativas jornalísticas. 
 

No paper “News now: journalism in the online environment”6, Deborah Chung, 
professora assistente na Escola de Jornalismo e Telecomunicações da Universidade de 
Kentucky (EUA), sintetiza o termo convergência: «A convergência pode ser vista como 
o processo de transmitir notícias através de múltiplas plataformas com objectivo de 
comunicar a história através do meio mais apropriado, e apoiando-se na cooperação e 
colaboração para servir melhor o interesse do público. Em última análise, trata-se de 
fazer melhor jornalismo no ambiente jornalístico digital».  
 

Para além desta multiplicidade de formatos, observa-se também o aumento de 
banda larga nos dispositivos móveis, que está a permitir criar novos tipos de conteúdos 
                                                            
6 CHUNG, Deborah (2008).“News now: journalism in the online environment” SAGE. Abstract disponível em 
http://nms.sagepub.com/cgi/pdf_extract/10/2/345 
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mais simples, reduzidos e de consumo imediato. A lógica da informação on demand, em 
que o utilizador escolhe o que quer consumir, está a difundir-se cada vez mais nos 
novos meios. 
 

Então, como se posicionam os OCS nesta nova lógica multimédia e multicanal? 
Uma análise realizada junto de editores e gestores de sites de notícias do Reino Unido 
leva os analistas Neil Thurman e Ben Lupton a concluírem que os OCS estão ávidos de 
produzirem conteúdos multimédia. No paper “Convergence Calls: Multimedia 
Storytelling at British News Websites”7, referem que, numa época em que se verifica 
um declínio na leitura de jornais e de visionamento de notícias na televisão tradicional, 
a Internet surge como alavanca para o relançamento do jornalismo.  
 

Nesta nova gramática jornalística, o texto é visto como o pilar dos sites 
noticiosos, mas o investimento em vídeos é algo que está nas estratégias dos OCS 
britânicos, que estão, desde 2007, a investir bastante dinheiro em novos formatos para 
os seus websites.  
  

Porém, embora se deposite muita esperança no multimédia como forma de 
superar a crise dos OCS, o apetite por vídeos não deverá ser sobrestimado, defendem 
Lupton e Thurman. Os autores salientam que as audiências se conseguem, em primeiro 
lugar, pelo texto e que o vídeo deverá ser utilizado como complemento à informação. 
Da mesma forma, os jornais não deverão subestimar a qualidade na produção de vídeos 
online. A qualidade dos vídeos é, aliás, uma preocupação dos editores a nível 
internacional, visto produzir um vídeo de qualidade requer custos. O facto é que o 
próprio mercado já está a pedir este tipo de conteúdos. Uma nova geração de 
consumidores está a surgir e tem mais apetência pela diversidade proposta pela Internet 
do que por qualquer um dos tradicionais meios de comunicação. Do outro lado do 
Atlântico, num discurso8 que fez à Sociedade Americana de Editores de Jornais, Rupert 
Murdoch, presidente da News Corporation, afirmou que «chegou uma nova geração de 
consumidores online que procuram conteúdos à sua medida. No online, estamos a 
passar de conteúdos apenas em texto para conteúdos de texto com vídeo». 
 

Bill Hagerty, editor do British Journalism Review concorda, sugerindo que uma 
resposta à crise que os jornais enfrentam actualmente é precisamente a aposta no 
multimédia. Os novos meios permitem aos OCS contarem histórias de uma forma muito 
mais dinâmica. E esta natureza interactiva das tecnologias de informação e comunicação 
(ICT) está a fazer repensar a prática do jornalismo. 

 
 
 

                                                            
7 Lupton, Ben e Thurman, Neil (2008). “Convergence Calls: Multimedia Storytelling at British News Websites”.  

Disponível em http://con.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/439 

8 MURDOCH, RUPERT (2005) “SPEECH BY RUPERT MURDOCH TO THE AMERICAN SOCIETY OF 
NEWSPAPER EDITORS. DISPONÍVEL EM HTTP://WWW.NEWSCORP.COM/NEWS/NEWS_247.HTML 
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II.3. NOVOS MEIOS, NOVOS CONSUMIDORES: NOVO JORNALISMO 
 

Existe um meio que se tornou, ao mesmo tempo, fonte de informações para os 
próprios jornalistas e difusor de notícias numa multiplicidade de formas: a Internet. E, 
ao alterar-se a forma como se apresentam os conteúdos, também se modificam hábitos 
de consumo de informação, bem como os seus processos de produção. A convergência 
multimédia e multicanal não trouxe, por isso, só transformações ao nível dos formatos 
jornalísticos e levado à exploração de novas áreas por parte dos OCS, veio também 
revolucionar o próprio jornalismo, os Media e toda a indústria de produção jornalística. 
 

Toda a revolução é conturbada, mas, na análise feita por Deborah Chung a 
trabalhos de três pesquisadores, a autora salienta a mensagem comum a todos eles: «A 
Internet e os novos Media podem ajudar os profissionais de comunicação a fazerem 
melhor jornalismo e a trazer as audiências para mais perto das notícias». E como é isso 
possível? Através da sua natureza ontológica. O jornalismo online distingue-se da 
imprensa, rádio e televisão pelas suas novas características: interactividade, multimédia 
e hipertextualidade. E por possuir estas formas únicas de discurso, o jornalismo online é 
considerado pelos profissionais e académicos da área como um quarto meio de difusão. 
 

Segundo Mark Deuze, já estamos a viver uma fase mais madura do jornalismo 
online, desde que se começaram a fazer, a partir de 1982, as primeiras experiências de 
publicações electrónicas. Contudo, só recentemente os conteúdos multimédia 
começaram a entrar neste conceito e a provocar alterações na essência da produção 
jornalística.  

 
«A convergência transformou os jornalistas que passaram de “lobos solitários” 

em elementos de equipas multimédia», diz Peter Verweij, da Escola de Jornalismo de 
Utrecht, Holanda, no paper “Making Convergence Work in the Newsroom”9. O autor 
defende a necessidade de educar os jornalistas a trabalharem nestes novos ambientes 
multimédia e multicanal e a terem uma “mente multimédia”, pois este é o novo estado 
que se está a impor.  

 
Que características deverão então ter os jornalistas para corresponderem com 

sucesso às novas exigências multifacetadas do jornalismo? Na sua pesquisa, junto de 
vários editores e gestores de OCS, Neil Thurman e Ben Lupton reuniram algumas das 
mais citadas: capacidade para escrever depressa, de forma clara e precisa; ter uma 
excelente gramática; capacidade para escrever títulos apelativos; e sensibilidade para 
criar histórias fortes. Possuir competências multimédia também é apontado como uma 
mais-valia para se integrar uma redacção do futuro. 
 

Mark Deuze, em “Journalism and the Web: An Analysis of Skills and Standards 
in an Online Environment”10, acrescenta ainda que «fazer jornalismo online não é só 

                                                            
9 VERWEIJ, Peter (2009). “Making Convergence Work in the Newsroom” .SAGE.  Abstract disponível em 
http://con.sagepub.com/cgi/content/abstract/15/1/75  
 

10 DEUZE, Mark (1999). “Journalism and rhe Web: An Analysis of Skills and Standards in an Online Environment”. International 
Communication Gazette, Vol. 61. Abstract disponível em http://gaz.sagepub.com/cgi/content/abstract/61/5/373 
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escrever um texto, é pensar mais além sobre todos os possíveis formatos que podem ser 
usados e que permitam que a característica principal deste meio – convergência – 
funcione e consiga ter sucesso a benefício do utilizador». 
 

As próprias redacções estão a sofrer alterações para se adaptarem às novas 
exigências de mercado. Não só é necessário deter profissionais com competências 
técnicas nos vários formatos, como a resposta imediata e 24/7 exige uma organização 
diferente por parte dos OCS. Existe, no entanto, alguma polémica à volta do que será 
uma redacção do futuro. Deverá ter profissionais especialistas em áreas específicas 
(vídeo, texto, áudio...) ou deverão todos os jornalistas ter capacidade para contar 
histórias em todos os formatos? Há defensores para os dois cenários. No estudo 
“Convergence Calls: Multimedia Storytelling at British News Websites”, Lupton e 
Thurman dizem não terem encontrado consenso sobre a necessidade de os jornalistas 
serem multifacetados, sob pena de não fazerem nada muito bem. Alguns editores 
defendem a contratação de especialistas para a produção de vídeos, enquanto outros 
editores defendem a necessidade de versatilidade por parte dos jornalistas.  
 

Em termos de produção, também se levantam mais questões nas novas 
redacções. No caso da produção de vídeos, por exemplo, um jornalista poderá levar a 
câmara, prepara-la para a entrevista e fazer o seu trabalho. Contudo, a sua atenção terá 
de estar dispersa entre a entrevista e o funcionamento do equipamento. Conseguirá, 
desta forma, fazer o que compete em primeira instância a um jornalista, que é questionar 
e tentar obter informações do entrevistado?  
 

Por outro lado, os próprios conteúdos existentes na Internet são muitas vezes a 
fonte para muitos jornalistas, o que está a fazer com que se passe mais tempo na 
redacção em vez de se sair à procura de informações.  
 

Em “The Web and its Journalisms: Considering the Consequences of Different 
Types of Newsmedia Online”11, Mark Deuze divide o jornalismo online em quarto sub-
tipos. O primeiro refere-se aos sites de OCS tradicionais, como a BBC, CNN, RTP, 
“Público”, TSF, etc. Com conteúdo produzido pelo OCS. O segundo subtipo é atribuído 
a alguns motores de pesquisa, como o portal SAPO e o Yahoo. Porém, estes portais não 
ofeecem muita quantidade de conteúdo original, trabalhando mais como agregadores de 
conteúdos. Uma terceira categoria de sites de notícias, segundo Deuze, agrega os sites 
sobre notícias e a indústria dos Media em geral, tais como o norte-americano 
Mediachannel ou o site da Europemedia. Por fim, o quarto subtipo de site de notícias 
diz respeito aos sites de partilha e discussão à volta de um determinado tema. Exemplo, 
sites anti-globalização, sobre o mundo dos computadores, etc. 
 

Outra alteração que a Internet trouxe à prática do jornalismo foi no 
relacionamento com as fontes. Agora, mais frequentemente mediado pelas Tecnologias 
de Informação e Comunicação em vez da entrevista telefónica ou pessoal, vem colocar 
mais obstáculos à obtenção de informações menos controladas pelas fontes. Mas, por 
outro lado, facilita na confirmação de dados técnicos de matérias mais especializadas, 
que por vezes falha nas conversas pessoais ou telefónicas. 
                                                            
11 DEUZE, Mark (2003). “The Web and its Journalisms: Considering the Consequences of Different Types of Newsmedia Online”. 
SAGE.  Abstract disponível em http://nms.sagepub.com/cgi/content/short/5/2/203 
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Estudos realizados nos Estados Unidos indicam um aumento crecente do uso do 

correio electrónico e da Internet, para recolher informações, por parte dos jornalistas. 
Em “A Sea-Change Journalism: Convergence, Journalists, their Audiences and 
Sources”12, John V. Pavlik recorda que, em apenas três anos, essa utilização numa base 
diária da actividade passou de menos de 50 por cento para mais de três quartos. A 
análise referida contou com a participação de 400 títulos norte-americanos e já foi 
realizada há alguns anos, pelos que os números actuais deverão ser ainda maiores.  
 

A relação com as audiências também sofreu uma mudança drástica. Enquanto, 
no jornalismo tradicional, o feedback chegava por carta ou telefonemas, na Internet, os 
comentários às notícias, nos próprios sites dos OCS, em blogues, o envio de emails à 
redacção ou a participação nas redes sociais dos OCS, veio estreitar e aumentar esta 
relação. Anteriormente, uma história publicada num jornal poderia resultar numa ou 
duas cartas de leitores. Agora, na Internet, o feedback gerado vai muito mais além. 

 

II.4. WEB TV: O ESTADO DA ARTE 
 

A disseminação da banda larga e a capacidade de transmissão de dados continua a 
crescer e a ser continuamente melhorada, levando a que os OCS apostem também cada 
vez mais na convergência multicanal. 
 

E os consumidores? Estarão intressados nos novos serviços multimédia, 
nomeadamente no consumo de vídeos? Já existem alguns estudos que nos indicam as 
tendências de mercado a este nível. O número de pessoas que vê vídeos na Internet está 
a aumentar significativamente. O estudo “The Audience for Online Video- Sharing Sites 
Shoots Up”13, realizado pela Pew Internet, em Julho de 2009, conclui que o 
visionamento de vídeos em sites partilhados quase duplicou desde 2006.  

 
Mas, apesar de muitos destes vídeos serem gerados pelo utilizador, o estudo conclui 

também que está a aumentar a procura de conteúdos profissionais. Mais de 35 por cento 
da audiência diz agora assistir a programas de televisão e filmes online. Apesar de estes 
números não se referirem especificamente a conteúdos jornalísticos, são demonstrativos 
da apetência crescente por conteúdos em vídeo na Internet. E, à medida que o interesse 
pelo canal Internet aumenta, modifica-se também a estratégia de divulgação noticiosa 
dos OCS, que cada vez mais canalizam os seus esforços humanos, materiais e 
financeiros para a Web, designadamente para conteúdos multimédia.  

 
No relatório “The Transformation to Digital Journalism”14, divulgado pela 

Universidade de Berkeley em Janeiro de 2009, pode ler-se que «alguns jornais e outros 
órgãos noticiosos estão agora a adoptar uma abordagem “web-centric” relativamente 
à organização do seu trabalho. Isto significa ter jornalistas e editores que pensam em 
primeiro lugar na produção de textos e multimédia para a Web e só depois pensam na 

                                                            
12 PAVLIK, John V. (2004). “A Sea-Change Journalism: Convergence, Journalists, their Audiences and Sources”. SAGE.  
 
13 PEW INTERNET (Julho 2009). “The Audience for Online Video- Sharing Sites Shoots Up”. Disponível em: 
http://www.pewinternet.org/Reports/2009/13--The-Audience-for-Online-VideoSharing-Sites-Shoots-Up.aspx?r=1  
 
14 GRABOWICZ, Paul, STEVENS, Jane, RUE, Jeremy, MONTI, Jerry Monti. (Janeiro 2009). “The Transformation to Digital 
Journalism”. Disponível em: http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/digital-transform/  
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edição em papel». O mesmo relatório refere que a Internet deve ser vista como uma 
oportunidade para apresentar novas formas de contar histórias. As limitações temporais 
e espaciais dos meios tradicionais não existem na Internet. E diferentes aspectos da 
história poderão ser adicionados em diferentes formatos: texto, vídeo, áudio, 
fotografias, gráficos, etc. A própria reportagem em vídeo pode ser incrementada com 
mais – valias potenciadas pela Web. 

 
De facto, o aumento da largura de banda de acesso à Internet veio permitir que 

novos serviços se difundissem pelo meio online. Nesta linha, o investimento em 
conteúdos de vídeo é uma estratégia comum à grande maioria dos órgãos de 
comunicação social nacionais e internacionais. 

 
Após um boom inicial de massificação de vídeos de comunidade, possibilitados por 

redes sociais, nomeadamente pelo YouTube, seguiu-se uma nova vaga, com todo o 
género de empresas a disponibilizarem também conteúdos em vídeos para fazerem 
passar a sua mensagem. Os OCS não ficaram alheios a esta tendência e estão também a 
produzir e divulgar conteúdo em vídeo nos seus sites, independentemente da origem 
desse OCS no meio tradicional. Tornou-se possível às rádios e jornais entrarem no meio 
dominado tradicionalmente pelas televisões em broadcast e apresentarem produtos em 
vídeo online. 

Porém, esta ânsia de acompanhamento das tendências tem resultado, por vezes, em 
produtos que não primam pela qualidade jornalística que cabe a um OCS. A qualidade e 
o rigor estão longe de serem os principais atributos encontrados em grande parte dos 
vídeos disponibilizados pelos OCS nacionais e internacionais. De facto, como sintetiza 
Francisco Rui Cádima, coordenador do Departamento de Ciências da Comunicação da 
FCSH-UNL, «há uma nova galáxia comunicacional em emergência no nosso sistema 
pós-mediático á qual importa dar o devido relevo, ainda que a qualidade dos seus 
conteúdos possa não estar amadurecida e não integre por assim dizer um plano de 
mercado e profissionalismo inequívocos»15. A transferência das regras jornalísticas para 
este novo formato tem, então, sido muitas vezes inexistente nestes conteúdos. Contudo, 
vários estudos demonstram que a procura por conteúdo em vídeo é cada vez maior, 
incluindo a procura de conteúdos profissionais de comunicação. 

No caso concreto de Portugal, uma análise feita em 2007 por Eduardo Cintra Torres, 
crítico de Televisão, não traçava um panorama muito animador no que toca às Web TV 
em Portugal. «A minha viagem pela Internet à procura de sites televisivos interessantes 
foi triste e a conclusão terrível: a Internet é uma dádiva da tecnologia que os 
portugueses não souberem ainda aproveitar para fazer TV. Os conteúdos dos sites são 
de uma pobreza confrangedora», sendo ainda este crítico da opinião de que «o 
jornalismo como prática profissional faz muita falta neste universo»16.  

Nos diferentes estudos já realizados em Portugal, não foram identificadas grandes 
evoluções, no que respeita aos conteúdos em vídeo, desde as primeiras experiências, há 

                                                            
15 CÁDIMA, Francisco Rui (2008) “Web TV local/regional em Portugal: que alternativa à TV?”. Disponível em 
http://www.scribd.com/doc/23774484/Web-TV-Em-Portugal-FRC-2008 
 

16 Idem 

20 
 

http://www.scribd.com/doc/23774484/Web-TV-Em-Portugal-FRC-2008


mais de dez anos, até aos dias de hoje. No mesmo documento, Francisco Cádima refere 
que «há ainda muitas fragilidades no actual modelo existente de Web TV, e a evolução 
de sites televisivos desde finais dos anos 90 não regista hoje dinâmicas 
substancialmente diferentes daquelas que seria expectável prever há dez anos atrás». 

 
II.5. RECURSOS ESTILÍSTICOS: BROADCAST vs WEB TV 
 

Já vimos que os conteúdos em vídeo são um fenómeno crescente nos sites dos 
OCS. Mas, enquanto as televisões têm todo um background de gramática televisiva que 
podem adaptar e transpôr para a Internet, há uma esmagadora maioria de OCS que estão 
nesta altura a dar os primeiros passos nos vídeos jornalísticos online. 
 

Vale a pena referir que o fenómeno dos vídeos iniciou-se com o YouTube. O seu 
sucesso foi um marco que revolucionou a natureza dos conteúdos na Internet. Primeiro a 
nível doméstico e mais tarde a nível profissional. Dada a sua inovação e disseminação, 
tem servido de inspiração às empresas que olham para este portal de vídeos como 
indicador para os seus modelos de negócio nesta área. Contudo, convém referir que a 
sua natureza é de conteúdos gerados pela comunidade, logo, existe heterogeneidade a 
todos os níveis e é preciso não esquecer isso, quando se pensa no primeiro site que “fez 
escola” na área de vídeos na Internet. Porém, os OCS têm também aqui a oportunidade 
de ver os tipos de vídeos (formato, duração, linguagem...) que melhor resultam e de 
estruturarem os seus conteúdos a partir dessas experiências.  

 
De facto, nesta área dos vídeos, todos os OCS partem praticamente do zero, à 

excepção da televisão. Porém, não é linear que uma reportagem em televisão tenha as 
mesmas características que uma reportagem em vídeo para a Internet. Começando pela 
experiência de visualização, ambas são diferentes. Na televisão, o espectador está numa 
atitude passiva e normalmente descontraída e em tempo de lazer. Tem tempo para ver 
reportagens mais longas e tem (ainda) pouca possibilidade de escolha (not on demand).  
 

Na Internet, a experiência é diferente. O acesso é feito a partir de um 
computador - e cada vez mais de dispositivos móveis -, com menos disponibilidade de 
tempo (muitos dos acessos são feitos em horário de trabalho), há uma possibilidade de 
escolha activa por parte do internauta (on demand), além de todas as ferramentas de 
interactividade associadas a este canal, que dotam esta experiência de características de 
proximidade e actividade. No mundo da Internet, facilmente se partilham conteúdos e 
essa é também uma realidade nos sites de OCS nacionais e internacionais. Vídeos 
colocados em redes sociais entram em muitos sites de OCS, assim como vídeos de 
outros meios, especialmente de televisões. Na análise apresentada posteriormente, esta 
informação é dada em maior detalhe. Mas, a título de exemplo, a nível nacional, apenas 
o Jornal de Notícias, TSF, RTP, Famalicão TV, TV Beja e TV Net escapam à tentação 
de divulgar vídeos de redes sociais ou de outros OCS. A nível internacional, dos 15 sites 
analisados, a Time, Deutsche Welle, BBC, CNN e Euronews também não entram neste 
campo.  
 

Falemos agora de custos de produção. Neste campo, Internet e televisão também 
estão em lados opostos. Ou seja, quando pensamos em vídeos jornalísticos para a 
Internet ou para broadcast televisivo, concluímos que, no segundo caso, são muito mais 
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elevados. Há toda uma equipa de produção e realização de uma reportagem televisiva 
que não é necessária para uma produção online.  
 

Nesta linha, levanta-se então uma outra questão relacionada com a qualidade dos 
vídeos online em comparação com as reportagens que se produzem para a televisão. 
Uma questão central e que gera alguma controvérsia. De facto, a qualidade das 
reportagens online tem sido relegada para segundo plano por muitos editores. É o caso 
de Ed Roussel, editor digital do “The Telegraphs” que afirma: «Os custos de produção 
em televisão são altíssimos num mundo onde, de repente, qualquer pessoa pode 
produzir um vídeo e coloca-lo na Internet. Será tão bom como aquilo que nós fazemos? 
Provavelmente não. E precisa de ser? Não». Da mesma opinião é Henrique Monteiro, 
director do semanário “Expresso”. Em resposta ao questionário enviado aos directores 
de OCS portugueses sobre as estratégias de Web TV em Portugal, o jornalista assinalou 
que “A qualidade é pouco relevante nestes vídeos”. Já opinião contrária tem o (na altura 
da realização do questionário) director do jornal “i”, Martim Avilez Figueiredo, que 
negou precisamente esta opção questionada. De facto, para muitos OCS, o vídeo é um 
novo formato, mas, sob a marca desse OCS, deveria merecer as mesmas preocupações 
jornalísticas e padrões de qualidade que qualquer outros dos formatos veiculados pelo 
mesmo. Mas sobre isto falaremos mais à frente. 
 

Porém, apesar da elevada taxa de utilização de vídeos out-house, na análise 
realizada por Lupto e Thurman, concluiu-se que a produção própria será o centro das 
estratégias de Web TV dos OCS no futuro. Marc Webber, do “The Sun Online”, refere 
que «colocar vídeos na Internet é um fenómeno completamente diferente e deve basear-
se em conteúdo original gerado pelo OCS». Montgomery, do FT.com, concorda que o 
vídeo especializado é um ponto de venda único para jornais e exemplifica as vantagens 
que o jornal tem tirado de experiências de vídeo do Financial Times, tais como a rubrica 
“View from de top”. Porém, recorda também que, para se produzir vídeos de marca 
própria, é necessário tempo e uma equipa especializada. Em termos de equipa 
necessária, os editores entrevistados diferem na necessidade de três pessoas, duas 
pessoas ou até mesmo apenas uma pessoa para fazer o trabalho (produção, câmara e 
edição). 
 

E, apesar de a produção de um vídeo exigir mais tempo e dinheiro do que a 
produção de um texto, é de salientar também que a publicidade em vídeo é mais cara do 
que os banners colocados em sites. Steve Purcell, do “The Mirror” sintetiza: «Ao ter-se 
em mente que vender anúncios para vídeos é muito mais lucrativo do que vender 
anúncios online, então percebe-se que a oportunidade de fazer dinheiro aqui é muito 
grande».  
 

Outro pronto premente e absolutamente diferenciador prende-se com o facto de, 
na Internet, ser possível integrar formatos, permitindo que a história reportada seja 
desenvolvida noutros prismas, através de textos associados, declarações em áudio ou em 
vídeo, inserindo hiperligações para documentos, etc.  
 

Relativamente a este ponto, surge outra questão controvérsia. Será que os vídeos 
devem viver por si só ou deverão ser apenas mais um elemento na contagem de uma 
determinada história? Para Pete Cliffon, o vídeo deverá «ser integrado com o texto e 
focar-se num determinado momento. Tem de complementar a história escrita, e não 
repeti-la. E isto é algo que não sabemos fazer muito bem. Temos de chegar ao ponto em 
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que apresentamos a história como uma proposta global num único lugar. O texto e o 
vídeo trabalham muito melhor desta forma». Henrique Monteiro também não 
sobrevaloriza a importância dos vídeos como discurso único na contagem de uma 
história e diz que «apenas utilizamos os vídeos quando esse é o suporte mais adequado 
ao assunto».  
 

Por fim, sobre as audiências, Steve Bennedikt, editor da Sky News, acredita que 
estas são marcadamente diferentes nos dois canais. «Na Web, as pessoas procuram 
histórias de 40 segundos e não de dois minutos. Estão mais interessadas em histórias 
leves que possam partilhar com os amigos»17. Pete Cliffon, responsável da BBC News 
Interactive, também é da opinião de que os vídeos online funcionam se forem acessíveis 
e partilháveis.  
 

Então, não haverá na Web lugar para reportagens de investigação, mais 
completas e longas? Apesar de a avaliação de audiências mostrar que os vídeos 
pequenos são os preferidos, Bennedikt mostra-se esperançoso que a Sky News 
mantenha algumas das suas reportagens de investigação online: «Temos que ter a 
esperança de que a tecnologia melhore, para que também mudem os hábitos de 
consumo das pessoas. Eu espero que possamos vir a entrar nesta área também».  

 

II.6. OPORTUNIDADES DE MERCADO: NOVOS FORMATOS 
PUBLICITÁRIOS 

 
Com o aumento da procura e criação de conteúdos em vídeo para a Internet, 

abrem-se assim as portas para um novo mercado publicitário, nomeadamente para os 
conteúdos em vídeo profissionais. Em Portugal, ainda não existem estudos sobre a 
viabilidade deste mercado, mas a nível internacional já existem alguns dados que 
demonstram a sua potencialidade, para a continuação da criação de conteúdos em vídeo 
para a Internet. 
 

Um estudo realizado pela britânica Web TV Enterprise, em Setembro de 2009, 
revela que o investimento em publicidade em vídeos online irá crescer cerca de 50 por 
cento em 2010. O relatório “The Online Vídeo Advertising Buyers Guide”18 inquiriu 
101 agências de booking publicitárias e concluiu que 97 por cento destas planeava 
manter ou aumentar o seu investimento em publicidade em vídeos. Mais de metade (54 
por cento) disseram que iriam aumentar o investimento em mais 50 por cento, enquanto 
dez por cento pretendia duplicar o valor investido. Esta análise refere-se apenas ao 
mercado britânico, mas poderá servir de indicador para Portugal, onde se começaram a 
dar os primeiros passos na produção de vídeos profissionais para a Internet. 
 

No paper “Convergence Calls: Multimedia Storytelling at British News 
Websites”19, Neil Thurman e Ben Lupton defendem que os vídeos online vão atrair 
                                                            
17 Lupton, Ben e Thurman, Neil (2008). “Convergence Calls: Multimedia Storytelling at British News Websites”.  

Disponível em http://con.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/439 

18 WEB TV ENTERPRISE (Setembro 2009). “The Online Video Advertising  Buyers Guide”. Disponível em: 
http://www.webtventerprise.com/static/The_Online_Video_Advertising_Buyers_Guide_-_September_2009.pdf  

  
19 Lupton, Ben e Thurman, Neil (2008). “Convergence Calls: Multimedia Storytelling at British News Websites”.  
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muita publicidade. Porém, referem que os anúncios feitos para televisão não têm lugar 
na Internet. «É necessário que as agencias de publicidade adaptem os anúncios 
rapidamente e de forma inovadora, para que consigam promover os produtos em slots 
de tempo muito pequenos». Os autores acrescentam que anúncios de 30 segundos não 
são tolerados na Internet. Estes não deverão exceder os 15 segundos, defendem. 
 

Ao realizarem entrevistas a vários editores de sites noticiosos britânicos (FT, 
BBC News, Sky News, Times Online, Sun Online, Guardian, Mirror, Telegraph), os 
autores verificaram que estes acreditam na oportunidade comercial que os jornais e 
outros OCS têm com os vídeos online, nomeadamente porque muita da verba 
publicitária vai começar a ser transferida da televisão para a Internet. E, na Internet, os 
jornais, revistas e rádios também podem competir na área do vídeo profissional. 
 
A lei do mercado 

A uma maior ou menor velocidade, estamos de facto perante um mercado que 
está agora a emergir e a criar as suas próprias regras. Porém, nos países que estão 
ligeiramente mais desenvolvidos nesta matéria, começa já a clarificar-se alguma 
diferenciação em relação à publicidade realizada em televisão, seja ao nível técnico, seja 
ao nível dos objectivos a alcançar.  
 

No relatório referido, 87 por cento dos inquiridos acredita que os consumidores 
consomem conteúdos de pequena e de longa duração de forma diferenciada, tornando 
este um dos factores a ter em conta na forma como se publicita em vídeos online. As 
agências de meios estão já a considerar a publicidade em vídeos profissionais 
publicados na Internet como parte das suas campanhas, a par do investimento em 
televisão, imprensa, rádio e formatos publicitários tradicionais para a Internet (banners, 
Mrec, etc.).  
 

Jamie Estrin, director da Web TV Enterprise e membro do Conselho do 
Interactive Advertising Bureau, referiu, no comunicado de imprensa deste relatório, que 
«como um dos principais actores deste mercado, temos visto crescer exponencialmente 
o apetite pela publicidade em vídeos online, desde 2007. Consideramos que estamos 
agora num ponto de viragem. Baseamos esta crença no facto de as agências de meios 
estarem, pela primeira vez, a incluírem a publicidade em vídeos na maioria das suas 
campanhas que têm criações para a televisão, o que não acontecia há um ano atrás». E 
acrescenta: «Com um leque de conteúdo profissional disponível na Internet e o alcance 
significativo que tem junto dos utilizadores, o mercado britânico está agora pronto 
para a publicidade em vídeos online». 
 

Neste caso, o principal objectivo do investimento (para 67 por cento) é conseguir 
visibilidade para a marca. Apenas três por cento visam respostas directas ao anúncio 
colocado em vídeos, segundo o levantamento referido. Esta é uma das conclusões mais 
importantes para a Web TV Enterprise, uma vez que ao perceber-se exactamente quais 
são os objectivos de comunicação dos investidores, o mercado poderá criar e melhorar 
os formatos publicitários a introduzir nos vídeos online.  
 

Ainda de referir que, apesar da multiplicidade de soluções que a Internet 
permite, o levantamento apurou que 69 por cento dos investidores quer anúncios solo, 
                                                                                                                                                                              
Disponível em http://con.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/439 
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ou seja, querem ser os únicos a fazer publicidade à volta de um determinado vídeo. Para 
82 por cento, só assim os anúncios se tornam mais valiosos. Este posicionamento deverá 
ser considerado pelos canais produtores de conteúdos na hora de decidirem o número de 
espaços publicitários que têm disponível à volta dos seus vídeos. 
 

Existem, no entanto, alguns constrangimentos que deverão ser supridos, para 
haver um aumento na publicidade em vídeos. Um deles, segundo apurou a empresa, é a 
duração da publicidade. As experiências que têm decorrido são basicamente uma 
reprodução de anúncios de televisão, mas em formato mais reduzido Contudo, os 
investidores pretendem uma redução ainda maior e adaptação desses anúncios à 
Internet, para serem bem tolerados pelos utilizadores e onde se possa tirar partido das 
ferramentas interactivas da World Wide Web. 
 

O facto de este ser um mercado novo também causa algum receio aos 
investidores. Ainda existe um entendimento muito limitado acerca da eficácia dos 
anúncios em vídeos. Qual o seu alcance enquanto branding? Que tipo de audiência se 
consegue realmente atingir? Qual a mais-valia em relação aos anúncios realizados em 
broadcast? È necessário encontrar respostas a estas perguntas, através de sistemas de 
análise e medição de audiências – tal como acontece em broadcast -, para gerar 
confiança junto dos investidores e fomentar o mercado com informação rigorosa e 
transparente. 
 
Melhores práticas publicitárias para vídeos online 

Foi precisamente para clarificar o mercado e estandardizar as melhores práticas 
para publicidade em vídeos na Internet que a norte-americana Interactive Advertising 
Bureau (IAB), que representa cerca de 375 empresas de Media e tecnologia, criou, em 
Maio de 2008, o “Digital Video In-Stream Ad Format Guidelines and Best Practices”20. 
O objectivo é melhorar a experiência do utilizador e incrementar a eficiência do 
planeamento, compra e criação dos formatos publicitários. Este documento será 
continuamente adaptado à medida que o panorama da publicidade em vídeos online 
progrida.  
 

Que duração deve ter um anúncio? Em que parte do vídeo ou do site pode e deve 
ser colocado? Deverão ser anúncios únicos ou múltiplos? Que ferramentas deverão ser 
disponibilizadas ao utilizador para poder interagir ou rejeitar o anúncio? Que regras 
deverão ser respeitadas? São muitas as questões com as quais as empresas de conteúdos 
e de produção publicitária, um pouco por todo o mundo, têm de lidar neste momento, 
para poderem ser os mais eficazes possíveis com este novo formato publicitário. 
 
Formatos de anúncios 

Assim sendo, no que respeita à publicidade in-stream, diz o IAB que os anúncios 
poderão ser lineares ou não-lineares. Os primeiros são apresentados antes, no meio ou 
no final do conteúdo (pre-roll, middle-roll, final-roll), ou como takeovers interactivos 
ou cartões de publicidade. Já os anúncios não-lineares são apresentados em simultâneo 
com o conteúdo e poderão ser em texto, gráficos ou mesmo vídeos, e são 
disponibilizados noutra área do site, ao mesmo tempo que o utilizador vê o vídeo. 
 
                                                            
20 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (Maio  2008). “Digital Video In-Stream Ad Format Guidelines and Best Practices”. 
Disponível em: http://www.iab.net/media/file/IAB-Video-Ad-Format-Standards.pdf  
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Tanto o formato linear como o não-linear poderão ser acompanhados por um 
outro formato publicitário denominado companion ad (fig. 1). Tal como o nome indica, 
são anúncios que, numa multiplicidade de formas e tamanhos, são disponibilizados à 
volta do vídeo. O principal objectivo deste tipo de anúncio é dar visibilidade ao 
anunciante no decorrer da experiência do vídeo. Os companion ads podem permitir 
experiências interactivas e rich media, tais como a expansão do anúncio.  
 

A Internet possibilita a interactividade com o utilizador. Também a publicidade 
já criou formatos para tirar partido desta característica da WWW. Neste caso, um 
anúncio interactivo (fig. 2) permite ao utilizador interagir com a mensagem publicitária 
que surge dentro da janela do vídeo. O anúncio tem uma duração limitada e pode incluir 
vídeo, animação ou imagens. Porém, o objectivo é mesmo levar o utilizador a proceder 
a uma qualquer acção. 
 

Os anúncios overlay (fig. 3) são aqueles que correm dentro da frame do vídeo, 
no rodapé e em simultâneo com o conteúdo. Poderão eventualmente correr noutra área 
da janela, mas o rodapé é o mais utilizado. Este anúncio convida à interacção enquanto 
é mostrado o vídeo Uma característica interessante deste formato é que, no caso de o 
utilizador aceitar interagir com o anúncio, o vídeo pára e a mensagem publicitária é 
mostrada na totalidade da janela do vídeo. Porém, se o utilizador não interagir, o 
anúncio pode manter-se, ser minimizado ou mesmo desaparecer. 
 

Existem ainda os anúncios non-overlay (fig. 4). Neste caso, distinguem-se do 
anterior apenas pelo facto de não se sobreporem ao conteúdo. Ou seja, os non-overlay 
residem fora da frame, mas ainda dentro janela de vídeo. Este formato é utilizado 
precisamente quando os anunciantes não querem que a sua mensagem passe em cima do 
conteúdo do vídeo. 
 

Os diversos formatos que existem aliados às várias ferramentas disponibilizadas 
pela Internet permitem, desta forma, experiências publicitárias inovadoras. Vídeo, 
imagens, texto, som, infografias... tudo é possível nos anúncios online. E qualquer um 
destes já referidos pode oferecer várias hipóteses de interacção. Podem ter hiperligações 
para o site do anunciante, podem servir para recolher dados do utilizador (número de 
telemóvel, email, etc.), podem convidar a participar em passatempos nas respectivas 
redes sociais, etc. Contudo, é necessária alguma contenção no número e tipo de 
experiências que se colocam à disposição do utilizador, sob pena de se saturar o alvo e 
perder-se o essencial da mensagem que se pretende passar. 
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EXEMPLOS 

Fig. 1 - Anúncio linear com ou sem companion ad 
Um pequeno anúncio em vídeo que pode ser mostrado antes, no meio ou depois do 
conteúdo. Um companion ad clicável pode correr em simultâneo com o vídeo. 
              

 

Fonte: IAB 
 

 
 

Fig. 2 - Anúncio interactivo em vídeo linear 
O anúncio permite ao utilizador interagir com a mensagem publicitária dentro da janela 
de vídeo. O anúncio tem uma duração limitada e convida o utilizador a interagir. Pode 
incluir vídeo, animação ou imagens. 
 

            
 
 

Fonte: IAB 
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Fig. 3 – Anúncio overlay  
Este anúncio corre em simultâneo com o vídeo. Em caso de o utilizador querer interagir 
com o anúncio, o vídeo pára e o anúncio é mostrado na totalidade da janela do vídeo. Se 
o utilizador não interagir, o anúncio pode manter-se, desaparecer ou ser minimizado. 
 

 
Fonte: IAB 

 
 

 
 
 

Fig. 4 -  Non-Overlay ad 
Tal como o overlay ad, este anúncio convida à interacção enquanto é mostrado o vídeo. 
Contudo, em vez de se sobrepor ao conteúdo, este anúncio reside fora da frame de 
vídeo, mas ainda dentro janela de vídeo. Este formato é utilizado quando os anunciantes 
não querem sobrepor-se ao conteúdo. 
 

 
Fonte: IAB 
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Normas de comunicação publicitária 
Existem algumas normas de comunicação publicitária que deverão ser 

transferidas da televisão para a Internet e outras que, pela especificidade deste canal, 
deverão ser garantidas nas mensagens publicitárias em vídeos na Internet.  
 

Uma vez que as histórias contadas em vídeos na Internet devem ser 
preferencialmente pequenas, a publicidade para este meio deverá acompanhar essa 
linha. Em termos de duração, é unânime que um anúncio não deve ultrapassar os 15 
segundos. Segundo a Web TV Enterprise, o mercado está a optar sobretudo por 
anúncios pre-roll de dez a 20 segundos de duração. Já no seu guião de boas práticas, o 
IAB aceita que se vá até aos 30 segundos nos anúncios em vídeos lineares. Nos não-
lineares, ou seja, nos anúncios que são apresentados em simultâneo com o conteúdo, o 
IAB recomenda uma duração entre os cinco e os 15 segundos. Mas os overlay e os non-
overlay poderão persistir durante todo o vídeo.  
 

Porém, em entrevista a Neil Thurman e Ben Lupton, o editor do The Sun Online, 
Marc Webber, diz que as experiências com anúncios de 30 segundos tiveram pouco 
sucesso, pois os utilizadores deixavam o vídeo, e que tal não aconteceu com anúncios 
de oito segundos. Recomenda ainda a preferência por anúncios em falsh que permitem 
ao anunciante ser mais creativo e levar o utilizador a interagir com o anúncio. «Isso é 
muito mais aliciante do que um anúncio de 30 segundos», refere. 
 

A opção pelo middle-roll não está também a ter muito sucesso. Marc Webber diz 
que interrompem o vídeo e reduzem-lhe a qualidade. O editor digital do Telegraph, Ed 
Roussel, corrobora e afirma mesmo que os middle-roll são um erro: «Com a 
interrupção de um middle-roll, pura e simplesmente muitas pessoas abandonam o 
vídeo».  
 

As boas práticas ditam ainda que os anúncios devem sempre ter a identificação 
de publicidade. Deverão disponibilizar também botões de controlo que permitam ao 
utilizador arrancar/parar o anúncio, regular o volume de som, saltar a mensagem 
publicitária (skip), fazer fast forward/rewind, pausa e zoom. Os anúncios, tais como o 
próprio conteúdo, deverão estar preparados para serem visionados em 4:3 (ecrã normal) 
ou 16:9 (ecrã panorâmico). Para mais especificações técnicas, recomenda-se a leitura 
detalhada das melhores práticas propostas pelo IAB. 
  

Uma boa prática que os produtores de conteúdos e anunciantes não deverão 
esquecer é a separação entre editorial e comercial. Uma vez que se trata de um novo 
mercado, com múltiplas ferramentas à disposição, será necessário zelar de forma ainda 
mais cuidada pelas boas práticas da comunicação. 
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III. 1. TIPOS DE VÍDEOS DISPONIBILIZADOS PELOS OCS 
 

Uma vez que os vídeos são um formato relativamente novo na Internet, 
procedeu-se a uma primeira triagem do tipo de vídeos informativos disponibilizados 
pelos OCS nacionais e estrangeiros nos seus sites.  

 
Na Internet, o formato estandardizado de reportagem ao qual estamos habituados 

a ver na televisão pode sofrer algumas alterações. Ou melhor, os recursos possibilitados 
pela plataforma online dão azo a que surjam experiências e conteúdos novos. Neste 
sentido, antes da análise às Web TV e reportagens propriamente ditas, é necessário 
primeiro identificar os formatos em vídeo pelos quais os OCS estão a optar para 
disseminarem informação noticiosa.  

 
Nesta óptica, procedeu-se primeiro a uma análise dos tipos de vídeos 

disponibilizados pelos OCS nas suas Web TV, tendo em conta os seguintes parâmetros:  
 
Reportagem/entrevista 
Identificar se o OCS disponibiliza reportagens ou entrevistas produzidas para o seu site 
na Internet.  
 
Reportagem/entrevista TV 
Reportagem ou entrevista realizada para broadcast e divulgada também na área de Web 
TV do OCS. 
 
Declarações 
Vídeos do OCS com declarações/comentário de personalidades ou jornalistas. 
 
Imagem 
Vídeos do OCS que apresentam apenas imagens de um acontecimento sem narração. 
 
Rede social 
O OCS disponibiliza no seu site vídeos provenientes de redes sociais, como o YouTube 
ou SAPO Vídeos. 
 
Agências e fornecedores 
O OCS disponibiliza vídeos provenientes de agências de comunicação ou de outras 
fontes, tais como marcas de produtos. 
 
Vídeos de outros OCS 
O OCS disponibiliza no se site vídeos produzidos por outro OCS. 
 
Nesta triagem, são identificados os tipos de vídeos disponibilizados pelos seguintes 25 
sites: 
 
Nacionais (15) 
- Correio da Manhã (www.correiodamanha.pt)  
- Diário de Notícias (www.dn.pt)  
- Diário Económico (www.diarioeconomico.pt) 
- Expresso (http://aeiou.expresso.pt) 
- Famalicão TV (http://www.famatv.pt) 

30 
 

http://www.correiodamanha.pt/
http://www.dn.pt/
http://www.diarioeconomico.pt/
http://aeiou.expresso.pt/
http://www.famatv.pt/


 - i (www.ionline.pt)  
- Jornal de Notícias 
- Público (www.publio.pt)  
- RTP (www.rtp.pt)  
- Rádio Renascença (www.rr.pt)  
- TV Beja (www.tvbeja.com)  
- TVNet (http://tvnet.sapo.pt) 
- TSF (http://tsf.sapo.pt)  
- SIC (http://sic.sapo.pt)  
- Visão (http://aeiou.visao.pt)  
 
Internacionais (15) 
- BBC (http://www.bbc.co.uk/)  
- CNN (http://www.cnn.com/video)  
- Die Welt (http://www.diewelt.de)  
- Deutsche Welle (http://www.dw-world.de)  
- El Pais (http://www.elpais.com)  
- Euronews (http://pt.euronews.net/)  
- La Stampa (www.lastampa.it)  
- Le Monde (www.lemonde.fr)  
 - Folha de São Paulo (http://www1.folha.uol.com.br)  
- New York Times (http://www.nytimes.com) 
- Reuters (www.reuters.com)  
- The Guardian (http://www.guardian.co.uk)  
- Time (http://www.time.com) 
- TVE (http://www.rtve.es)  
- Washington Post (www.washingtonpost.com)  
 

Uma vez que o objectivo será identificar as melhores práticas para a produção e 
divulgação de uma reportagem na Internet, pretende-se, desta forma, entender também 
se esta já é um recurso frequente dos OCS nacionais e internacionais.  
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III. 2. ANÁLISE AOS TIPOS DE VÍDEOS DOS OCS NACIONAIS 

 
Uma primeira análise aos sites de OCS nacionais permitiu perceber que todos 

estão a apostar neste novo formato. Á excepção do semanário “Sol”, todos os OCS de 
alguma forma apresentam vídeos no pacote de conteúdos informativos que divulgam. 
 

Dos 15 OCS nacionais analisados, oito disponibilizam reportagens ou entrevistas 
produzidas para os seus sites na Internet. Ou seja, nota-se já uma grande viragem para 
este tipo de informação de produção própria. De salientar, no entanto, que tanto a RTP 
como a SIC não produzem em exclusivo para a Net. A RTP apresenta reportagens 
emitidas em broadcast e a SIC, além destas, disponibiliza também vídeos com 
declarações, com imagens e provenientes de redes sociais. 
 

De salientar também uma diferença destas em relação às Web TV analisadas 
(Famalicão TV, TV Beja e TV Net). Estas disponibilizam apenas reportagens e 
entrevistas produzidas para os seus sites, sendo dispensadas quaisquer umas das outras 
opções aqui em análise.  
 

Todos os jornais, rádios e revistos analisados têm disponíveis vídeos com 
declarações ou comentários de figuras noticiosas ou jornalistas, às excepções das Web 
TV e da RTP.  
 

Em relação aos vídeos que apresentam apenas imagens de um determinado 
acontecimento, estes são opção do Correio da Manha, DN, JN, Público e SIC.  
 

A opção por veicular vídeos provenientes de redes sociais – pouco utilizada em 
OCS internacionais – é verificada em seis dos 15 OCS nacionais analisados: Correio da 
Manhã, DN, i, Público, Visão e SIC. De referir que estes se encontram misturados com 
os próprios vídeos jornalísticos dos OCS, não havendo qualquer identificação prévia 
que informe o utilizador. 
 

Os vídeos provenientes de agências de comunicação ou de fornecedores de 
informações, tais como marcas de produtos, são utilizados na íntegra pela maioria dos 
OCS. Apenas as televisões e Web TV não veiculam esta informação.  
 

Por fim, a reutilização de trabalhos realizados por outros OCS são também 
conteúdos fornecidos por sete dos OCS analisados, nomeadamente pelo DN, DE, 
Expresso, i, Público, Visão e Rádio Renascença.  
 
VER ANEXO 1 - TABELA DE ANÁLISE AOS TIPOS DE VÍDEOS DOS OCS 
NACIONAIS 
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III. 3. ANÁLISE AOS TIPOS DE VÍDEOS DOS OCS INTERNACIONAIS  

 

A nível internacional, os OCS estão também a produzir cada vez mais trabalhos 
jornalísticos em vídeo para a Internet. De todos os jornais internacionais analisados, 
apenas o “Le Monde” não produz reportagens ou entrevistas em vídeo para o seu site.  
 

Este é um formato já utilizado pelo “Die Welt”, “El Pais”, “La Stampa”, “Folha 
de São Paulo”, “New York Times”, “The Guardian”, “Washington Post” e pela revista 
“Time”, agência “Reuters” e pela CNN. Curiosamente, de todas as televisões analisadas 
(nacionais e internacionais), a CNN é a única que produz conteúdos jornalísticos em 
vídeo propositadamente para a Internet, não se confinando apenas ao material já 
produzido para broadcast. 
 

Ainda no domínio das televisões, de salientar que, tal como em Portugal, todas 
as televisões internacionais analisadas disponibilizam nos seus sites vídeos jornalísticos 
já emitidos em broadcast.  
 

No que respeita aos vídeos com declarações de especialistas ou de jornalistas, ao 
contrário de Portugal, esta não é uma opção para muitos dos OCS internacionais aqui 
analisados. Apenas o “El Pais”, “La Stampa”, “Deutsche Welle”, CNN, TVE e 
“Reuters” a utilizam para difundir conteúdo noticioso. 
 

Da mesma forma, vídeos com apenas imagens de determinado acontecimento e 
sem qualquer narração ou explicação são formatos utilizados apenas pelo “La Stampa”, 
“Euronews” (No Comments) e agência “Reuters”.  
 

Os conteúdos provenientes de redes sociais são, de longe, a opção menos 
utilizada pelos OCS internacionais. Nesta amostragem, apenas o “La Stampa” e o “Le 
Monde” veiculam nos seus sites este tipo de vídeos.  
 

Quanto aos vídeos de agências de comunicação ou fornecedores, estes são 
claramente uma opção muito utilizada pelos jornais a nível internacional. Dos oito 
analisados, apenas o “La Stampa” não recorre a esta informação para a sua área de 
vídeos. O mesmo não acontece para a revista, rádios, televisões e agência internacional 
aqui analisadas.  
 

Já o recurso a vídeos de outros OCS é uma opção para todos os jornais aqui 
observados: “Die Welt”, “El Pais”, “La Stampa”, “Le Monde”, “Folha de São Paulo”, 
“New York Times”, “The Guardian” e “Washington Post”, bem como para a TVE e 
agência “Reuters”. 
 
VER ANEXO II – TABELA DE ANÁLISE AOS TIPOS DE VÍDEOS DOS OCS 
INTERNACIONAIS 
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IV.1. ANÁLISE ÀS WEB TV E REPORTAGENS EM VÍDEO DOS OCS 

NACIONAIS  

 

Neste capítulo, vamos analisar as Web TV de seis OCS nacionais e, em cada 
uma delas, são analisadas duas reportagens, o que perfaz um total de 12 reportagens.  
 

Primeiro, pretende-se fazer o enquadramento da Web TV em cada OCS, 
verificando o papel que a área de vídeos representa para o mesmo, analisando o 
destaque que os vídeos têm na página de entrada, nas categorias temáticas, dentro dos 
artigos existentes, as funcionalidades e a forma como a própria Web TV está 
estruturada. 
 

A análise à Web TV e divulgação dos vídeos no site inclui: 
 

• Presença da área de vídeos na página principal do site  
• Presença de vídeos temáticos nas categorias temáticos do site 
• Presença de vídeos em artigos como conteúdo relacionado 
• Categorias temáticas existentes na Web TV 
• Área de vídeos relacionados  
• Área de vídeos mais vistos  
• Área dos últimos vídeos 
• Possibilidade de guardar vídeos favoritos 
• Possibilidade de partilha em redes sociais 
• Tipo de publicidade e localização na Web TV 
• Duração média dos vídeos 
• Caixa de pesquisa de vídeos 
• Divulgação de vídeos produzidos fora do OCS 
• Possibilidade de expansão de ecrã 
• Possibilidade de controlo de som 
• Possibilidade de comentar os vídeos 

 
Após esta análise, são exploradas duas reportagens da área de Sociedade de cada 

OCS. A escolha das mesmas tem como critério fundamental ser uma produção própria 
do OCS. Isto porque se verifica que muitos OCS divulgam nos seus sites reportagens 
em vídeo de outras fontes que não o próprio. Poderá ser de qualquer área de Sociedade, 
uma vez que a análise de conteúdo não é aqui explorada.  
 

A análise incide, sim, na estrutura e funcionalidades disponibilizadas pela 
reportagem. Ou seja, pretende-se averiguar se possui os elementos necessários à 
identificação do trabalho como um conteúdo independente: se possui a marca do OCS, 
se respeita todos os critérios de identificação jornalística, se disponibiliza ferramentas 
adicionais possibilitadas pelo canal Internet, etc. 
 

Em cada reportagem é analisado: 
 

• Inclusão de título, descrição e artigos relacionados 
• Presença de publicidade dentro do vídeo, posicionamento e duração 
• Possibilidade de saltar publicidade 
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• Presença de genérico 
• Presença de logótipo do OCS (“mosca”) 
• Presença de oráculos 
• Presença de ficha técnica 
• Sugestão de vídeos no final do vídeo 
• Possibilidade de fazer embed dos vídeos 
• Possibilidade de enviar por correio electrónico 

 
Após estas duas análises, é feito um comentário aos aspectos positivos e negativos a 

salientar em cada site.  
 

Neste capítulo, analisamos então as Web TV e reportagens em vídeo dos sites do 
“Diário Económico”, “Expresso”, “i”, “Jornal de Notícias”, “Público” e “Rádio 
Renascença”. 

 
 “Diário Económico” 
http://economico.sapo.pt/  

Este diário é o que mais importância dá aos conteúdos audiovisuais dentro do 
leque de OCS analisados em Portugal, pois tem uma área específica do seu site dedicada 
aos vídeos e outra à Económico TV, um canal que evoluiu para a emissão por cabo é e 
emitido pela Zon. Nesta página específica online (http://tv.economico.pt/), pode-se 
visionar os conteúdos em live streaming e assistir às últimas edições do canal. De referir 
ainda que existe um hiperligação para esta página no menu de topo da página principal 
do “Diário Económico” e ainda outro num botão situado no lado direito em todo o site.  

Mas vamos, então, centrar-nos na análise da área de vídeos do “Diário 
Económico”, uma vez que é a que se assemelha às áreas de vídeos dos restantes OCS 
analisados. 

Na página de entrada deste jornal, o menu de topo faz hiperligação para a área 
de vídeos. E mais abaixo, na coluna central, existe uma caixa dedicado aos vídeos, com 
oito thumbnails, acompanhados de título, descrição e data. No final desta listagem, 
existe uma hiperligação para a área de vídeos. Ao clicarmos num destes destaques, o 
visionamento é feito na própria página de entrada. É possível controlar o som e expandir 
o player de visualização.   

O site está dividido em várias editorias, mas estas não disponibilizam os vídeos 
temáticos respectivos. Também não foram encontrados vídeos relacionados a artigos.  

Entrando agora na área dedicada exclusivamente aos vídeos, verificamos que o 
menu de topo se mantém tal como no restante site. Abaixo, um vídeo está em grande 
destaque, acompanhado pela categoria a que pertence, título, descrição e data. 
Disponibiliza uma hiperligação e código para fazer o embed. O player também permite 
controlar o som, ver em grande ecrã e enviar o vídeo por correio electrónico.  

No final deste vídeo, são sugeridos, no próprio player, outros vídeos, bem como 
é dada a possibilidade de fazer uma pesquisa directa no mesmo local. Ou seja, o jornal 
permite a pesquisa de vídeos, porém esta funcionalidade só se torna visível no final de 
cada vídeo.  
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Abaixo do destaque, podemos optar pelas seguintes categorias temáticas de 
vídeos: Todos, Mercados, Empresas e Economia. Estão disponíveis 20 vídeos por 
página, com thumbnail, título e data e links para as páginas seguintes. Porém, ao 
optarmos por uma categoria, a listagem que aparece é sempre a mesma.  

Quando clicamos e qualquer um destes vídeos a visualização é feita no player de 
destaque. Não é disponibilizada a listagem dos vídeos mais vistos e nem é possível 
guardar os favoritos e nem fazer comentários. Além disso, apesar de ser possível 
publicar os vídeos noutros sites ou blogues, a publicação directa em redes sociais não 
está disponível.  

Em termos de publicidade, ela existe nesta área dedicada aos vídeos através de 
banners na coluna do lado direito. De referir ainda que existem vídeos de outros OCS 
que não o “Diário Económico”, que são disponibilizados na listagem de vídeos. 
 
Reportagem 1: "Outlook Universidades" (03.16) 
http://videos.sapo.pt/TzMuCgN290GNn3dnN5AM 
11/05/10 - (Análise realizada a 14/05/10) 
 

Nesta reportagem aborda-se a lusofonia nas universidades, dando-se destaque ao 
projecto MBA Atlântico, da Universidade Católica Portuguesa. Na caixa do player é 
dado o título, descrição, data, autores da reportagem, hiperligação e código para embed 
do vídeo.  
 

Este arranca com um genérico do “Diário Económico” e mantém o logótipo do 
jornal ao longo da peça. Os entrevistados são identificados em oráculo. A jornalista que 
faz a voz off, bem como o repórter de imagem e a editora são identificadas no final da 
peça. Esta fecha novamente com o cartão do jornal. Terminado o vídeo, surgem no 
player mais 10 vídeos de sugestão. Não são apresentados artigos relacionados e nem 
existe publicidade interna nesta reportagem.  
 
Reportagem 2: "Agências de rating" (03.29) 
http://videos.sapo.pt/vI4VrCYcRsz11PzpfqBy 
10/05/10 - (Análise realizada a 14/05/10) 
 

Esta reportagem explica o papel das agências de rating na sociedade actual. Na 
caixa do player é dado o título, descrição, data, link e código para embed do vídeo. Este 
arranca com um genérico do “Diário Económico” e mantém o logótipo do jornal ao 
longo da peça. A jornalista é identificada em oráculo tal como os especialistas 
entrevistados, mas o mesmo não acontece com os entrevistados de rua. Não é dada a 
ficha técnica. A peça fecha novamente com o cartão do jornal e são apresentados, de 
seguida, mais 10 vídeos de sugestão. Não são apresentados artigos relacionados e nem 
existe publicidade interna nesta reportagem.  
 
Comentário 

Aspectos positivos: o “Diário Económico” dá grande importância aos conteúdos 
audiovisuais, na medida em que disponibiliza online conteúdos da Económico TV e 
possui uma área específica para vídeos. A clara organização da área de vídeos também é 
uma mais-valia, no aspecto em que a visualização é sempre feita no mesmo player e 
facilmente se percebe o padrão de funcionamento da mesma. A sugestão de vídeos no 
final do visionamento é outro aspecto positivo. E, aliás, o único OCS português em 
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análise que o disponibiliza. De referir ainda a pesquisa de vídeos como aspecto positivo, 
apesar de esta só ficar disponível no final dos vídeos, dentro do player. 

Aspectos negativos: a pesquisa de vídeos também merece aqui um apontamento, 
mas apenas por não estar sempre disponível na página dos vídeos. Outro aspecto menos 
positivo é o facto de não possuir artigos relacionados, tal como não são disponibilizados 
vídeos relacionados dentro de artigos. Desta forma, nota-se alguma falta de integração 
de conteúdos. De referir também que o não se poder deixar comentários também é algo 
que peca em termos de possibilidade de participação aberta da comunidade. Na segunda 
reportagem, os entrevistados de rua não são identificados em oráculo, o que se 
configura como uma falha jornalística. Por fim, a disponibilização de vídeos de outros 
OCS na listagem de vídeos do jornal – apesar de não terem sido encontrados vídeos que 
não fossem jornalísticos – sem referência a tal também é um aspecto menos positivo.  

VER ANEXO 3: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS NACIONAIS 
VER ANEXO 4: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS NACIONAIS 
 
 “Expresso” 
http://aeiou.expresso.pt/ 
 

Este semanário tem no menu da página de entrada uma hiperligação para a área 
de multimédia. Com a página de entrada dividida em três colunas, possui destaques de 
vídeos, mas sem caixa específica. São disponibilizados como qualquer outro artigo em 
espaços que vão variando nestas colunas. Estes destaques possuem imagem, título, 
descrição e uma referência aos comentários do vídeo.  
 

Ao clicarmos no título, no vídeo ou nos comentários, somos remetidos para uma 
página de artigo onde vídeo é visionado. Porém, não é linear que se seja remetido para a 
área de Web TV. Esta diferença nota-se abaixo da caixa de visualização, onde, no caso 
de ser visionado na área da “Expresso TV”, são sugeridos mais vídeos. No caso de o 
vídeo não ser visionado na “Expresso TV”, está então embebido numa página de artigo 
normal. Ainda no corpo da página de entrada, bem abaixo da linha de água, é dedicada 
uma caixa (que abarca as duas primeiras colunas) dedicada ao multimédia. Esta possui 
um título, que faz a ligação para a área multimédia, e três destaques, que ao clicar-se são 
visionados nas categorias temáticas a que pertencem e não numa área multimédia. 
Abaixo destes três destaques, existem hiperligações para fotogalerias, Podcast, Satélite, 
Infografia e Expresso TV.  
 

Na mesma lógica da página de entrada, as editorias do site não têm uma caixa de 
vídeos específica para os vídeos dessa área. Contudo, eles são destacados da mesma 
forma que os restantes conteúdos e sem localização específica. A mesma caixa 
multimédia disponibilizada na página de entrada aparece também em algumas editorias, 
porém com os mesmos destaques que estão na página de entrada e não específicos dessa 
categoria temática.  
 

Existem vídeos embebidos em vários artigos nas diversas editorias do site. 
Porém, estes não são dados com conteúdo relacionado, pelo menos de forma clara.  
 

A área Multimédia do “Expresso” abarca conteúdos das seguintes categorias: 
Fotogalerias, Podcast, Satélite, Infografia e Expresso TV. No submenu desta área, 
existem hiperligações para estas categorias. No corpo da página é dado um destaque 
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grande e mais quatro (o número pode variar) menores abaixo. São destaques de 
qualquer uma das categorias acima referidas. Em qualquer um dos destaques é indicada 
a categoria (Expresso TV, Infografia...), título, descrição e data do conteúdo. Também 
existe uma referência aos comentários. Abaixo destes, é disponibilizada uma listagem 
com os últimos conteúdos multimédia que entraram no site. Possuem thumbnail 
categoria (Expresso TV, Infografia...) e título. Existe um link para o arquivo de todos os 
conteúdos multimédia existentes no site. No caso dos vídeos, estes podem ser 
visionados na área da Expresso TV ou de uma editoria, dependendo de onde estão 
alojados.  
 

Entramos agora na Expresso TV. Esta mantém o mesmo menu, topo e fim de 
página comum a todo o site. Apresenta um destaque grande com título, descrição, data, 
autor e uma hiperligação para comentários. Abaixo deste destaque grande, é dada uma 
listagem dos últimos 12 vídeos, com hiperligação para o arquivo (é dado o número total 
de vídeos existentes). Estes vídeos têm thumbnail e título. O destaque grande e a 
listagem de 12 vídeos ocupam as duas primeiras colunas. A coluna da direita tem links 
para artigos Top Mais e para artigos disponibilizados na página inicial. A promoção é 
assim feita a artigos e não a vídeos. Esta coluna é comum à área de Multimédia e 
Blogues.  
 

Quando clicamos para visualizar um vídeo em destaque na Expresso TV, seja no 
destaque grande, seja num dos restantes vídeos, este não é visto nesta página, mas 
noutra, cujo player de visualização ocupa as duas colunas. Aqui é dado, acima do 
player, o título, descrição, autoria, data. Segue-se abaixo uma linha de comentários (que 
remete para a zona abaixo do player) e de partilha em redes sociais. Podemos ainda aqui 
aumentar ou diminuir o tamanho de letra, imprimir o texto associado, copiar a 
hiperligação do vídeo e enviar por correio electrónico. Não foram encontrados artigos 
como conteúdo relacionado. 
 

Segue-se o player do vídeo e, abaixo deste, as palavras-chave e os comentários. 
Abaixo dos comentários, é dado grande destaque a um aviso sobre o funcionamento dos 
comentários no Expresso. Só depois vem uma listagem dos últimos 10 vídeos da 
Expresso TV. Estes não têm thumbail, mas sim título, data e número de comentários.  
 

De salientar que alguns vídeos disponibilizados na Expresso TV são depois 
visionados noutras categorias e não nesta área. É dado um grande destaque à área de 
comentários, sendo possível ordenar pelos mais recentes, antigos, votados e 
comentados. Não existem vídeos relacionados ou mais vistos. Também não existe 
publicidade na Web TV, nem dentro dos vídeos e nem no corpo da página da Web TV. 
Também não é possível pesquisar vídeos por palavra-chave ou guardar os favoritos. 
Não existem categorias temáticas na Expresso TV. Os vídeos têm uma duração média 
inferior a 5 minutos. Não foram encontrados vídeos de outros OCS ou de redes sociais. 
 
Reportagem 1: "Portugal pode ter uma nova mina de classe mundial" (01.46) 
http://aeiou.expresso.pt/portugal-pode-ter-uma-nova-mina-de-classe-mundial=f573649 
02/04/10 - (Análise realizada a 03/04/10) 
 

Esta reportagem versa sobre o potencial mineral existente no subsolo alentejano, 
que pode dar origem a uma nova mina de classe mundial. É visualizada na Expresso 
TV. O título, descrição, autoria e data da reportagem é indicado no topo do player. 
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Segue-se abaixo uma linha de comentários (que remete para a zona abaixo do player) e 
de partilha em redes sociais. Podemos ainda aqui aumentar ou diminuir o tamanho de 
letra, imprimir o texto associado, copiar a hiperligação do vídeo e enviar por correio 
electrónico. Mas não se podem fazer embed. Não foram encontrados artigos como 
conteúdo relacionado. Segue-se o player do vídeo e, abaixo deste, as palavras-chave e 
os comentários. 
 

Quanto à reportagem propriamente dita, esta arranca com um genérico do 
“Expresso”. A mosca da Expresso TV mantém-se ao longo de todo o vídeo. O 
entrevistado é identificado com nome e cargo em oráculo. É possível controlar o som e 
visualizar em ecrã pleno. No decorrer da reportagem, surge um oráculo a sugerir a 
reportagem sobre o tema na edição do jornal desse dia. Esta sugestão surge novamente 
no final da reportagem, em simultâneo com a ficha técnica da reportagem. Ao terminar 
o vídeo, não são sugeridos vídeos relacionados ou outros conteúdos em vídeo. Não 
existem artigos relacionados.  
 
Reportagem 2: "Quantos profs foram às manifs?" (04.02) 
http://aeiou.expresso.pt/video-quantos-profs-foram-as-manifs=f573674 
29/03/10 - (Análise realizada a 03/04/10) 
 

Reportagem sobre uma nova tecnologia que permite contar aglomerações de 
pessoas, nomeadamente o número de manifestantes na rua. O vídeo é visualizado na 
editoria de Tecnologia e Ciência do “Expresso”. O título, descrição, autoria e data da 
reportagem é indicado no topo do player. Segue-se abaixo uma linha de comentários 
(que remete para a zona abaixo do player) e de partilha em redes sociais. Podemos ainda 
aqui aumentar ou diminuir o tamanho de letra, imprimir o texto associado, copiar o link 
do vídeo e enviar por email. Mas não se podem fazer embed. 
 

Segue-se o player do vídeo e, abaixo deste, o texto relacionado ao vídeo. Tal 
acontece, porque o vídeo é visionado numa editoria e não na Expresso TV. Abaixo do 
texto está uma linha de publicidade, com um título e a referência PUB. Depois, segue-se 
um link para o site da empresa autora da tecnologia sobre a qual fala o vídeo. Abaixo, 
encontram-se as palavras-chave e os comentários ao vídeo.  
 

O vídeo pode ser visto em ecrã pleno, sendo também possível controlar o som. 
Arranca com um genérico do “Expresso”. A mosca da Expresso TV mantém ao longo 
de todo o vídeo. O entrevistado é identificado com nome e cargo em oráculo. No final 
do vídeo, é apresentada a ficha técnica da reportagem. Não são sugeridos vídeos 
relacionados ou outros conteúdos em vídeo. Não existem artigos relacionados, além do 
link para o site da empresa já referido. 
 
Comentário 

Aspectos positivos: o site do “Expresso” dá um grande destaque aos comentários 
dos utilizadores e tal também se verifica nos vídeos. Pode-se ordenar pelos mais 
recentes, antigos, votados e comentados. O arquivo de vídeos permite aceder a todos os 
vídeos já publicados no site, apesar de não ser possível fazer uma pesquisa por categoria 
ou palavra-chave. De referir a qualidade das reportagens que respeitam os preceitos 
jornalísticos, e identificam os autores, o que não acontece em muitas Web TV. Positivo 
é também a grande quantidade de vídeos produzidos pelo jornal, dando garantia de 
qualidade jornalística aos vídeos disponibilizados no site. 
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Aspectos negativos: apesar de se chamar Expresso TV, a Web TV do deste 

jornal falha em muitas questões estruturais. Os vídeos não são vistos num player único, 
pois salta-se sempre da página da Expresso TV para uma nova página para se ver o 
vídeo. Este pode, aliás ser visionado aqui ou então numa outra categoria temática. Isto 
denota desorganização. Não existe uma linguagem funcional clara e única. Há uma falta 
de sentido de Web TV. A Expresso TV também não tem vídeos divididos por categorias 
temáticas, não sendo fácil encontrar um vídeo de uma determinada área. Nota negativa 
também para a falta de vídeos relacionados e mas vistos. A própria página de entrada 
não tem uma área específica dedicada aos vídeos. Estes aparecem nas colunas como 
destaques, tal como os restantes artigos.  

 
VER ANEXO 3: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS NACIONAIS 
VER ANEXO 4: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS NACIONAIS 
 
“i” 
http://www.ionline.pt  

Este jornal tem no menu de topo do site uma hiperligação para a “iTV” e o 
mesmo acontece no menu do final da página. Pouco abaixo da linha de água, na coluna 
central, está a caixa de destaque de vídeos. Esta permite a visualização no local e possui 
ainda três thumbnails de vídeos, num total de 18 que são aqui propostos e pelos quais se 
pode optar através de um botão navegador. Acima deste, uma hiperligação coloca-nos 
directamente na “iTV”. De referir que, ao longo da visualização, mantém-se um menu 
que permite publicar o vídeo em sites e blogs (embed), retirar o link do vídeo, enviar por 
email e publicar em redes sociais. A visualização pode ser feita em ecrã pleno e também 
é permitido controlar o som. De salientar que o jornal disponibiliza listagens de 
destaques ao longo da página principal, entre os quais se encontram também vídeos, 
assinalados como tal. A edição online deste jornal está dividida em categorias temáticas, 
mas estas não disponibilizam nesta área os vídeos correspondentes. Existem, no entanto, 
vídeos como conteúdo relacionado a artigos.  

Entramos agora na Web TV do “i”, a “iTV”. Possui um menu de topo que 
remete para as editorias do site. As respeitantes à própria Web TV estão abaixo do 
destaque grande e são denominadas “canais”: Portugal, Mundo, Dinheiro, Desporto, 
Boa Vida e Opinião. O destaque grande pode ser visionado no local, ser expandido, 
através do ícone comummente conhecido para o efeito, ou ainda de uma terceira forma: 
ao clicar-se no título do vídeo, este abre uma caixa de visualização maior que o 
destaque, mas não tão grande como a visualização em pleno ecrã. As funcionalidades 
disponíveis directamente no destaque e em ecrã pleno são as mesmas já referidas na 
caixa presentes na homepage. Porém, a visualização no plano intermédio, clicando no 
título, disponibiliza ainda a data, rating de votação, fonte e um companion ad.  

De volta à página principal da “iTV”, ao lado do destaque grande, são 
apresentados mais três vídeos com thumbnail e título. Abaixo da caixa de visualização, 
encontram-se então os canais já referidos: Portugal, Mundo, Dinheiro, Desporto, Boa 
Vida e Opinião. Cada um deles dá acesso a quatro vídeos temáticos: o que está em 
destaque e a três em thumbnail. Segue-se a pesquisa de vídeos, que está disponível 
numa versão avançada. É possível optar pela pesquisa em vídeos do dia, últimos sete 
dias, último mês ou todos. Abaixo, encontram-se então a listagem dos últimos vídeos. 
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Aparecem seis por página. Possuem thumbnail e título. Não é identificado o canal a que 
pertencem. A visualização acontece no plano intermédio. 

Em termos de publicidade, além do companion ad já referido, existe um banner 
publicitário em permanência à direita da listagem dos últimos vídeos. Não são 
apresentados artigos relacionados aos vídeos. Também não existe listagem de vídeos 
relacionados e nem mais vistos. Da mesma forma, não é possível guardar vídeos 
favoritos no site ou deixar comentários aos mesmos. Foram encontrados vídeos de 
outras fontes (ex: YouTube), apesar de em muito menor número que as reportagens 
realizadas pelo OCS e baseadas em agências (Lusa e Reuters). A maior parte das 
reportagens divulgadas são, aliás, da Lusa e da Reuters.  

 
Reportagem 1: "iTestdrive: este carro parece um jipe, mas não é” (03.37) 
http://www.ionline.pt/itv/38586-itestdrive-este-carro-parece-um-jipe-mas-nao-e 
10/05/10 - (Análise realizada a 11/05/10) 
 

Integrada no canal Boa Vida, esta reportagem faz um test drive ao Volvo XC60. 
Apresenta o título na caixa de visualização, mas não dá nenhuma descrição do seu 
conteúdo. Também não possui nenhum artigo relacionado. O vídeo arranca com um 
cartão do “i” e mantém a mosca ao longo do vídeo. Segue-se a apresentação do 
jornalista, identificado em oráculo. Não possui qualquer publicidade interna. No final da 
reportagem, é apresentada a ficha técnica. Não são sugeridos automaticamente mais 
vídeos. De referir que é possível fazer o embed do vídeo e envia-lo por correio 
electrónico.  

Reportagem 2: " iTestdrive: um monovolume versátil” (02.50) 
http://www.ionline.pt/itv/40888-itestdrive-um-monovolume-versatil 
27/05/10 - (Análise realizada a 29/05/10) 
 

Esta reportagem faz um test drive ao Opel Meriva 1.3 CDTI. Apresenta o título 
na caixa de visualização, mas não dá nenhuma descrição do seu conteúdo. Também não 
possui nenhum artigo relacionado. O vídeo arranca com um cartão do “i” e mantém a 
mosca ao longo do vídeo. Segue-se a apresentação do jornalista, identificado em 
oráculo. Não possui qualquer publicidade interna. 
 

Comentário 

Aspectos positivos: Salienta-se, em primeiro lugar, o design moderno e apelativo 
da “iTV”. A pesquisa avançada de vídeos, que permite escolher de entre os vídeos do 
dia, últimos 7 dias, último mês ou todos, também é outro aspecto positivo a destacar. A 
esmagadora maioria dos vídeos são conteúdos jornalísticos. Apesar de haver vídeos de 
redes sociais na “iTV”, a sua proveniência é identificada no título, o que já se pode 
configurar como distinção em relação aos conteúdos informativos. 

Aspectos negativos: Apesar de a “iTV” ser bastante agradável, tem várias falhas 
a apontar. Designadamente, os canais temáticos só dão acesso a quatro vídeos. Para 
aceder às restantes reportagens dessa área, é necessário navegar na listagem de todos os 
vídeos e tentar acertar, uma vez que o canal também não está identificado junto dos 
thumbnails. Não é dado o tempo de duração do vídeo, não existem vídeos relacionados, 
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mais vistos, e nem artigos relacionado. Denota-se uma certa falta de integração de 
conteúdos. Um último aspecto menos positivo é o facto de um vídeo poder ser visto em 
dois locais diferentes. Ou seja, se estiver em destaque, pode ser visto no local ou no 
outro plano ao qual se tem acesso através do título. Quando não está em destaque, não 
pode ser visto nesta caixa de topo que está em destaque. Tais diferenças podem gerar 
alguma confusão e não demonstram uniformidade de execução. 

VER  ANEXO 3: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS NACIONAIS 
VER  ANEXO 4: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS NACIONAIS 

 

“Jornal de Notícias” 
http://jn.sapo.pt  
 

O menu da página de entrada deste jornal tem uma hiperligação para a área 
multimédia. Dividida em três colunas, a página online do jornal dá destaque ao 
conteúdo multimédia numa caixa situada logo no topo da terceira coluna. Contém um 
thumbnail e link para o conteúdo, que é visionado na área de vídeos do jornal. Bem 
mais abaixo, é disponibilizada uma caixa multimédia que ocupa as duas primeiras 
colunas. Esta caixa tem três destaques com elevadores laterais que permitem a 
visualização de nove conteúdos desta área. Cada destaque tem um thumbnail, referência 
a tipo de conteúdo (vídeo, foto, áudio ou infografia) e um título. A visualização do 
conteúdo é feita na respectiva área.  
 

A página dedicada aos conteúdos multimédia está dividida em Vídeos, 
Fotogalerias, Infográficos, Áudios e Reportagens. Não existem destaques misturados. A 
navegação pelos diferentes tipos de conteúdos é feita através do submenu com os 
conteúdos referidos acima. A área de vídeos é a que aparece por defeito ao entrar-se na 
área multimédia. A área de vídeos tem um vídeo em destaque, com data, título, 
descrição e ligações para outros artigos sobre o tema. Ocupa as duas primeiras colunas. 
 

Em termos de ferramentas, disponibiliza o envio por email, os feeds rss e as 
estatísticas do vídeo, nomeadamente, o número de visualizações, comentários e envios 
por email realizados. Também é possível partilhar o mesmo em várias redes sociais. 
Alguns vídeos apresentam também tags (etiquetas), que dão acesso a outros conteúdos 
relacionados. Abaixo das ferramentas, encontra-se um conteúdo publicitário em 
logótipo, com link para o site do patrocinador. Segue-se a linha de destaques dos 
últimos vídeos. Apresenta quatro vídeos, com thumbnail, antetítulo, título e data, e 
navegação para as páginas seguintes. Não existe divisão por temáticas, área de vídeos 
relacionados, mais visto, pesquisa de vídeos ou possibilidade de guardar os vídeos 
favoritos. Abaixo da linha de destaques, surge a área de comentários ao vídeo. É 
possível ordena-los por data ou por número de respostas. Também se podem partilhar 
no Facebook, Twitter e enviar por correio electrónico. A seguir aos comentários 
encontra-se a mesma caixa multimédia de três destaques que existe na página de 
entrada. De referir também que a caixa multimédia situada logo no topo da terceira 
coluna, identificada na página principal, também está disponível aqui, tal como todos os 
restantes conteúdos abaixo destas duas caixas.  
 

Ao entrarmos nas diferentes editorias do site do “Jornal de Notícias”, 
verificamos que não existem destaques de vídeos temáticos. Existem, sim, as mesmas 
duas caixas de destaques acima referidas, com os mesmos destaques disponíveis na 
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homepage e restantes editorias. Existem também vídeos dentro de artigos e como 
conteúdo relacionado. De referir também que a grande maioria dos vídeos são trabalhos 
realizados pela redacção do jornal, apesar de terem sido encontrados vídeos de redes 
sociais.  
Reportagem 1: "Escola ensina a viver com o autismo" (03.22) 
http://jn.sapo.pt/multimedia/video.aspx?content_id=1523276  
29/03/10 - (Análise realizada a 07/04/10) 
 

Esta reportagem acompanha o quotidiano da Unidade de Autismo do Centro 
Escolar de Baião, no concelho do Porto, onde se ajudam famílias a viver com o autismo. 
A reportagem é acompanhada lateralmente por um título e uma pequena descrição da 
mesma. Possui também um link para um artigo relacionado. Pode ser visionada em ecrã 
pleno e é possível manusear o volume de som. Permite também o envio por email e a 
partilha em redes sociais. Mas não se pode fazer embed. A reportagem não arranca com 
genérico, mas tem a mosca presente ao longo do vídeo. Apresenta, ao início, o título da 
reportagem e o nome da jornalista. Os entrevistados são identificados em oráculo. No 
final, é indicada a ficha técnica. Não são sugeridos mais vídeos para visualização. A 
publicidade está presente de duas formas: através de um logótipo, com link para o site 
do patrocinador, situado abaixo do player de vídeo, e através do Mrec publicitário 
situado na terceira coluna da página e que é comum a todo o site.  
 
 
Reportagem 2: "Disneyland para todas as idades" (03.35) 
http://jn.sapo.pt/multimedia/video.aspx?content_id=1534197 
02/04/10 - (Análise realizada a 07/04/10) 
 

Esta reportagem aborda as novas atracções disponíveis na Disneyland Paris. A 
reportagem é acompanhada lateralmente por um título e uma pequena descrição da 
mesma. Não tem artigos relacionados. Pode ser visionada em ecrã pleno e é possível 
manusear o volume de som. Permite também o envio por correio electrónico e a partilha 
em redes sociais. Mas não se pode fazer embed. A reportagem arranca com genérico do 
“Jornal de Notícias” e tem também a mosca presente ao longo de todo o vídeo. Os 
entrevistados são identificados em oráculo. No final, é indicada a ficha técnica. Não são 
sugeridos mais vídeos para visualização. A publicidade está presente de duas formas: 
através de um logótipo, com link para o site do patrocinador, situado abaixo do player 
de vídeo, e através do Mrec publicitário situado na terceira coluna da página e que é 
comum a todo o site.  
 
Comentário 

Aspectos positivos: o primeiro aspecto a destacar é a produção de reportagens 
em vídeo pelo próprio jornal. A esmagadora maioria dos vídeos presentes no site são 
trabalhos jornalísticos próprios. As estatísticas do vídeo são uma ferramenta que 
também é pouco comum. Numa única passagem de rato, fica-se a saber o número de 
visualizações, comentários e envios por email realizados relativos a determinado vídeo. 
A navegação na área multimédia é fácil e intuitiva, bastando optar pelo tipo de conteúdo 
que se pretende (vídeos, áudios, infografias), para a página mudar, sendo a visualização 
de qualquer vídeo feita sempre no player de destaque.  
 

Aspectos negativos: de referir a carência de divisão de vídeos por temáticas. A 
única navegação possível é pelos “últimos vídeos”. Desta forma, não é possível 
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encontrar facilmente os vídeos de determinada editoria que mais interessam ao 
utilizador ou um vídeo específico que se pretenda ver. Tal poderia ser minorado através 
de uma pesquisa de vídeos, mas esta ferramenta também não está disponível no site. Por 
questionar fica também a disponibilização das duas caixas de destaques de vídeos 
existentes na homepage e que se encontram também na área de vídeos.  
 
VER ANEXO 3: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS NACIONAIS 
VER ANEXO 4: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS NACIONAIS 
 
 
“Público” 
http://www.publico.pt 
 

O site deste diário tem uma hiperligação para a área de vídeos, na primeira linha 
do menu da página principal. Pouco abaixo da linha de água e dos destaques principais, 
está uma caixa de vídeos na primeira das três colunas em que está dividida a página de 
entrada. A caixa tem dois links directos para a área de vídeos e o título do vídeo. O seu 
visionamento não se faz na página de entrada, sendo-se remetido para a área de vídeos, 
quando se clica no título ou imagem do vídeo. 
 

De entre as várias editorias do jornal, foram encontradas caixas de vídeos 
temáticos nas áreas de Desporto e Ecosfera. Na de Desporto, está situada no topo da 
coluna direita, em partilha com as fotografias desta área. A caixa é composta pelo título, 
imagem e descrição do vídeo. Não existem mais vídeos. Ao clicar-se a reportagem é 
visionada na área de vídeos. Existe ainda um logótipo publicitário com link para o site 
do anunciante.  
 

A caixa de vídeos da categoria Ecosfera está situada na primeira coluna, cortada 
pela linha de água. Existe um título, descrição e duração da reportagem. È 
disponibilizada a opção para visionamento em ecrã expandido e de controlo de som. O 
visionamento é feito na própria caixa, que apresenta mais quatro thumbnails de vídeos 
(sem título), mas cujo visionamento não é possível devido ao seu não funcionamento. 
Existem poucos artigos que têm vídeos como conteúdo relacionado. Neste caso, o vídeo 
é sugerido na coluna à esquerda do artigo, com thumbnail, título e link. A sua 
visualização é feita numa caixa que se abre no centro da página e que possui tempo de 
duração, hipóteses de visionamento em ecrã expandido e de controlo de som. 
 

Entrando agora na Web TV, esta mantém no topo o mesmo menu que a 
homepage. Abaixo, um vídeo está em grande destaque. Disponibiliza título, fonte e 
descrição do vídeo, assim como links para artigos relacionados. È disponibilizada a 
opção para controlar o som e ver em ecrã expandido. Nesta caixa, está ainda disponível 
uma opção que permite ao utilizador dar feedback através de email. Tal também é 
sugerido como opção no caso de não ser possível visionar o vídeo. Ao lado desta caixa, 
na coluna central, é dado grande destaque à possibilidade de comentar o vídeo. É pedido 
ao utilizador um título, texto, correio electrónico, localidade e opção de anónimo. São 
aqui também dadas as palavras associadas ao vídeo, data e possibilidade de votação no 
mesmo.  
 

Pede-se uma vez mais a intervenção do utilizador, no caso de ser necessário 
corrigir alguma informação. Para isso, existe a opção “Corrigir”, que abre novamente 
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uma caixa de mensagens. Pode ainda enviar-se o vídeo por correio electrónico, mandar 
imprimir a informação ou ler os comentários ao vídeo. Em termos de redes sociais, é 
possível partilhar os vídeos directamente em cinco sites: Digg, DoMelhor, Delicious, 
Technorati e Yahoo.  
 

No topo da coluna da direita está a caixa de pesquisa de vídeos, onde se pode 
colocar uma palavra-chave e/ou optar por categorias (Todos, Público 20 Anos, 
Alt.Prt.Sc., Legislativas 2009, Vídeos dos leitores, Ciência, Educação, Ambiente, 
Media, Tecnologia, Cultura, Desporto, Economia, Mundo, Portugal, Comentário 
Ípsilon, Euro2008, Notícias). A pesquisa dá acesso a um máximo de 12 vídeos por 
página, com hiperligações para páginas seguintes. È referido o número total de vídeos. 
Cada vídeo tem um thumbnail, título e descrição. Não é dada a data e nem o tempo de 
duração. O seu visionamento é feito na caixa grande do topo. Abaixo da caixa de 
pesquisa está um Mrec publicitário. E, abaixo deste, uma caixa de solicitação de vídeos 
do utilizador, indicando o email para o efeito. O último elemento da terceira coluna é 
dedicado aos vídeos em destaque. São apresentados três, com thumbnail, título e 
descrição.  
 

Voltando às duas primeiras colunas, estas unem-se numa só abaixo da linha de 
água. Na primeira parte, são apresentados os comentários ao vídeo em destaque, caso 
existam. De seguida, um grande espaço é dedicado aos vídeos por categorias temáticas 
(as mesmas disponibilizadas na pesquisa de vídeos). São apresentados 12 vídeos, com 
thumbnail, título e descrição e hiperligações para as páginas seguintes. É dada 
informação sobre o total de vídeos dessa categoria. Existe aqui uma selecção adicional 
que é a escolha de vídeos “publicados hoje”. Também está disponível a opção pelos 
“mais vistos” e “mais votados”. Não existem vídeos relacionados nem se podem 
guardar os favoritos. 
 

De referir ainda que a Web TV do “Público” disponibiliza vídeos de várias 
fontes e alguns, em língua estrangeira, não estão legendados. A produção própria é 
bastante diminuta. Apesar da heterogeneidade encontrada no site, para análise, são 
escolhidas reportagens produzidas pelo próprio jornal.  
 
Reportagem 1: "Público faz 20 anos – António Barreto, director por um dia" 
(04.52) 
http://videos.publico.pt/Default.aspx?Id=826b6300-f96a-4f9c-9b9c-59f0601c596a  
09/03/10 - (Análise realizada a 27/03/10) 
 

No âmbito das comemorações do 20º aniversário do jornal “Público”, este vídeo 
apresenta a concepção e fecho de um jornal, tendo António Barreto como director por 
um dia. Possui título, descrição e ficha técnica na caixa de visionamento. Os 
comentários dos utilizadores são apresentados logo abaixo. No arranque da reportagem, 
é apresentado um genérico e mais à frente o título do vídeo, que serve também como 
identificação de António Barreto. Uma mosca acompanha toda a reportagem. Vários 
jornalistas intervêm no vídeo, mas não são identificados. No final do mesmo, é 
colocado o cartão dos 20 anos de aniversário do “Público”. Não é dada a ficha técnica. 
Podemos ver o vídeo em ecrã expandido, controlar o som, partilha-lo em redes sociais, 
enviar por email, deixar comentários ou enviar críticas e sugestões à redacção. Mas não 
se pode fazer o embed do vídeo. A data é indicada na coluna ao lado. Não existem 
vídeos relacionados e não são sugeridos outros após o visionamento deste.  
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Reportagem 2: " "Escola Gil Vicente remodelada e inundada"" (01.25) 
http://videos.publico.pt/Default.aspx?Id=f2998b8f-7ccd-4e8c-8091-5298583e6011 
14/12/09 - (Análise realizada a 27/03/10) 
 

Esta reportagem, apesar de ser em vídeo, não disponibiliza som. É feita com 
recurso a imagens e legendas. Na caixa de visionamento, é dado um título e descrição 
do vídeo, bem como uma hiperligação para um artigo relacionado. É apresentado um 
genérico e a mosca persiste ao longo de todo o vídeo. Não é dada a ficha técnica, nem 
na descrição e nem no final do vídeo. A data é indicada na coluna ao lado. Podemos ver 
o vídeo em ecrã expandido, controlar o som, partilha-lo em redes sociais, enviar por 
correio electrónico, deixar comentários ou enviar críticas e sugestões à redacção. Mas 
não se pode fazer o embed do vídeo. Os comentários surgem abaixo da caixa de 
visionamento numa ordem de cinco por página, com hiperligações para páginas 
seguintes. Não existem vídeos relacionados e não são sugeridos outros após o 
visionamento deste.  
 
Comentário 

Aspectos positivos: Na área de vídeos do “Público”, é dada uma grande 
relevância ao feedback do utilizador. São solicitadas críticas e sugestões, informações 
em caso de mau visionamento, comentários aos vídeos e até são pedidas correcções a 
algo que esteja errado. Ou seja, na área do grande destaque, são feitas quatro 
solicitações de interacção do utilizador com o jornal. A referir também positivamente a 
listagem de comentários aos vídeos posicionada logo abaixo da caixa de visionamento. 
De salientar ainda a possibilidade de pesquisa de vídeos. 
 

Aspectos negativos: São poucos os artigos que têm vídeos como conteúdo 
relacionado. Ou seja, a promoção de vídeos não está muito desenvolvida neste site, 
denotando falta de integração entre os diferentes formatos de conteúdos. No mesmo 
formato – vídeos, também não existem vídeos relacionados e nem sugestão de 
reportagens. O jornal também tem misturado as reportagens com os vídeos de redes 
sociais ou provenientes de utilizadores. Não existe separação entre conteúdo jornalístico 
e de comunidade. Aliás, a produção própria é muito diminuta. O prestígio de que a 
marca goza enquanto jornal e site noticioso não é transposto para a Web TV, dada a 
pouca atenção dada à qualidade jornalística desta área de vídeos. De salientar ainda que 
o “Público” disponibiliza vídeos em língua estrangeira sem legendas. Uma última nota 
relativa à editoria Escosfera, onde, na caixa de visionamento de vídeos, são sugeridos 
mais quatro vídeos, mas cuja visualização não é possível porque o sistema não funciona.  
 
VER  ANEXO 3: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS NACIONAIS 
VER  ANEXO 4: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS NACIONAIS 
 
 “Rádio Renascença” 
http://www.rr.pt  
 

O site da “Rádio Renascença” disponibiliza, no menu do topo de página, uma 
hiperligação para a área de multimédia (que congrega na respectiva página interior 
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conteúdos de vídeo, áudio, fotos, infografia e reportagem), mas apresenta igualmente 
um submenu com hiperligações directas para cada uma destas categorias, entre as quais 
o vídeo. 
 

Ainda na página de entrada, a meio da página, existe uma linha de destaques 
multimédia, onde se intercalam os vários formatos, distinguindo-se iconograficamente. 
Estes destaques – ao todo 26 – possuem thumbnail, título e link que remete a sua 
visualização para a categoria respectiva (vídeo, fotos...). No final da página de entrada, 
mais duas hiperligações remetem para a área multimédia. 
 

Tratando-se de uma rádio, disponibiliza online conteúdo informativo e de 
programação. Centremo-nos então apenas na área informativa e, dentro desta, nas várias 
editorias segmentadas: País, Mundo, Política, Economia, Religião, Lazer, Saúde e 
Ciência, Informação de A a Z e Especiais. Á excepção das duas últimas, todas 
apresentam uma caixa de destaques multimédia com conteúdo temático. Os vídeos são 
visionados na própria caixa de destaques, apresentando um título, possibilidade de 
expansão de ecrã e de controlo de som. Em qualquer uma das páginas, existem caixas 
de destaque de vários conteúdos, incluindo vídeos, sinalizados com símbolo 
iconográfico. Estão segmentados por mais vistos, comentados e partilhados. Existe 
também vídeos (e áudios e fotos) como conteúdo relacionado a um artigo. Neste caso, 
tal é apresentado numa caixa no topo da coluna lateral direita. O vídeo pode ser 
visionado aqui e expandido para ecrã pleno. Nesta mesma coluna, existem uma caixa de 
conteúdos relacionados com o artigo e questão, onde se podem encontrar também 
vídeos. Estes são visionados na própria editoria temática, na caixa acima descrita.  
 

Entrando agora na área multimédia, esta possui um destaque grande, que, a ser 
vídeo, a visualização é remetida para a área de vídeos. Possui anda uma listagem de 26 
destaques multimédia, com thumbnail, título, data, símbolo iconográfico e link para ser 
consumido na respectiva área. Os menus de topo e de fundo que existem na página 
principal permanecem aqui. Assim como a caixa com as notícias mais vistas, 
comentadas e partilhadas, onde existem vídeos devidamente identificados como tal.   
 

Ao clicarmos na área de vídeos propriamente dita – a que se poderá chamar a 
Web TV da RR – esta possui um destaque grande, cuja caixa de visualização possui um 
antetítulo, título, descrição, data e ficha técnica da reportagem. O vídeo é visionado aqui 
e pode ser expandido para grande ecrã. É possível controlar o som, partilhar em redes 
sociais e deixar um comentário. Na coluna da direita da área de vídeos, existe uma 
listagem de 10 vídeos em destaque, organizados cronologicamente, o que se pode 
concluir que são os últimos vídeos. Possuem thumbnail, título e data. A sua visualização 
é feita na caixa de destaque. Abaixo da caixa de visualização, alguns vídeos 
disponibilizam links para outros vídeos relacionados. Mas tal não é considerado como 
tendo a função de vídeos relacionados, pois não é uma listagem automática. 
 

Esta Web TV permite a visualização de vídeos por secção (País, Mundo Política, 
Religião, Lazer e Economia). Cada uma dá acesso imediato aos últimos oito vídeos 
dessa secção, apresentando thumbnail, título e data, e hiperligações para as páginas 
seguintes. A visualização é feita na caixa de destaque. Nesta mesma zona, também 
existe a possibilidade de escolha e visualização dos últimos vídeos e dos mais vistos. Os 
menus de topo e de fundo que existem na homepage e nas editoriais permanecem aqui. 
Em termos de pesquisa, é possível segmenta-la pela área multimédia, mas não existe 
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apenas pesquisa de vídeos. Também não é possível guardar vídeos favoritos. A 
publicidade na Web TV está presente através de banner lateral, na coluna direita, abaixo 
da linha de água. De salientar, por fim, que só foram identificados vídeos do próprio 
OCS, com imagens próprias ou de agências de notícias (ex: Reuters). Não se 
encontraram reportagens de outros meios. 
 
Reportagem 1: "Cristo Rei com faixa de agradecimento a Bento XVI" (01.26) 
http://www.rr.pt/multimedia_video.aspx?fid=1211&fileID=171451 
06/05/10 - (Análise realizada a 07/05/10) 
 

Uma equipa de técnicos de trabalho em altura colocou uma tela de boas-vindas 
ao Papa, com 30 metros de altura, no Cristo Rei, em Almada. A reportagem apresenta, 
na caixa de visualização, um antetítulo, título, descrição, data e ficha técnica. Possui 
vários artigos relacionados também. Não possui publicidade interna e nem apresenta 
genérico. Contudo, apresenta o logótipo da RR em permanência. O entrevistado é 
identificado em oráculo. No final não é apresentada ficha técnica e nem são propostos 
novos vídeos. Contudo, é feita uma promoção à visita do Papa a Portugal. É possível 
enviar por email, mas a função embed não está disponível. 
 
Reportagem 2: "Não há feridos da derrocada e Lisboa" (01.58) 
http://www.rr.pt/multimedia_video.aspx?fid=168&fileID=171239 
05/05/10 - (Análise realizada a 09/05/10) 
 

Esta reportagem aborda um deslizamento de terras, que arrastou várias casas e 
surpreendeu os moradores das Escadinhas da Damasceno Monteiro, na Graça em 
Lisboa. A reportagem apresenta, na caixa de visualização, um título, descrição, data e 
autores da reportagem. Não possui artigos relacionados. Não possui publicidade interna 
e nem apresenta genérico. Contudo, apresenta o logótipo da RR em permanência. Os 
entrevistados são identificados em oráculo. No final não é apresentada ficha técnica e 
nem são propostos novos vídeos. Contudo, é apresentado um cartão da “Rádio 
Renascença”. É possível enviar por correio electrónico, mas a função embed não está 
disponível. 
 
Comentário 

Aspectos positivos: O principal aspecto a salientar é o facto de apresentar apenas 
reportagens jornalísticas na área identificada como Informação e de serem de produção 
própria. Algumas imagens são de agências de notícias. A ressaltar também a dinâmica 
da área de vídeos, uma vez que se verifica a produção de várias reportagens por dia. A 
existência sempre de uma descrição razoável da reportagem e a identificação dos seus 
autores na caixa de visualização também é um aspecto a ressaltar. Destaque ainda para a 
possibilidade de navegar na área de vídeos por tema escolhido e pelos mais vistos ou 
últimos vídeos. 
 

Aspectos negativos: Nota-se uma certa falta de integração entre os vídeos e os 
restantes artigos. Apesar de em muitas páginas do site existirem caixas com artigos 
relacionados (onde são apresentados também links para vídeos), tal não se configura 
como regra. Não existe também uma caixa de pesquisa só para vídeos. Outro aspecto 
menos positivo é a não existência de genéricos nas reportagens. Uma vez que estas 
podem ser partilhadas em redes sociais e enviadas por email, perde-se aqui uma 
oportunidade de identificação do produto. 
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VER  ANEXO 3: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS NACIONAIS 
VER  ANEXO 4: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS NACIONAIS 
IV.2. ANÁLISE ÀS WEB TV E REPORTAGENS EM VÍDEO DOS OCS 
INTERNACIONAIS 
 

Neste capítulo, vamos analisar as Web TV de seis OCS internacionais e, em 
cada uma delas, são analisadas duas reportagens, o que perfaz um total de 12 
reportagens. Primeiro, pretende-se fazer o enquadramento da Web TV em cada OCS, 
verificando o papel que a área de vídeos representa para o mesmo, analisando o 
destaque que os vídeos têm na homepage, nas categorias temáticas, dentro dos artigos 
existentes, as funcionalidades e a forma como a própria Web TV está estruturada. 
 

A análise à Web TV e divulgação dos vídeos no site inclui: 
 

• Presença da área de vídeos na página principal do site  
• Presença de vídeos temáticos nas categorias temáticos do site 
• Presença de vídeos em artigos como conteúdo relacionado 
• Categorias temáticas existentes na Web TV 
• Área de vídeos relacionados  
• Área de vídeos mais vistos  
• Área dos últimos vídeos 
• Possibilidade de guardar vídeos favoritos 
• Possibilidade de partilha em redes sociais 
• Tipo de publicidade e localização na Web TV 
• Duração média dos vídeos 
• Caixa de pesquisa de vídeos 
• Divulgação de vídeos produzidos fora do OCS 
• Possibilidade de expansão de ecrã 
• Possibilidade de controlo de som 
• Possibilidade de comentar os vídeos 

 
Após esta análise, são exploradas duas reportagens da área de Sociedade de cada 

OCS. A escolha das mesmas tem como critério fundamental ser uma produção própria 
do OCS. Isto porque se verifica que muitos OCS divulgam nos seus sites reportagens 
em vídeo de outras fontes que não o próprio. Poderá ser de qualquer área de Sociedade, 
uma vez que a análise de conteúdo não é aqui explorada. A análise incide, sim, na 
estrutura e funcionalidades disponibilizadas pela reportagem. Ou seja, pretende-se 
averiguar se possui os elementos necessários à identificação do trabalho como um 
conteúdo independente: se possui a marca do OCS, se respeita todos os critérios de 
identificação jornalística, se disponibiliza ferramentas adicionais possibilitadas pelo 
canal Internet, etc. 
 

Em cada reportagem é analisado: 
 

• Inclusão de título, descrição e artigos relacionados 
• Presença de publicidade dentro do vídeo, posicionamento e duração 
• Possibilidade de saltar publicidade 
• Presença de genérico 
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• Presença de logótipo do OCS (“mosca”) 
• Presença de oráculos 
• Presença de ficha técnica 
• Sugestão de vídeos no final do vídeo 
• Possibilidade de fazer embed dos vídeos 
• Possibilidade de enviar por correio electrónico 

 
Após estas duas análises, é feito um comentário aos aspectos positivos e negativos a 

salientar em cada site.  
 

Neste capítulo, analisamos então as Web TV e reportagens em vídeo dos sites do 
“Die Welt” (Alemanha), “El Pais” (Espanha), “Globo” (Brasil), “Reuters” (EUA), 
“New York Times” (EUA) e “Time” (Inglaterra). 

 
 “Die Welt” 
http://www.diewelt.de  
 

Este jornal alemão tem, no seu site, uma hiperligação para a área de vídeos no 
menu do topo da página. Mais abaixo, do lado direito e ainda acima da linha de água, 
está uma caixa dedicada aos vídeos de actualidade, com um vídeo em destaque e mais 
nove, cuja selecção é feita através de elevadores laterais. É possível visionar os vídeos 
na própria homepage, sendo dado o título, tempo do vídeo e possibilidade de 
visionamento em pleno ecrã e também de controlo de som. O botão menu situado nesta 
caixa abre mais possibilidades de escolha de vídeos, nomeadamente entre os 
relacionados, os mais vistos e mais vídeos de actualidade. È possível também enviar o 
vídeo por correio electrónico, preenchendo directamente na caixa, ou copiar o link do 
mesmo. A publicidade que precede o vídeo tem uma hiperligação para o site de 
anunciante. Não é possível saltar da publicidade para o vídeo e nem é dado o tempo que 
falta para o mesmo. Contudo, é referido que o vídeo segue dentro de momentos. Esta 
caixa tem no final uma hiperligação para a Web TV do jornal. 
 

O “Die Welt” disponibiliza uma segunda caixa de destaques de vídeos na sua 
homepage. Esta funciona mais como uma janela da sua Web TV, na medida em que é-
se remetido para lá ao escolher-se de entre os vários vídeos de cinco categorias 
temáticas disponíveis (traduzindo, Favoritos, Actualidade, Olimpíadas, Política e 
Motor). Ainda na página de entrada, o jornal promove os seus vídeos como conteúdo 
relacionado, identificando-os como tal e adicionado também um elemento iconográfico 
referente ao vídeo e o título do mesmo. Existe ainda uma hiperligação para a Web TV 
no fundo da homepage.  
 

O jornal tem, como todos os OCS, a sua informação organizada por editorias. 
Em cada uma delas também existe uma área dedicada aos vídeos dessa categoria 
temática. Situada do lado direito e ainda acima da linha de água, no mesmo local onde 
está a primeira caixa de destaques da homepage, aqui são disponibilizados os vídeos 
desta área. A dinâmica é também idêntica. Existe um vídeo em destaque e mais nove, 
cuja selecção é feita através de elevadores laterais. Todos os restantes elementos 
observados na página de entrada também se verificam aqui. Algumas editorias também 
têm a segunda caixa de vídeos como na homepage, remetendo igualmente para 
visionamento dos mesmos na Web TV. O número e temas das categorias é que variam. 
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Por fim, ao entrar-se dentro de um artigo que tem referência de vídeo, verifica-se que 
este se situa numa caixa inserida no corpo do texto. Pode ser visionado aqui e possui 
todas as ferramentas que a caixa de vídeos principal disponibiliza, à excepção da 
possibilidade de navegação e escolha de outros vídeos.  
 

Entrando agora na Web TV, verifica-se que os menus de topo e de fundo do 
jornal se mantêm aqui. Abaixo, um vídeo é apresentado como grande destaque. Possui 
antetítulo, título, descrição, data e hora. È possível manipular o volume de som, ver em 
pleno ecrã, aceder ao menu, copiar o link e enviar o vídeo por email. O menu dá acesso 
a vídeos relacionados, mais vistos e a vídeos de actualidade. Aqui é possível deixar 
comentários ao vídeo. Não existem, no entanto, ferramentas para partilha directa em 
redes sociais. Ao lado deste grande destaque situa-se a caixa com os 10 vídeos 
relacionados, os 10 mais vistos e os últimos 10 vídeos da área de actualidade. A 
navegação faz-se por meio de três separadores e de um elevador. Abaixo desta caixa, é-
nos dada a possibilidade de navegação para artigos relacionados com o vídeo em 
destaque. São dadas três hiperligações. Apesar de na caixa de visionamento ser possível 
retirar o link e enviar por email, essas possibilidades surgem numa outra caixa dentro da 
página da Web TV, onde também existe um espaço para comentários ao vídeo. Uma 
outra ferramenta útil encontrada nesta Web TV é a possibilidade de pesquisar vídeos 
numa caixa própria.  
 

A Web TV do “Die Welt” também está dividida por temáticas, a saber: 
Actualidade, Favoritos, Política, Economia, Tecnologia (WebWelt), Mundo, Cinema & 
Cultura, Mundo, Desporto, Saber, Lifestyle, Viagem, Debates, um programa (Glasauge) 
e Videoblogs. Cada uma destas categorias dá visibilidade imediata a oito vídeos, com 
continuação para mais quatro páginas, num total de 40 vídeos por categoria. Os 
thumbnails são acompanhados pelos títulos dos vídeos. Os vídeos têm, em média, dois 
minutos. São produzidos pelo “Die Welt” (com recurso a agências) ou por parceiros 
deste (Deutsche Welle, AutoBild, etc.). Não é possível guardar os vídeos favoritos. 
 

Em termos de publicidade, a esmagadora maioria dos vídeos são precedidos de 
um pre-roll, com link para o site do anunciante. Mas foram também encontrados alguns 
middle-roll. De salientar a variedade de anunciantes encontrada nos vídeos. Não é, no 
entanto, possível saltar da publicidade para o vídeo e nem é dado o tempo que falta para 
o mesmo. Contudo, é referido que este segue dentro de momentos. A seguir ao pre-roll, 
é sempre apresentado o genérico da “WeltTV”. Não existe mais publicidade na Web TV 
que aquela que se encontra inserida nos vídeos. 
 
Reportagem 1: "Öko-Luxuskarrossen in Genf" (01.26) 
http://www.welt.de/videos/motor/article6649049/Oeko-Luxuskarrossen-in-Genf.html 
04 /03/10 - (Análise realizada a 06/03/10) 
 

As marcas de automóveis de luxo estão também a apostar em modelos híbridos é 
o tema desta reportagem realizada no Salão Automóvel de Genebra de 2010. A 
reportagem tem título, descrição, mas não possui nenhum artigo relacionado. O vídeo 
abre com um pre-roll, que possui um link para o site do anunciante. Não é, no entanto, 
possível saltar da publicidade para o vídeo e nem é dado o tempo que falta para o 
mesmo. Contudo, é referido que este segue dentro de momentos. Segue-se o genérico da 
WeltTV, mas não existe “mosca” ao longo do vídeo. As ferramentas para manipulação 
do vídeo (pausa, controlo de som, visualização em grande ecrã e o menu só são 
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disponibilizadas após o pre-roll). O vídeo é acompanhado de um antetítulo, título, 
descrição, data e tempo de duração. É dado igualmente o link e as possibilidades de 
enviar por email e de comentar o vídeo. Contudo, não é possível fazer o embed. 
 

À medida que decorre a reportagem, são sugeridos mais vídeos, numa barra de 
topo do vídeo. Esse destaque dá acesso a mais 10 vídeos, com thumbnail, título e tempo 
de duração. No entanto, é possível fechar esta barra. A jornalista que faz a voz off não é 
identificada nem na descrição no vídeo, nem no final do mesmo. O entrevistado é 
identificado sonoramente e não por oráculo. A dobragem do mesmo é feita pela 
jornalista por cima da voz do entrevistado. O cartão WeltTV aparece uma vez mais no 
final do vídeo, mas não é apresentada a ficha técnica. Terminado o vídeo, surgem no 
topo da caixa de visionamento as opções de enviar por email e retirar link. Surgem 
também as sugestões de mais vídeos: relacionados, mais vistos e de actualidade. 
 
Reportagem 2: "Gigantische Kollision in der Antarktis" (01.21) 
http://www.welt.de/videos/wissenschaft/article6580048/Gigantische-Kollision-in-der-
Antarktis.html 
27/02/10- (Análise realizada a 06/03/10) 
 

Este vídeo debruça-se sobre uma parte de um iceberg na Antárctida que se soltou 
e dos impactos que pode ter no clima. A reportagem tem título, descrição, mas não 
possui artigo relacionado. O vídeo abre com um pre-roll, que possui uma hiperligação 
para o site do anunciante. Não é, no entanto, possível saltar da publicidade para o vídeo 
e nem é dado o tempo que falta para o mesmo. Contudo, é referido que este segue 
dentro de momentos. Segue-se o genérico da WeltTV, mas não existe “mosca” ao longo 
do vídeo. As ferramentas para manipulação do vídeo (pausa, controlo de som, 
visualização em grande ecrã e o menu só são disponibilizadas após o pre-roll). O vídeo 
é acompanhado de um antetítulo, título, descrição, data e tempo de duração. É dado 
igualmente o link e as possibilidades de enviar por email e de comentar o vídeo.  
 

À medida que decorre a reportagem, são sugeridos mais vídeos, numa barra de 
topo do vídeo. Esse destaque dá acesso a mais 10 vídeos, com thumbnail, título e tempo 
de duração. No entanto, é possível fechar esta barra. O jornalista que faz a voz off não é 
identificado nem na descrição no vídeo, nem no final do mesmo. Os entrevistados são 
identificados sonoramente e não por oráculo. A dobragem dos mesmos é feita pelo 
jornalista por cima das vozes dos entrevistados. O cartão WeltTV aparece uma vez mais 
no final do vídeo. Terminado o vídeo, surgem no topo da caixa de visionamento as 
opções de enviar por correio electrónico e retirar a hiperligação. Contudo, não é 
possível fazer o embed. Surgem também as sugestões de mais vídeos: relacionados, 
mais vistos e de actualidade. 
 
Comentário 

Aspectos positivos: na globalidade, o “Die Welt” está muito bem estruturado em 
termos de vídeos. É dos sites analisados que mais promoção faz a este tipo de conteúdo, 
não só através de duas caixas de vídeos na página de entrada e em categorias temáticas, 
como em links dentro de artigos e ainda apresentando uma organização para navegação 
entre vídeos de diversas formas. Destaque ainda para a sugestão constante de vídeos 
numa barra situada no topo do vídeo. Existe uma uniformidade a nível publicitário que 
cria habituação ao utilizador, ou seja, todos os vídeos são precedidos de pre-roll, não 
existindo outras formas de publicidade. A variedade a nível publicitário é também 
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notória, o que não cansa o utilizador. De salientar a caixa de pesquisa de vídeos, dentro 
da Web TV, que não se encontra em muitos sites. O mesmo se passa com a data e hora 
do vídeo, disponibilizados pelo “Die Welt” e ainda com a possibilidade de deixar 
comentários.  
 

Aspectos negativos: uma grande falha do “Die Welt” é não permitir a partilha 
dos vídeos em redes sociais, pois esta é uma tendência que se verifica na esmagadora 
maioria dos sites analisados. De salientar também a falta de fichas técnicas ou 
identificação em oráculos dos jornalistas em off. O som das reportagens também está 
normalmente mais baixo que o do pre-roll. Outro aspecto menos positivo para o 
utilizador é não ser possível saltar a publicidade e nem saber a duração da mesma, 
apesar de todos os anúncios serem relativamente pequenos. De referir ainda que os 
thumnails dos vídeos não são acompanhados com informação sobre a duração dos 
vídeos. 

 
VER  ANEXO 5: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS INTERNACIONAIS 
VER  ANEXO 6: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS 
INTERNACIONAIS 
 
“El País” 
http://www.elpais.com  
 

O periódico mais conhecido da vizinha Espanha destaca os vídeos de três formas 
na sua página de entrada: no menu de topo de página, que remete para a Web TV; em 
links de conteúdo associado a artigos (com um título e um símbolo iconográfico de 
vídeo), que remete também para a Web TV; e numa caixa para visualização de vídeos, 
situada no final da página de entrada do site, que permite a visualização in loco. Esta 
caixa mostra o último vídeo do “El País” e tem uma hiperligação no topo da mesma 
para a Web TV. O vídeo pode ser visionado aqui ou na Web TV (deve clicar-se em 
“más opciones”). Possui um título que faz o link directo para se ver o vídeo na Web TV. 
Ou seja, existem três hiperligações nesta caixa que remetem para o canal de vídeos do 
jornal. Aqui é ainda possível acompanhar a duração da reportagem, regular o som e vê-
la em ecrã expandido. Não existe uma barra que permita avançar ou recuar no vídeo. 
Terminado o vídeo, não são sugeridos mais.  
 

Os vídeos estão disponíveis também nas secções temáticas do site, numa caixa 
de vídeo situada à esquerda e abaixo da linha de água. Possui todas as funcionalidades 
da caixa de vídeos da homepage, acrescida de mais três vídeos em destaque aqui. Estão 
também referenciados como conteúdo relacionado em artigos. 
 

Entrando agora na Web TV, esta tem no menu de topo três separadores que 
permite a navegação entre vídeos, fotos e infografias. A caixa de pesquisa de vídeos 
encontra-se no cimo da página, bem como a busca por secção (Internacional, Desporto, 
Espanha, Tecnologia, Economia, Cultura, Gente & TV e Sociedade). Segue-se uma 
caixa de selecção de cinco vídeos, com navegação lateral de opção de entre 45 vídeos, 
intitulada “os vídeos do “El País”. Possuem thumbnail e título. O “El Pais” apresenta 
uma lógica diferente da generalidade dos sites de OCS, na medida em que, ao clicar-se 
num destes vídeos, o visionamento é transferido para a secção temática de vídeo a que 
pertence e não é visto na caixa de vídeo central da Web TV. Abaixo, situa-se a caixa de 
10 vídeos destacados (um em destaque e mais nove em thumbnail com navegação 

53 
 

http://www.elpais.com/


através de elevadores verticais). Estes são os únicos vídeos da Web TV que podem ser 
visionados aqui directamente. (De salientar que alguns vídeos não podem ser vistos fora 
do âmbito geográfico determinado pelo “El Pais” - designadamente vídeos de desporto). 
A caixa tem regulador de som, opção para ecrã expandido e a barra temporal aqui já 
permite avançar ou recuar no vídeo. Uma vez mais, o link “más opciones” direcciona-
nos para um layout da categoria temática a que pertence o vídeo.  
 

De volta à página principal da Web TV, ao lado da caixa dos vídeos destacados 
situa-se a área dedicada aos três vídeos mais vistos, aos três mais votados e aos três 
mais enviados. Não existem vídeos relacionados. A sua visualização também é feita na 
categoria temática da Web TV a que pertencem. Abaixo, situa-se então a listagem dos 
últimos vídeos e das últimas videogalerias, com nove vídeos e nove videogalerias em 
destaque e hiperligações para páginas seguintes. A sua visualização também é feita na 
categoria temática da Web TV a que pertencem. À direita desta caixa, está a lista de 
categorias temáticas (Internacional, Desporto, Espanha, Tecnologia, Economia, Cultura, 
Gente & TV e Sociedade) e ainda um link novamente para os mais vistos, os mais 
votados e os últimos vídeos.  
 

O “El País” apresenta uma funcionalidade pouso usual: o arquivo de vídeos. 
Aqui pode-se seleccionar o dia, mês e ano para chegar facilmente aos vídeos publicados 
nessa data. A listagem é dada distribuída por secções temáticas, indicando o título, 
tempo, votação e data. A visualização é feita na categoria temática da Web TV a que 
pertencem. Não é, no entanto, possível guardar os vídeos favoritos.  
 

Nas categorias temáticas da Web TV, existe uma janela de vídeo grande, com 
título e descrição do vídeo. Aqui já é possível partilhar o vídeo em redes sociais 
(Facebook, Twitter, MySpace, etc. num total de 12); copiar o link do vídeo; e enviar por 
correio electrónico. Outra opção aqui disponível é o equalizador de brilho, contraste, 
saturação e tom. Existe também um link para um artigo recomendado sobe o tema. Os 
vídeos mais vistos, votados e enviados estão na mesma zona, bem como a listagem de 
categorias e últimos vídeos e vídeogalerias. Não é possível deixar comentários. Em 
termos de duração dos vídeos, não existe um padrão, pois há vídeos de segundos e de 
largos minutos. Foram encontrados vídeos de outras fontes jornalísticas que o próprio 
OCS. 

 
Em termos de publicidade, existem pre-rolls com cerca de 20 segundos, com 

indicação do tempo restante da publicidade e com opção para saltar directamente para o 
vídeo, ao fim de poucos segundos. Esta é uma funcionalidade que se encontra em 
pouquíssimos sites. Não se encontra publicidade no corpo da Web TV. 
 
 
Reportagem 1: "Órganos a buen precio" (01.35) 
http://www.elpais.com/videos/sociedad/Organos/buen/precio/elpepusoc/20100319elpepuso
c_3/Ves/ 
19/03/10 - (Análise realizada a 20/03/10) 
 

Subordinada ao tema de venda de órgãos humanos na China, esta reportagem 
tem o título no topo da caixa de visualização, acompanhado pela possibilidade e 
resultado de votação neste vídeo. Não é dada uma descrição da reportagem. Abaixo da 
caixa de visualização, é dada a data do vídeo, bem como uma sugestão de artigo 
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relacionado com o respectivo link. O envio por correio electrónico e a partilha em 17 
redes sociais está também disponível nesta zona. Mas não é possível fazer embed do 
vídeo. Esta é precedida de um pre-roll de 20 segundos, com indicação de publicidade 
no topo da caixa e com uma contagem decrescente para o seu terminus. Ao fim de 
poucos segundos de arrancar a publicidade, aparece a opção para saltar directamente 
para o vídeo. Este arranca sem genérico, mas com mosca do “El País.com”. O jornalista 
é identificado em oráculo assim que aparece no ecrã. Não é apresentada ficha técnica. 
Ao terminar o vídeo, surgem as opções para voltar a ver ou enviar por correio 
electrónico, bem como a sugestão de visionamento de mais duas dezenas de vídeo, com 
thumbnail e título observado quando o rato passa por cima do thumbnail. Quando se 
volta a ver, arranca novamente a publicidade. A caixa de visionamento tem informação 
sobre a duração do vídeo, possibilidade de alterar o volume de som, tem também um 
símbolo, uma vez mais, para partilhar em redes sociais, para expandir o ecrã e ainda 
optar pelas “más opciones”. Estas dão acesso ao equalizador do vídeo e visionamento de 
mais duas dezenas de vídeos. 
 
Reportagem 2: "EP3 recomienda? Realidad aumentada" (03.41) 
http://www.elpais.com/videos/cultura/EP3/recomienda/realidad/aumentada/elpepucul/2010
0318elpepucul_7/Ves/ 
18/03/10 - (Análise realizada a 20/03/10) 
 

Esta reportagem aborda a realidade aumentada utilizada no site de um grupo 
musical, para disponibilizar experiências diferentes aos seus fãs e utilizadores. O vídeo 
tem o título no topo da caixa de visualização, acompanhado pela possibilidade e 
resultado de votação. Não é dada uma descrição do tema. Abaixo da caixa de 
visualização, é dada a data do vídeo e a ficha técnica do mesmo, apesar de não 
especificada. A data também aqui referida. O envio por email e a partilha em 17 redes 
sociais está também disponível nesta zona. Mas não é possível fazer embed do vídeo. A 
reportagem é precedida de um pre-roll de 20 segundos, com indicação de publicidade 
no topo da caixa e com uma contagem decrescente para o seu terminus. Ao fim de 
poucos segundos de arrancar a publicidade, aparece a opção para saltar directamente 
para o vídeo. O vídeo arranca sem genérico, mas com mosca do “El País.com”. São 
apresentados oráculos dos entrevistados. No final, é apresentada uma ficha técnica.  

 
Ao terminar o vídeo, surgem as opções para voltar a ver ou enviar por email, 

bem como a sugestão de visionamento de mais duas dezenas de vídeo, com thumbnail e 
título observado quando o rato passa por cima do thumbnail. A caixa de visionamento 
tem informação sobre a duração do vídeo, possibilidade de alterar o volume de som, tem 
também um símbolo, uma vez mais, par partilhar em redes sociais, para expandir o ecrã 
e ainda optar pelas “más opciones”. Estas dão acesso ao equalizador do vídeo e 
visionamento de mais duas dezenas de vídeos. 
 
Comentário 

Aspectos positivos: A Web TV do site do “El País” em muitas diferenças em 
relação as outras. De salientar positivamente o arquivo de vídeos, no qual é possível 
fazer pesquisa por dia, mês e ano; as ferramentas de equalização, que permite mexerem 
no brilho, contraste, tom e saturação da imagem. Esta Web TV possui vídeogaleiras, 
que são dossiers temáticos alusivos a um determinado tema e que agregam vários 
artigos e vídeos relacionados. É, de facto, uma forma interessante de agregar conteúdo 
multimédia de forma organizada. De salientar também um aspecto importante que é 
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descurado na maioria das Web TV: a possibilidade de saltar a publicidade. Mas não é só 
neste aspecto que o ´”El País” se destaca. Também é indicada a contagem decrescente 
para o fim da mesma, além de que é indicado no topo do vídeo que se trata de 
informação publicitária.  
 

Aspectos negativos: A Web TV “El País” peca pela organização pouco 
convincente. Página principal não está imediatamente perceptível, alguns links, 
nomeadamente os das categorias temáticas, não funcionam e não existem alguns 
elementos fundamentais, tais como os artigos relacionados. Ou seja, não existe 
integração e inter-relação de conteúdos. Ao escolher-se um vídeo na Web TV, este pode 
ser visionado in loco ou é remetido para a categoria temática respectiva. Este poderia 
ser um aspecto positivo se tivéssemos depois acesso a todos os vídeos dessa categoria, 
mas tal não acontece. As opções que circundam a caixa de visualização são as mesmas 
independentemente da categoria temática a que respeita o vídeo. Isto gera confusão ao 
utilizador, que se perde na navegação. Também não existe uniformidade noutros 
aspectos, nomeadamente debaixo da caixa de visualização. Esta ora apresenta 
hiperligações para artigos, como uma descrição do vídeo ou a ficha técnica do mesmo.  
 
VER  ANEXO 5: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS INTERNACIONAIS 
VER  ANEXO 6: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS 
INTERNACIONAIS 
 
“O Globo” 
http://oglobo.globo.com/ 
 

O site deste jornal tem, na página de entrada, uma hiperligação para a área de 
multimédia situado no menu de topo. No corpo da página principal, existe depois uma 
pequena caixa, na coluna da direita e abaixo da linha de água, com o último vídeo, a 
última fotogaleria e o último áudio. A página de entrada é composta por muita 
informação, sendo os vídeos um pequeno elemento que pouco se destaca. De referir 
ainda que apenas é possível aceder ao conteúdo multimédia mediante um registo.  

 
O vídeo da caixa situada na coluna da direita tem um thumbnail e um título. Ao 

clicarmos neste vídeo, abre-se uma janela de visualização, que contém o vídeo e duas 
listagens: últimos e vídeos da mesma categoria. O vídeo tem indicação do tempo de 
duração, título e descrição, e ainda ficha técnica. Não existe possibilidade de envio por 
correio electrónico, partilha em redes sociais ou expansão para ecrã inteiro. 
 

Já o link multimédia situado no menu de topo da página principal dá acesso à 
zona multimédia, onde residem áudios, fotos e vídeos na mesma proporção, sendo 
destacados 10 elementos de cada tipo de conteúdo. No final desta listagem, está o link 
para todos os vídeos. Esta hiperligação dá acesso a uma listagem de todos os vídeos do 
site, por ordem cronológica, que são ladeados pela caixa de pesquisa para uma busca 
mais focalizada. O menu e a barra lateral direita da página multimédia têm o mesmo 
conteúdo da homepage. No topo desta página multimédia existe uma caixa rotativa de 
destaques multimédia. À esquerda desta, está uma caixa de pesquisa de multimédia, 
onde podemos digitar uma palavra-chave e seleccionar a opção “vídeos” e a editoria que 
pretendemos (Ciência, Cultura, Economia, Educação, Desporto, Mundo, País, Cidades, 
Tecnologia, Eu-Repórter, Opinião e alguns dossiers temáticos). É devolvida uma 
listagem de vídeos, com thumbnail, editoria, data, título e descrição dos vídeos. A 
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listagem está ordenada cronologicamente e tem 10 vídeos por página, com hiperligações 
para as páginas seguintes.  
 

A visualização de um vídeo abre a mesma caixa de visualização, que contém o 
vídeo e duas listagens: últimos e vídeos relacionados a cada categoria. O vídeo tem 
indicação do tempo de duração, título e descrição. Não há, no entanto, uma listagem de 
vídeos mais vistos e nem é possível guardar os favoritos. Também não é possível 
expandir o ecrã, controlar o som ou deixar comentários. Na homepage e editorias 
temáticas, existem ainda referência a vídeos como conteúdo relacionado. A visualização 
dos mesmos é feita na caixa já referida. De salientar também que os conteúdos 
multimédia que se localizam na barra da direita alteram para a temática em causa, 
quando se muda de editoria. 
 

Em termos de publicidade, esta existe no topo da página do site, que é comum 
também à área multimédia. Quando se abre a caixa de visualização do vídeo, não existe 
publicidade. 
 
Reportagem 1: "Novo ciclo do ouro" (03.02) 
http://oglobo.globo.com/economia/video/2010/17143/default.asp 
Sem data - (Análise realizada a 03/04/10) 
 

Esta reportagem, inserida na área de Economia, aborda a procura de ouro que 
muitos garimpeiros teimam em manter na Serra Pelada, no Brasil. O vídeo tem um 
título, descrição e tempo de duração indicados na caixa de visualização. Não tem 
publicidade. Arranca com um genérico, seguido do título da reportagem. Não existe 
mosca. Segue-se imagens de um filme, identificado em oráculo. Os entrevistados são 
identificados em oráculo. È dada informação adicional através de separadores 
informativos. No final, é apresentada a ficha técnica. Não existe a funcionalidade de 
envio por email e nem é possível fazer o embed. Terminado o vídeo, não são sugeridos 
outros e nem arranca para o vídeo seguinte. Do lado direito da caixa são mostrados mais 
cinco vídeos desta editoria. Na parte de baixo, são apresentados os últimos seis vídeos 
que entraram no site.  
 
Reportagem 2:  "Em vez do barulho da cidade, a natureza" (05.58) 
http://oglobo.globo.com/pais/video/2010/16943/default.asp 
Sem data - (Análise realizada a 03/04/10) 
 

Esta reportagem incide sobre a o facto de muitos citadinos largar os centros 
urbanos e a vida que levam lá para viverem em ecovilas. O vídeo tem o título, 
descrição, tempo de duração e ficha técnica indicados na caixa de visualização. Arranca 
com um genérico, seguido do título da reportagem. Não existe mosca. Os entrevistados 
são identificados em oráculo. No final, é apresentada a ficha técnica. Não existe a 
funcionalidade de envio por email e nem é possível fazer o embed.  Terminado o vídeo, 
não são sugeridos outros e nem arranca para o vídeo seguinte. Do lado direito da caixa 
são mostrados mais cinco vídeos desta editoria. Na parte de baixo, são apresentados os 
últimos seis vídeos que entraram no site.  
 
Comentário 

Aspectos positivos: De salientar a possibilidade de aceder a todos os vídeos já 
disponibilizados no site, bastando para isso pesquisar por palavra-chave ou editoria. O 
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facto de estar congregado numa mesma página todos os conteúdos multimédia também 
é um aspecto a relevar. 
 

Aspectos negativos: Existe uma deficiência na integração de conteúdos, 
nomeadamente dos vídeos com os artigos. Não existem artigos relacionados aos temas 
abordados nos vídeos, apesar de existirem vídeos como artigo relacionado a um 
determinado artigo. A caixa de visualização dos vídeos peca pela falta de informação, 
uma vez que são dados thumbnails com um título, não se percebendo a lógica dos 
vídeos relacionados. De referir ainda pela negativa a disponibilização de vídeos de 
variados fornecedores, não havendo uma identidade própria de uma Web TV com 
conteúdo próprio do jornal. Existem também vídeos em inglês que não estão 
legendados. 
 
VER  ANEXO 5: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS INTERNACIONAIS 
VER  ANEXO 6: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS 
INTERNACIONAIS 
 
“Reuters” 
http://www.reuters.com  
 

Esta agência de notícias internacional tem no menu de topo um link para a área 
de vídeos. No final da página, existe um link para um índice de vídeos, que dá acesso 
aos vídeos top e à Web TV. Este índice também permite fazer o upload de vídeos, que 
terão no entanto de passar pelo crivo da agência para serem publicados. No corpo da 
homepage, existe uma área de multimédia com grande destaque, dividida por 
slideshows e vídeos. Nesta caixa multimédia, estão três vídeos em destaque – ao clicar-
se, não são visionados na página de entrada mas sim na Web TV. Na caixa multimédia, 
existe um link para a Web TV da Reuters. No topo da página, no menu, existe também 
uma hiperligação para a área de vídeos. Não foram encontrados vídeos dentro de 
artigos, como conteúdo relacionado, o que evidencia que a Web TV vive por si só e não 
é integrada com as restantes notícias, reportagens ou entrevistas. As editorias também 
não disponibilizam vídeos de forma organizada.  
 

A Web TV tem uma área de destaque grande que vai apresentando vídeos 
sucessivamente. Antes da reportagem, é apresentado um pre-roll com link para o 
anunciante. Não é apresentada informação sobre a duração do pre-roll, nem é possível 
saltar para o vídeo. Um companion ad está em permanência na mesma caixa de 
destaque, do lado direito. Também este tem uma hiperligação para o anunciante. Abaixo 
da caixa de destaque, são mostrados os dois vídeos que serão visionados a seguir. 
Porém, quando se clica para ver um vídeo, são apresentados os quatro vídeos dessa 
categoria temática que serão visionados a seguir. Na Web TV, existe também uma área 
onde são apresentados os dois vídeos mais populares, situada no lado direito da página. 
Os vídeos populares aumentam para cinco, quando se clica num vídeo, mas mantêm-se 
os dois primeiros, sendo acrescentados mais três. Numa terceira linha de destaques, 
surgem então as categorias temáticas: Top News, Politics, Entertainment Oddly 
Enough, Business, Technology, Lifestyle, Environment, Most Popular e Most Recent. 
Em cada uma destas categorias estão imediatamente clicáveis 24 vídeos, com 
respectivos thumbnails, títulos e duração dos vídeos.  
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Cada vez que se clica num vídeo, este é sempre precedido pelo pre-roll 
publicitário e pelo separador Reuters. Só depois entra o vídeo. Também não existem 
vídeos relacionados. Em termos de redes sociais, é possível partilhar este vídeo no 
Facebook e Digg. Não é, no entanto, possível deixar comentários ou enviar por email. A 
caixa geral de pesquisa da Reuters identifica imediatamente notícias, vídeos, fotos e 
artigos na Web.  
 

De salientar duas ferramentas adicionais existentes na Reuters, que se encontram 
na barra de fundo do browser: os artigos guardados e as sugestões personalizadas. Ao 
guardarmos um vídeo (botão “save” no topo do vídeo, junto aos botões do Facebook e 
Digg), poderemos aceder a este conteúdo numa próxima visita ao site da Reuters. A 
maioria das reportagens tem menos de dois minutos de duração. 
 

Para os utilizadores registados, e apenas para artigos, é possível fazer o envio 
por email, por email como “.pdf” ou publicar no Twitter. As sugestões de artigos aqui 
disponibilizadas são baseadas na navegação feita no site. A Reuters só divulga vídeos 
próprios. Falta referir que também é possível controlar o som.  
 
Reportagem 1: "Clues to King Tut's death" (02.04) 
http://www.reuters.com/news/video/story?videoId=44825369&videoChannel=1004 
18/02/10 - (Análise realizada a 27/02/10) 
 

Inserida na categoria Lifestyle, esta reportagem aborda a descoberta científica 
sobre as doenças e provável causa de morte do faraó Tutankhamon. Possui um título no 
topo do vídeo, com a referência à sua duração. Uma breve descrição de duas linhas 
explica o tema do vídeo. Não é, no entanto, indicada a autoria da reportagem nesta 
descrição. Esta é identificada sonoramente no final do vídeo. Mas não é apresentada 
uma ficha técnica. Ao clicar-se na reportagem, esta é precedida de um pre-roll 
publicitário de 10 segundos, seguido imediatamente pelo genérico da Reuters. Não 
existe o logótipo (mosca) presente no decorrer do vídeo. O primeiro especialista 
entrevistado não é identificado sonoramente e nem em oráculo. O segundo especialista 
interveniente é identificado sonoramente pela jornalista. Esta identifica-se no final da 
reportagem com nome e OCS. No final, surge novamente o cartão da Reuters. 
 

A reportagem pode ser visionada em ecrã expandido, arrancando novamente 
com o pre-roll. Em termos de partilha do vídeo em redes sociais, apenas existe 
possibilidade de partilha no Facebook e no Digg, em botões disponíveis no topo do lado 
direito da caixa de visionamento. Aqui está também disponível o botão que permite 
salvar o vídeo para futura visualização. Está disponível a função embed, para colocação 
em sites e blogues, mas não o envio por email. Não existem nem artigos e nem vídeos 
relacionados com o tema sugeridos pelo site. Porém, abaixo da janela de visionamento, 
surgem os quatro vídeos que se seguem na categoria desta reportagem. A categoria 
temática com 24 vídeos é a que aparece seleccionada. E, no final do vídeo, o player 
arranca automaticamente para a reportagem seguinte.  
 
Reportagem 2: “High hopes for vertical farming” (02.50) 
http://www.reuters.com/news/video/story?videoId=47310019&videoChannel=74 
23/02/10 - (Análise realizada a 27/02/10) 
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Reportagem da área de Ambiente que apresenta um método inovador de 
agricultura vertical, desenvolvido por uma empresa britânica, e que permite poupar 
espaço e energia. O título da reportagem, bem como a sua duração são dados topo do 
vídeo. A data e uma breve descrição de duas linhas explicam o tema do vídeo. Não é, no 
entanto, indicada a autoria da reportagem nesta descrição e nem são aqui apresentados 
artigos relacionados.  
 

Ao clicar-se na reportagem, esta é precedida de um pre-roll publicitário de 10 
segundos, seguido imediatamente pelo genérico da Reuters. Não existe o logótipo 
(mosca) presente no decorrer do vídeo. O primeiro entrevistado é identificado 
sonoramente pela jornalista, mas os dois seguintes não, sendo referida apenas a empresa 
para a qual trabalham. A jornalista é identificada no final da reportagem, seguindo-se 
um cartão da Reuters. Mas não é apresentada uma ficha técnica. A reportagem pode ser 
visionada em ecrã expandido, arrancando novamente com o pre-roll. Em termos de 
partilha do vídeo em redes sociais, apenas existe possibilidade de partilha no Facebook 
e no Digg, em botões disponíveis no topo do lado direito da caixa de visionamento. 
Aqui está também disponível o botão que permite salvar o vídeo para futura 
visualização. Está disponível a função embed, para colocação em sites e blogues, mas 
não o envio por correio electrónico.  
  

Não existem vídeos relacionados com o tema sugeridos pelo site. Porém, abaixo 
da janela de visionamento, surgem os quatro vídeos que se seguem na categoria 
Ambiente. Além de que esta categoria temática com 24 vídeos é a que aparece 
automaticamente seleccionada. E, no final do vídeo, o player arranca automaticamente 
para a reportagem seguinte.  
 
Comentário 

Aspectos positivos: A WebTV da Reuters está visualmente atractiva e bem 
organizada, tirando também bom partido do espaço para promoção publicitária – além 
do pre-roll, existe em permanência um companion ad. Divididas por tabs de fácil 
navegação, cada categoria temática disponibiliza imediatamente 24 reportagens, com 
thumbnail título e duração das mesmas. Contudo, o que mais se destaca nesta WebTV, 
pela sua invulgaridade, é a possibilidade de guardar vídeos para serem acedidos numa 
próxima visita ao site.  
 

Aspectos negativos: Não é possível saltar a publicidade e nem é dada a duração 
da mesma. Não existe integração de vídeos e artigos, como artigos relacionados, o que 
despromove a navegação interligada no site. Alguns jornalistas e entrevistados não são 
identificados nas reportagens, o que se configura como uma grande falha jornalística.  
 
VER  ANEXO 5: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS INTERNACIONAIS 
VER  ANEXO 6: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS 
INTERNACIONAIS 
 
“The New York Times” 
http://www.nytimes.com 
 

Em termos de navegação e promoção da área de vídeos, podemos encontrar, na 
página de entrada do “The New York Times”, duas áreas distintas: no menu, no topo da 
página, existe uma hiperligação para “video”, que remete para a Web TV do jornal e, 
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mais abaixo, no corpo do site, existe uma área de destaque com quatro vídeos, que 
podem ser aqui visionados e estão disponíveis em carrossel. Nesta caixa, existe também 
um link para a Web TV. 
 

A Web TV do jornal está organizada por categorias temáticas, nomeadamente: 
Latest Video, Editors' Choice, Breaking News, World, U.S., Politics, N.Y./Region, 
Business, Technology, Environment, Science, Health, Sports, Opinion, Arts, Style, 
Travel, Automobiles, Magazine, T Magazine, Last Word, Interviews, NYT Shorts. Mas, 
para além desta navegação temática, também é possível fazer uma consulta por vídeos 
relacionados, pelos vídeos mais vistos e por uma selecção de vídeos sugeridos ao 
utilizador. Contudo, não está disponível uma categoria só para os últimos vídeos. É 
apenas dado o último vídeo, quando se entra na Web TV. De salientar a funcionalidade 
de pesquisa por vídeo dentro da Web TV do “The New York Times”. Mas não é 
possível guardar vídeos favoritos. 
 

Porém, os vídeos não estão apenas disponíveis na área da Web TV. Em cada 
área editorial do site - numa espécie de microsites temáticos – existe uma caixa de 
destaque de vídeos, onde são apresentados cinco reportagens em carrossel, e onde existe 
também um link para a Web TV. Além disso, dentro dos diversos artigos, existem 
também links para vídeos relacionados, que remetem e são visionados na Web TV. Uma 
vez que há temas que são transversais a várias editorias, também se verifica a sua 
disponibilização em várias categorias temáticas. É o caso da reportagem 1 em análise, 
por exemplo, que se encontra disponível em Saúde e Negócios.  
 

Em termos de publicidade, verifica-se que, dentro da Web TV, o pre-roll 
aparece apenas no primeiro vídeo, quando se entra na categoria temática. Também está 
disponível um companion ad no lado direito da página. Existe ainda um patrocínio 
publicitário na área de partilha do vídeo em redes sociais. Os três têm hiperligações para 
os sites das empresas publicitadas. No caso do pre-roll, é possível parar a publicidade, 
mas não salta-la. É indicado o tempo para o seu terminus.  
 

De referir ainda que no “The New York Times” não existe a “regra” de fazer 
vídeos no máximo com 5 minutos, pois tanto há vídeos com dois minutos, como com 
mais de dez minutos. Este jornal só divulga vídeos póprios. Existe a possibilidade de 
partilha em redes sociais, mas não a de comentários aos vídeos. O controlo de som 
também faz parte das funcionalidades.  
 
Reportagem 1: "Serving Size Sleight of Hand"(05.12) 
http://video.nytimes.com/video/2010/02/05/business/1247466717641/serving-size-sleight-
of-hand.html 
 Janeiro 2010 - (Análise realizada a 10/02/10) 
 

Esta reportagem tem título, descrição e artigo relacionado. O vídeo, por ser o 
primeiro da categoria Saúde na altura da análise, arranca com um pre-roll de 15 
segundos, sendo apresentada a contagem decrescente para o arranque da reportagem. È 
possível expandir o vídeo para ecrã inteiro. Segue-se o genérico dos vídeos do “The 
New York Times”. O título da peça, a data, os nomes do jornalista e do produtor são 
apresentados no final do genérico. No decorrer de toda a peça, mantém-se a “mosca” no 
canto inferior direito da janela do vídeo, que deixa assim uma marca constante do 
jornal. É mostrado um oráculo quando o jornalista aparece pela primeira vez no ecrã.  
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Com a duração de 05.12 minutos, esta peça aborda a incongruência da 

informação nutricional e recomendações de porções a ingerir, existentes nas etiquetas 
dos produtos considerados de “junk food”, que pouco ou nada têm a ver com os hábitos 
de alimentação reais. O jornalista apresenta vários exemplos que sustentam esta ideia, 
através da sua explicação e mostrando as etiquetas em grande plano e com algum 
grafismo e legendas explicativas. No final da peça, é apresentada ainda uma ficha 
técnica sobre as fotos utilizadas e ano de produção do vídeo, com nova referência ao 
jornal. Findo o vídeo, são sugeridos mais vídeos ao utilizador. È possível partilhar este 
vídeo em várias redes sociais (Twitter, Facebook, MySpace, Linked In, Yahoo Buzz, 
Digg, Permalink e Mixx), bem como enviar ou recomendar por email. Contudo, não é 
possível fazer o embed do mesmo em sites ou blogues. Ao lado da janela de vídeo são 
apresentados os próximos vídeos desta categoria, bem como os mais vistos. Abaixo da 
janela do vídeo são propostos outros que poderão interessar ao utilizador.  
 
Reportagem 2: "Communicating with the Unconscious" (04.32) 
http://video.nytimes.com/video/2010/02/04/science/1247466860136/communicating-with-
the-unconscious.html 
 06/01/10 - (Análise realizada a 10/02/10) 
 

Esta reportagem tem título, descrição, mas não tem artigo relacionado. Não tem 
publicidade prévia ao vídeo. É possível expandir o vídeo para o visionar em ecrã inteiro. 
O vídeo arranca com o genérico dos vídeos do “The New York Times. O título da peça, 
a data e o nome dos jornalistas intervenientes são apresentados no final do genérico. No 
decorrer de toda a peça, mantém-se a “mosca” no canto inferior direito da janela do 
vídeo. Esta peça aborda a descoberta de um novo estudo que sugere que é possível 
comunicar pensamentos quando alguém está em estado vegetativo. È apresentado um 
oráculo quando a jornalista aparece pela primeira vez no ecrã. O mesmo acontece 
quando o jornalista especialista em Ciência responde às questões sobre o estudo em 
causa. Para além das explicações dadas, são também fornecidas imagens gráficas que 
exemplificam o tema em questão e que funcionam também como imagens de corte da 
entrevista. São dados vários planos da mesma: de enquadramento, grande plano do 
entrevistado, o que sugere que foi filmado com duas câmaras. No final da peça, é 
apresentado novamente o cartão do “The New York Times”. Findo o vídeo, são 
sugeridos mais vídeos ao utilizador. 
 

È possível partilhar este vídeo em várias redes sociais (Twitter, Facebook, 
MySpace, Linked In, Yahoo Buzz, Digg, Permalink e Mixx), bem como enviar ou 
recomendar por email. Contudo, o vídeo não tem um link próprio (o que é dado é da 
categoria Ciência) e não é possível fazer o embed do mesmo. Ao lado da janela de vídeo 
são apresentados os próximos vídeos desta categoria, bem com os os mais vistos. 
Abaixo da janela do vídeo são propostos outros que poderão interessar ao utilizador.  
 
Comentário 

Aspectos positivos: Nos vídeos do “The New York Times”, é possível parar o 
pre-roll, e é dada uma contagem decrescente para o início da reportagem. De salientar 
que são apresentados sempre, no início do vídeo, o título da peça, bem como os seus 
autores e data. A caixa de pesquisa de vídeos, dentro da Web TV, é outra ferramenta a 
salientar, bem como a clareza da divisão temática, imediatamente acessível no menu do 
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lado esquerdo. Em todos os thumbnails de vídeos sugeridos, relacionados, etc. é 
identificada a categoria a que pertencem.  
 

Aspectos negativos: Quando clicamos numa categoria temática, os restantes 
vídeos dessa mesma categoria são apresentados do lado direito, numa caixa para 
navegação e com thumbnails muito pequenos. Identificados como “Next up”, em vez de 
vídeos relacionados, a relação não está muito clara. Ou seja, tematicamente, a 
navegação não é das melhores.  
 
 
VER  ANEXO 5: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS INTERNACIONAIS 
VER  ANEXO 6: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS 
INTERNACIONAIS 
 
 “Time” 
http://www.time.com 
 

A revista “Time” tem uma hiperligação para a Web TV (vídeo) no menu, situado 
no topo e no fundo da página principal. Ainda na página de entrada, abaixo da linha de 
água, existe uma caixa para o destaque de conteúdo multimédia (vídeos, podcasts e 
fotos). Esta caixa possui um vídeo em destaque e mais três que podem ser visionados na 
própria página de entrada. Estes vídeos podem ser expandidos e visionados em ecrã 
inteiro. Está também disponível a contagem do tempo e uma ferramenta para tirar o 
som. A possibilidade de partilha está presente nesta caixa multimédia e permite fazer o 
embed do vídeo, copiar o link do mesmo e partilha-lo no Facebook, Digg, Buzz Yahoo! 
e Twitter. Também é possível enviar os vídeos por correio electrónico, incluindo uma 
mensagem. Nesta caixa multimédia, existe ainda uma hiperligação para a Web TV 
(“More vídeos”). De referir também que não é mostrada publicidade nesta caixa.  
 

A “Time” está dividida em categorias temáticas. Dentro de cada categoria, 
também existe uma caixa de vídeos, semelhante à que é apresentada na homepage, com 
conteúdos temáticos de cada editoria. Tanto na página de entrada, como nas categorias 
temáticas, existem ainda várias referências a vídeos - seja como destaques, seja como 
conteúdos relacionados -, que são remetidos para serem visionados na Web TV.  
 

Quanto à Web TV propriamente dita, esta tem, no topo da página, a caixa de 
pesquisa de vídeos do lado esquerdo e, do lado direito, um link para uma lista dos 
vídeos mais populares nas várias categorias temáticas. Segue-se a linha de destaques 
com três vídeos, com respectivos títulos e categorias temáticas a que pertencem. Mais 
abaixo, surge a área de novos vídeos da “Time”, de todas as categorias, estando 
disponíveis as últimas nove reportagens e hiperligações para as páginas seguintes. A 
acompanhar esta caixa, está do lado direito da página um espaço publicitário e, abaixo 
deste, a área com os cinco vídeos mais populares do dia, da semana e do mês. O último 
bloco de destaques tem novamente a caixa de pesquisa de vídeo e uma área de vídeos 
por tópicos: US, Science, Sports, Music, Person of the Year, World, Politics, Movies, 
Animals e Energy & Environment. Em cada uma destas categorias, surge uma listagem 
com os oito últimos vídeos e hiperligações para as páginas seguintes. Aqui, pode-se 
fazer a pesquisa pelos vídeos mais recentes ou pelos mais vistos.  
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A caixa dos vídeos mais populares, que surge à direita debaixo do espaço 
publicitário, não é temática, sendo os vídeos exactamente os mesmos que são 
apresentados na página principal da Web TV. Na caixa de vídeos por tópicos, está 
também disponível a listagem por series de vídeos: 10 Questions, The March of Time, 
Family Tech, Q&A Interviews, TIME 100, TIME Essays, A Free Lesson With, Joel 
Stein, Ze Frank e Unemployment: Hollywood Style. Está também disponível uma 
hiperligação que dá acesso a todos os tópicos. Do lado direito desta caixa de vídeos por 
tópicos existe uma listagem com 10 vídeos (e links para páginas seguintes) de um 
determinado tópico em destaque, incluindo vídeos relacionados com o que se está a 
visionar. No topo da Web TV, existe o botão para fazer a sindicação do vídeo (rss) e, ao 
lado deste, o link para se visionar a Web TV da “Time” no YouTube, funcionado este de 
acordo com as regras do YouTube. De salientar aqui a possibilidade de se comentar e 
partilhar os vídeos da revista. A “Time” permite a partilha de vídeos em várias redes 
sociais: no Facebook, Digg, Buzz Yahoo! e Twitter, bem como fazer o embed em sites e 
blogues, copiar o link do vídeo e enviar por email.  Os vídeos podem ser visionados em 
ecrã expandido, sendo também possível controlar o volume do som. Os vídeos têm 
título, descrição, indicação da área temática e, por vezes, artigos relacionados. A maior 
parte dos vídeos tem menos de três minutos, mas também foram encontrados alguns 
com tempo superior.   
 

Em termos de publicidade, existe um banner constante no topo da página e um 
que está disponível apenas na página principal da Web TV, do lado direito e um pouco 
acima da linha de água. De salientar também que a “Time” só divulga vídeos próprios. 
Não é possível guardar os favoritos.  

 
Reportagem 1: “Naughty Lingerie in Conservative Syria” (03.23) 
http://www.time.com/time/video/player/0,32068,65973205001_1963536,00.html 
Sem data 
 

Esta reportagem relata o desenvolvimento de um novo negócio de lingerie sexy 
na sociedade conservadora da Síria. Na caixa de visionamento, é apresentado o título 
em cima e, abaixo deste, as etiquetas das categorias a que pertence (World, Siria, 
Lifestyle), todas elas com hiperligações para vídeos relacionados com as mesmas. Mas 
não existe um artigo relacionado. Existe uma breve descrição de duas linhas, sem data e 
sem referência aos autores da reportagem. É indicada a duração do vídeo e é possível 
expandi-lo para se ver em ecrã inteiro. Imediatamente abaixo do vídeo estão disponíveis 
todas as ferramentas de partilha do vídeo: embed, url, email e redes sociais (Facebook, 
Digg, Buzz e Twitter). 
 

A reportagem arranca sem qualquer pre-roll publicitário. Também não apresenta 
genérico, mas sim o logótipo constante da “Time”. Aos 12 segundos, é apresentado o 
nome da jornalista, em oráculo, e o local da reportagem. Não há, no entanto, qualquer 
referência a data também aqui no vídeo. Os vários entrevistados para a reportagem são 
identificados em oráculo. No final da peça, o jornalista identifica-se sonoramente e ao 
OCS, mas segue-se ainda uma ficha técnica com o nome do jornalista e o do produtor. 
Ao terminar, surge uma caixa com o próximo vídeo e com vários vídeos relacionados 
com o tema visionado, que podem ser seleccionados através de um elevador lateral.  
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Reportagem 2: “"Canine Cognition: How Dogs Think ” (02.09) 
http://www.time.com/time/video/player/0,32068,33573494001_1921707,00.html 
Sem data 
 

Este vídeo reporta os estudos que estão a ser feitos, na Universidade de Duke, 
para se tentar perceber como pensam os cães. Não existe um jornalista a reportar, mas 
apenas as declarações do próprio investigador. O vídeo possui um artigo relacionado, 
estando o link logo abaixo da descrição do vídeo. É indicada a duração do vídeo e é 
possível expandi-lo para se ver em ecrã inteiro. O título do mesmo está no topo da caixa 
de visionamento, assim como as etiquetas das categorias onde está inserido (Science, 
Lifestyle, Animals), todas elas com hiperligações para vídeos relacionados com as 
mesmas. Imediatamente abaixo do vídeo estão disponíveis todas as ferramentas de 
partilha do vídeo: embed, url, email e redes sociais (Facebook, Digg, Buzz e Twitter). 
Não é indicada data. A reportagem arranca sem qualquer pre-roll publicitário. Também 
não apresenta genérico, mas sim o logótipo constante da “Time”.  
 

As declarações que surgem são do investigador, identificado assim que aparece 
pela primeira vez no ecrã, através de um oráculo. No final da peça, é disponibilizada 
uma ficha técnica. Não há, no entanto, qualquer referência a data também aqui no vídeo.  
 Após terminar vídeo, surge uma caixa com o próximo vídeo e com vários vídeos 
relacionados com o tema visionado, que podem ser seleccionados através de um 
elevador lateral.  
 
Comentário 

Aspectos positivos: A “Time” tira partido das potencialidades da Internet 2.0 
para divulgar os seus vídeos, pois além de permitir a partilha em várias redes sociais, 
permite ainda fazer o embed em sites e blogues. De salientar, no topo da página, uma 
hiperligação para uma listagem dos tópicos dos vídeos mais populares, opção que não 
se encontra noutros sites analisados. Destaque ainda para as tags dos vídeos com 
hiperligações directas para os respectivos temas. Uma caixa de pesquisa de vídeos é 
também um aspecto positivo desta Web TV. Todos os conteúdos são da “Time”. 
 

Aspectos negativos: A organização da Web TV pode gerar alguma confusão aos 
utilizadores principiantes, pois não é mostrado um destaque, mas três em simultâneo. A 
própria distribuição das caixas de destaque é um pouco incompreensível. De referir 
também que, para se ver a listagem de novos vídeos que entraram, é preciso fazer algum 
scroll down, dada a dimensão e linhas de thumbnails apresentados.  

 
VER ANEXO 5: TIPIFICAÇÃO DAS WEB TV DE OCS INTERNACIONAIS 
VER ANEXO 6: TIPIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS DE OCS 
INTERNACIONAIS 
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MELHORES PRÁTICAS EM WEB TV E REPORTAGENS WEB 

 

Uma vez que a Internet é um meio muito dinâmico, a realidade que se configura 
hoje num determinado site pode não ser a mesma de amanhã. È, aliás, uma boa prática 
que se façam alterações a cada dois anos, tal como se muda o layout de uma revista 
periodicamente ou o formato de um programa. Na Internet, essa realidade é ainda mais 
vincada. Porém, existem boas práticas que deverão ser seguidas, qualquer que seja a 
opção de imagem ou dinâmica de funcionamento de um determinado site na área da 
Comunicação Social. São essas boas práticas que se pretendem aqui expor, baseadas na 
análise realizada a nível nacional e internacional, de onde se extraiu os melhores 
procedimentos na difusão de conteúdos jornalísticos em vídeo, aproveitando as novas 
valências que a Internet dá, mas assegurando sempre o cumprimento das regras 
jornalísticas. Estas devem transportar-se para a Internet, tal como se transportam da 
imprensa para a rádio e da rádio para a televisão.  

 
A Internet é apenas mais um canal de difusão, onde não devem ser esquecidos os 

critérios jornalísticos. È, aliás, ainda mais premente aqui, dada a facilidade de difusão e 
replicação de conteúdos. Contudo, a ânsia e a competição extrema que existe 
actualmente entre os diversos OCS leva a que muitos, mesmo que não estejam ainda 
preparados para os conteúdos em vídeo, difundam e associem à sua marca conteúdos de 
outros ou provenientes de redes sociais, sem qualquer rigor ou cunho jornalístico. Neste 
sentido, e após a análise realizada, propomos algumas boas práticas. 
 
V.1. A PRIMAZIA DA MARCA PRÓPRIA 
 

Não há, na generalidade, mais-valias em disponibilizar vídeos de outras fontes 
que não do próprio OCS, uma vez que não será neste OCS que as pessoas os vão 
procurar. Os OCS deverão cristalizar na Internet a mesma reputação de qualidade que 
têm no seu formato tradicional. Denota-se, aliás, que é nos OCS que apenas 
disponibilizam vídeos jornalísticos de produção própria que têm uma carácter de Web 
TV mais profissional e rigoroso. Da mesma forma que, salvo excepções, um OCS não 
reproduz um trabalho de outro OCS e de utilizadores no seu veículo de transmissão, 
também não o deverá fazer na Web TV. Os vídeos de redes sociais ou de utilizadores 
poderão estar na Web TV, mas devidamente assinalados e em listagens à parte dos 
conteúdos jornalístico.  
 

A Internet é uma plataforma que dissemina muita informação falsa e conteúdos 
de fraca qualidade. Os OCS com as suas marcas de prestígio e de rigor de informação 
deverão apostar na continuidade desse rigor. Pois as marcas dos OCS são o garante da 
credibilidade da informação. E tudo começa no início: para se divulgar uma informação, 
é preciso confirma-la. Ao divulgar facilmente conteúdos de comunidade e de 
utilizadores, esse rigor não é garantido. Deve haver uma clara separação entre conteúdos 
de comunidade e conteúdos jornalístico e os OCS não deverão cair na tentação do 
facilitismo que informação contida em plataformas sociais de vídeos oferece.  
 

Cada vez mais o consumidor se está a virar para a Internet, em detrimento dos 
meios de difusão tradicionais (imprensa, rádio e televisão). É importante que os OCS 
mantenham na Internet o mesmo rigor jornalístico e prestígio de marca que mantém nos 
meios tradicionais. E isso passa por conferirem essas mesmas características a todos os 
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conteúdos que disponibilizam online. Para isso é preciso produzir informação de 
qualidade para a Internet, entre a qual os vídeos. É preciso garantir todos os preceitos 
jornalísticos e das próprias marcas dos OCS.  
 
V.2. A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO 
 

Dada a possibilidade de partilha e conteúdos que existe na Internet, todos os 
vídeos deverão ser criados como conteúdo independente. Deverão, por isso, garantir 
todos os preceitos jornalísticos e disseminação da marca já referidos. Os vídeos 
jornalísticos deverão ter sempre genérico, título, mosca, ficha técnica e data de 
produção dentro do próprio vídeo. De salientar ainda que a ficha técnica deverá 
identificar todos os profissionais intervenientes no vídeo: jornalista, operador de câmara 
e editor de imagem, não esquecendo ainda uma hiperligação para o site original.  
 
V.3. PROMOÇÃO DE CONTEÚDOS 
 

Uma boa prática para levar o utilizador a consumir mais vídeos é fazendo 
promoção desses conteúdos. Tal poderá começar na própria página de entrada – é aliás 
prática comum dos OCS – disponibilizando uma área específica para esse efeito. Alguns 
permitem o visionamento logo na página de entrada, como a “Time” e o “The New 
York Times”, por exemplo, mas outros remetem a visualização para a Web TV. Mas, 
independentemente de onde é feita essa visualização, uma boa prática é que nestas 
caixas de promoção sejam também oferecidos ao utilizador vários vídeos, para este 
poder fazer opções. O “Die Welt”, por exemplo, é dos OCS que mais promove os seus 
vídeos. Tem duas caixas de visualização na página de entrada, além de indicar muito 
vídeos como conteúdo relacionado a determinados artigos. 
 

Na Web TV, além da segmentação por temas, a promoção dos vídeos poderá ser 
maximizada com a apresentação de vídeos relacionados, últimos vídeos, mais vistos, 
sugerindo vídeos e ainda dando a possibilidade de fazer a pesquisa directa de vídeos. 
Podemos indicar aqui como bons exemplos, como se pode confirmar nas tabelas que 
tipificam as Web TV, o “Die Welt”, a “Reuters”, o “The New York Times” e a “Time”. 
 

Mas a promoção de conteúdos não se esgota só no seu género. Uma boa prática 
é a integração de todo o tipo de conteúdos (texto, áudio, vídeo, fotos, gráficos). Neste 
aspecto, destacamos a “Time”, por estar bem organizada e ter uma boa interligação 
entre conteúdos de texto e vídeo. 
 
V.4. FERRAMENTAS DE COMUNIDADE 
 

Permitir a partilha dos vídeos em diversas redes sociais - como o Facebook, 
Twitter, MySpace, etc. –, o envio por email ou a possibilidade de utilização noutros 
sites ou blogues é uma prática que está a ser rapidamente adoptada pelos OCS. O 
objectivo é disseminar o mais possível esse conteúdo em vídeo. Como se pode verificar 
nas tabelas em anexo que compõem esta análise, nove dos 12 sites analisados permitem 
a partilha em redes sociais e dez permitem o envio desse conteúdo por correio 
electrónico. Já no que respeita á possibilidade de fazer embed, apenas um terço dos sites 
estudados o permitem.  
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A partilha de vídeos parece então ser uma boa prática. Porém, esta é uma prática 
ainda muito recente e ainda não devidamente estudada, que pode estar a ferir algumas 
susceptibilidades. Falamos dos direitos de autor, com os quais esta possibilidade pode 
estar a colidir. Esta vertente bastante complexa não foi, no entanto, explorada nesta 
análise. 
 

Uma outra valência muito popular na Web 2.0 é os comentários. A 
interactividade entre emissor e receptor pode facilmente ser posta em prática através 
desta simples ferramenta. Mas, curiosamente, nota-se uma maior apetência nacional 
pelos comentários. Verificamos que quatro em seis sites de OCS portugueses o 
permitem na sua área de vídeos, mas apenas um em seis OCS internacionais analisados 
agregam a possibilidade de comentar os vídeos nas suas Web TV. 
 
 
V.5. VÍDEOS AVULSO? 
 

Já aqui falámos das novas narrativas que surgiram com a Internet. No meio 
jornalístico, na área de vídeos, verificamos que os OCS divulgam bastantes conteúdos 
“avulso”, ou seja, vídeos com declarações, só com imagens, etc. Considera-se que 
podem entrar na lógica das novas narrativas. Dadas as diferentes experiências de 
utilização que a Internet permite, o utilizador poderá querer ver apenas as declarações 
de determinado interveniente e não uma reportagem sobre o tema em causa. Porém, este 
vídeo deverá sempre respeitar as mesmas regras. Não se incluindo no género 
reportagem – porque não discursa como tal – estes vídeos poderão ser considerados 
conteúdos jornalístico, desde que cumpriam a sua função informativa e sejam 
devidamente identificados como tal. Por exemplo, um vídeo com uma declaração de um 
político deverá ter igualmente o genérico da marca, a mosca, a ficha técnica e a data. 
 
V.6. WEB TV ORGANIZADA 
 

Organização é a palavra-chave para uma Web TV clara e funcional. A divisão 
por categorias temáticas, a promoção de um determinado destaque e conteúdos 
relacionados, ter a possibilidade de escolha de vídeos por actualidade, relacionados, 
mais vistos, etc. Facilita a navegação do utilizador e o acesso aos conteúdos que lhe 
interessam. 
 

È importante referir que a Web TV de um OCS deverá fazer a clara distinção 
entre vídeos jornalísticos próprios e provenientes de outras fontes. A fonte deverá ser 
indicada na descrição do vídeo. Mais, deve haver separação entre conteúdo jornalístico 
e o que provém de redes sociais ou de outras fontes onde não há confirmação dos factos. 
Porém, este é um erro encontrado em muitos OCS. 
  

Também é apanágio de uma Web TV organizada a possibilidade de pesquisar 
vídeos directamente numa caixa de pesquisa (por categoria, palavra-chave, data, etc.). 
Os OCS internacionais analisados disponibilizam, todos eles, esta funcionalidade. Em 
Portugal, e realidade em metade dos OCS analisados. De salientar esta funcionalidade 
no “Diário Económico”, por ficar disponível no próprio player, quando termina o vídeo.  
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De salientar aqui uma funcionalidade rara, mas muito útil: a possibilidade de 
guardar vídeos favoritos. No leque de sites analisados, esta funcionalidade foi 
encontrada apenas na “Reuters”. Consideramos, no entanto uma boa prática. 
 
V.7. PUBLICIDADE: RENTABILIZAR A WEB TV 
 

Como já vimos no Capítulo II, o mercado de publicidade em vídeos está a 
crescer substancialmente. Já vimos também que existem vários formatos de anúncios 
que poderão ser colocados em vídeos e na Web TV, tais como banners, companion ads, 
pre-rolls ou middle-rolls.   
 

Em termos de boas práticas, a publicidade deverá ser sempre referida como tal e 
devidamente identificada. A sua dimensão também não deverá ser excessiva, como foi 
referido no capítulo dedicado à publicidade. Quando se trata de publicidade no próprio 
vídeo, considera-se boa prática dar possibilidade de saltar a publicidade. Porém, tal só 
foi encontrado no “El País”. No “Die Welt”, por exemplo, constatou-se que existe 
publicidade diversificado no interior dos vídeos, ou seja, há anúncios de bastantes 
empresas, pelo que o utilizador não se cansa, como por vezes acontece quando a 
publicidade é sempre a mesma. 
 

Uma palavra também para referir as potencialidades que a publicidade tem nos 
vídeos online, que passa não só pelos anúncios tradicionais, mas que pode ir muito mais 
além, através da utilização de ferramentas interactivas, promoção junto de redes sociais, 
etc. A possibilidade de se chegar mais perto do utilizador é facilitada na Internet. No 
“The New York Times”, por exemplo, existe publicidade segmentada consoante a 
temática de vídeos consultada. O mercado está a crescer e apostará nos sites que 
disponibilizarem vídeos com qualidade, pelo que também aqui se reforça a ideia de que 
os OCS deverão criar conteúdo em vídeo de qualidade. 
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CONCLUSÃO 

 
Os conteúdos em vídeo na Internet são a última tendência que todos os OCS 

querem seguir, a nível nacional e internacional. Não só os últimos desenvolvimentos 
assim o permitem, como os consumidores estão ávidos destes conteúdos. Estudos 
internacionais demonstram que a procura e oferta de vídeos estão a aumentar e, de 
acordo com a análise aqui realizada, conclui-se que Portugal não é excepção. 
Reportagens, entrevistas ou simples declarações em vídeo podem ser encontradas 
actualmente na esmagadora maioria dos sites. Os conteúdos multimédia são, aliás, 
encarados como uma forma de combater a crise nos Media e de se reinventar o 
jornalismo através de novos formatos de comunicação. Porém, apesar de a 
multiplicidade de formatos e a integração e partilha de conteúdos serem vistas como 
novas oportunidades para o jornalismo, trazem também agregados novos desafios e 
alguns perigos.  

 
Neste sentido, recordemos os primórdios do jornalismo. Este tem nas suas 

fundações o demérito das sociedades da altura pelos então chamados “novidadeiros”, 
que transmitiam oralmente as notícias e, mais tarde, pelos gazeteiros, que distribuíam as 
notícias escritas à mão, considerando-os coscuvilheiros e promotores de rumores e 
mentiras. Muitas vezes, esta conotação não andaria longe da verdade. E foi assim 
durante séculos! 
 

Nas palavras de Jacinto Godinho, a credibilidade do jornalismo só começa a 
emergir em meados do século XIX, por altura da Guerra da Secessão (1861 – 1865), nos 
EUA. E porquê? Veremos que as conotações históricas desta guerra não lhe são alheias: 
«A Guerra Civil norte-americana originou uma das maiores explosões da imprensa nos 
tempos modernos. Nos Estados Unidos, a imprensa privada teve um surto enorme, 
aproveitando comercialmente ao máximo a angústia com que os americanos desejavam 
acompanhar o que se passava na linha da frente. (...) O facto de ser uma guerra civil, 
que dividia profundamente a opinião dos leitores, obrigou também os repórteres da 
guerra a um cuidado extremo em relação às opiniões próprias, evitando que o relato 
mostrasse favorecer algum dos lados»21. 
 
 Estavam, assim, criadas as fundações do jornalismo moderno, assentes na 
objectividade e neutralidade das informações transmitidas. A partir daqui, um pouco por 
todo o mundo, o jornalismo foi conquistando credibilidade! 
 

E porque fazemos esta breve viagem ao passado? Apenas para mostrar que a 
credibilidade é um valor que se ganhou a pulso e que deve ser tratado com cuidado. O 
valor de uma marca, de um OCS, do Jornalismo, ganha-se pelos produtos e serviços que 
oferece. As boas práticas jornalísticas até aqui construídas devem, assim, transitar dos 
meios tradicionais para a Internet. Mas tal não tem acontecido, em muitos casos, na área 
de vídeos, como concluímos nesta análise.  

 
Regressemos, então, à actualidade! Tal como já foi referido, as primeiras 

experiências com vídeos jornalísticos na Internet arrancaram na década de 90. E, de 
acordo com análises realizadas em 2007, em Portugal pouca evolução se registou nesse 

                                                            
21 GODINHO, Jacinto (2009) “As Origens da Reportagem – Imprensa”. Livros Horizonte. P.22 - 23 
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compasso de tempo. As Web TV e as reportagens em vídeo na Internet voltam agora a 
ser objecto de análise. Qual a conclusão que se tira em 2010? Que todos os jornais, 
revistas, rádios, televisões já apresentam conteúdos em vídeo online, mas, de entre o 
leque de sites portugueses analisado, a maioria falha nas regras mais basilares! 

 
No Capítulo II.4., referimos uma análise feita por Eduardo Cintra Torres, em 

2007, em que o crítico de televisão referia que a sua viagem pelas Web TV «foi triste e 
a conclusão terrível» e que «os conteúdos dos sites são de uma pobreza 
confrangedora». Apesar de tudo, em 2010, concluímos que o panorama não é assim tão 
tenebroso. Existem muitas lacunas em muitos sites, mas já se encontram exemplos 
muito interessantes. O “Diário Económico”, o “Jornal de Notícias” e a “Rádio 
Renascença”, por exemplo, primam pela aposta em conteúdos originais. E, do leque 
nacional analisado em pormenor no Capítulo IV, merecem destaque sobretudo as Web 
TV do “Diário “Económico” e da “Rádio Renascença”, por haver organização e rigor 
jornalístico nos conteúdos apresentados e serem de produção própria. Por vezes, 
poderão não disponibilizar algumas ferramentas - como a pesquisa de vídeos no caso da 
RR ou a promoção em redes sociais, no caso do DE - mas estão firmes na transposição 
para a Internet da credibilidade que mantém nos seus formatos originais.  

 
Porém, na generalidade, continua a dever-se muito à qualidade, e grande parte 

dos OCS portugueses está ainda distante dos OCS internacionais de referência, no 
campo da Web TV. Por exemplo, ao identificar-se nesta investigação os tipos de vídeos 
disponibilizados pelos OCS nacionais e internacionais – foram analisados 15 OCS 
nacionais e 15 OCS internacionais (ver Capítulo III e Anexos I e II) - verificou-se que a 
disponibilização de conteúdos provenientes de redes sociais está bastante presente nos 
OCS portugueses, mas não é uma opção para a maioria dos OCS internacionais de 
referência. Esta constatação é um dos marcos que diferencia a qualidade das Web TV 
nacionais das internacionais. Portanto, conclui-se que, para muitos OCS portugueses, há 
uma necessidade de alinhar com as novas tendências, ou seja, entrar na área de vídeos, 
mas estão a sobrepor a quantidade à qualidade dos produtos. Salientamos, novamente, 
que estes conteúdos não são confirmados jornalisticamente e fragilizam a credibilidade 
do título. 

 
Mas esta prática não se cinge apenas a conteúdos de redes sociais, pois a 

veiculação de vídeos de outras fontes – outros OCS, fornecedores – corresponde a uma 
grande massa dos vídeos disponibilizados. Recorde-se que, segundo a análise22 
realizada em 2008 por Lupto e Thurman, junto de editores de sites de notícias do Reino 
Unido, a produção própria terá de estar no centro das estratégias de Web TV dos OCS 
do futuro (Cap. II.5). Mas esta ainda não é a estratégia da maioria dos OCS portugueses. 

                                                           

 
A nível internacional, podemos dizer que, de entre o “Die Welt”, “El Pais”, 

“Globo”, “Reuters”, New York Times” e “Time”, as amostras espanhola e brasileira são 
as mais fracas e pouco consistentes com as boas práticas. Os restantes quatro OCS são 
muito bons exemplos de Web TV. Transitam para a Internet os mesmos critérios 
jornalísticos, tiram partido das ferramentas de comunidade disponíveis e disponibilizam 
os seus conteúdos de forma organizada e relacionada. De recordar que todos estes 

 
22 Lupton, Ben e Thurman, Neil (2008). “Convergence Calls: Multimedia Storytelling at British News Websites”.  
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elementos podem ser consultados em pormenor nas análises aos OCS nacionais e 
internacionais, no Capítulo IV, e nos Anexos 3, 4, 5 e 6.  
 

Não podemos, agora, deixar de referir algumas boas práticas que podem servir 
de guia a outros OCS. A “Reuters”, por exemplo, tem uma Web TV visualmente 
atractiva e bem estruturada, propondo uma navegação user friendly e segmentada por 
áreas. A agência noticiosa destaca-se ainda por outro motivo, nomeadamente por 
disponibilizar uma ferramenta única neste leque de OCS analisados: permite guardar 
vídeos favoritos, aos quais se pode aceder em futuras visitas ao site.  Na lógica das 
opções diferenciadoras, destacamos também a possibilidade que o “El Pais” dá em 
saltar a publicidade que precede o vídeo. Já o “The New York Times” permite parar o 
pre-roll e dá uma contagem decrescente para o início da reportagem. Estes aspectos 
aqui exemplificados denotam respeito pelo utilizador. Os conteúdos são claramente 
propostos ao utilizador e nada lhe é imposto.  

 
O que se impõe agora é falar de uma boa prática inquestionável: a integração de 

conteúdos. Falamos da integração de vídeos entre si e com outros conteúdos do site, 
nomeadamente texto, fotos, infografias, áudio, etc. Este é um aspecto diferenciador da 
Internet. Neste aspecto, concluímos que há bons exemplos cá e além-fronteiras. O 
“Diário Económico” relaciona vídeos na Web TV; todos os OCS portugueses 
analisados, à excepção deste, apresentam vídeos como conteúdo relacionado de artigos; 
o JN, a RR e o “Público” apresentam, nos vídeos, hiperligações para artigos 
relacionados, etc. A nível internacional, apenas o “El Pais” não tem vídeos relacionados 
na Web TV; todos, excepto a “Reuters”, mostram vídeos como conteúdo relacionado a 
artigos, etc. Ou seja, esta consciência da mais-valia de integrar conteúdos do site está 
bem presente nos OCS, apesar de alguns utilizarem melhor as potencialidades da 
tecnologia para este fim que outros.  

 
E, falando de tecnologia, focamo-nos agora nas ferramentas de comunidade. A 

maioria dos OCS permite a divulgação dos vídeos em redes sociais (Facebook, Twitter, 
etc.), o envio por email ou a colocação de código html do vídeo em sites e blogues. Ou 
seja, permite a sua divulgação para fora do site do OCS. Isto levanta questões de 
direitos de autor que não foram exploradas nesta investigação. Porém, esta prática é 
considerada como positiva pelos OCS. Mas ferramentas de comunidade não significa só 
divulgação dos conteúdos, significa também interacção com os utilizadores. Os 
comentários fazem parte das opções da maioria das Web TV portuguesas analisadas. 
Dizemos portuguesas, porque só o “Diário Económico” e o “i” não têm esta ferramenta 
disponível. A nível internacional, vive-se o inverso. Apenas o “Die Welt” permite ao 
utilizador tecer comentários sobre os seus vídeos. Ou seja, a par da opção de 
disponibilizar conteúdos de redes sociais, também a possibilidade de comentar é 
estrategicamente o oposto entre os OCS nacionais e os internacionais. Conclui-se que os 
OCS portugueses são mais abertos às redes sociais do que os estrangeiros, com o que 
isso traz de bom e de mau. 
 

Não podemos também deixar de referir situações que não deveriam, de todo, 
acontecer no seio de um OCS. Ao navegar-se pelos diferentes sites – salvo os que 
cumprem as boas práticas – facilmente se encontram situações, tais como: vídeos de 
comunidade misturados com reportagens jornalísticas; vídeos noutra língua sem 
legendagem; reportagens sem identificação do OCS, jornalista e de outros 
intervenientes; vídeos sem data, etc. Estas situações tornam-se ainda mais graves 

72 
 



quando o logótipo do OCS é associado a este tipo de conteúdo e é permitida a partilha 
em redes sociais. Ou seja, não só se está a quebrar boas práticas, como ainda se difunde 
pela Internet uma marca associada a este tipo de conteúdo.  
 

De facto, se as regras jornalísticas devem ser sempre respeitadas, na Internet não 
podem mesmo ser esquecidas. Porque, na Internet, é possível partilhar conteúdos! Eles 
não se esgotam no site do OCS. A marca do OCS dissemina-se em cada partilha ou 
email enviado. A exposição do mesmo ganha assim dimensões gigantescas. A 
credibilidade é um valor que não pode ser sequer beliscado e tal devia ser sempre 
garantido pelos OCS, incluindo online.  Pois, como já dizia Luís Paixão Martins, em 
1983, «o cidadão ao comprar um jornal, sintonizar um noticiário radiofónico ou 
televisivo, está a acreditar no que vai ler ou ouvir»23. Este conceito deve ser estendido 
também à Internet. Até porque, independentemente das novas experiências de utilização 
e de relacionamento permitidos pela realidade online, não se deve defraudar as 
expectativas do utilizador. Citando Juan Tirado, Manuel Antero Rueda frisa: «O que é 
um espectador? Salto por cima de dicionários para dizer num púlpito: espectador é 
aquele que espera. O que espera grandes coisas. O que renuncia aos prodígios, ao 
magnífico, ao exagero e ao encantamento. O espectador é assim mesmo aquele que 
sonha, o que imagina, o que inventa, o que deseja»24. Não deve, portanto, defraudar-se 
tão nobre desejo, seja na televisão, seja na Internet. Se o utilizador clica para ver um 
determinado vídeo de um OCS, estará certamente à espera de um produto jornalístico 
que acompanhe o mesmo valor de marca que ele dá a esse mesmo OCS.  

 
Poderia agora aqui colocar-se a questão da inviabilidade económica da produção 

de vídeos jornalísticos para a Internet. Contudo, uma boa fatia do mercado publicitário 
está a transitar dos meios tradicionais para a Internet, como se pode verificar no 
Capítulo II.6., sendo que os estudos apontam para um crescimento de 50 por cento do 
investimento em publicidade em vídeos online para 2010.  
 

Finalizamos este trabalho com as palavras de Francisco Pinto Balsemão, 
presidente da Sociedade Independente de Comunicação (SIC), que, a propósito de um 
colóquio internacional sobre o “Pluralismo na Comunicação Social”, decorrido em 
Junho de 1992, disse algo que se mantém até hoje: «Cada imagem, cada segundo, cada 
separador, cada bloco publicitário, cada programa, cada dia de emissão – e serão 365 
dias por ano – vão revelar que somos capazes, que somos profissionais, que somos 
independentes. Isto implica, antes de mais, um enorme respeito pelos espectadores, um 
cuidado permanente quanto ao modo como os vamos formar, informar e entreter»25.  
Tal deve aplicar-se também na Internet e, aqui reforçamos, nas Web TV. 

 
FIM 

  
 

 

                                                            
23 MARTINS, Luís Paixão (1983). “As Armas dos Jornalistas”. Ália 
24 RUEDA, Manuel Antero (2004) “El guión en el reportaje informativo”. IORTV. P. 62 
25 BALSEMÃO, Francisco Pinto (1992), apresentação no colóquio  “Pluralismo na Comunicação Social”. Alta Autoridade para a 
Comunicação Social. P.218 
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ANEXOS 

- Ficheiro Excell “Anexos.xls” inclui: Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 e 
Anexo 6. 
 
 
- Anexo 7: 
 
Questionário para trabalho final de mestrado em “Novos Media e Práticas Web” 

 
“Web TV – Análise e melhores práticas  

nacionais e internacionais” 
 

UNL-FCSH 
Sónia Santos Dias 

 

Órgão de Comunicação Social: _____________________________________________ 

Identificar: sim____   não____ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________ 

 

1 - Que tipo de redacção têm ou pretendem ter? 

• Meio tradicional e site separados____   

• Redacção única e multimédia____ 

• Redacção única, mas separada por especialidades técnicas____ 

• Outra______________________________________________ 

 

2 - Os vídeos são uma parte importante da estratégia online? Porquê? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

3 - Que tipo de vídeos disponibilizam ou pretendem disponibilizar? 

• Próprios____    

• De outros OCS____   

• De redes sociais____    
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• De agências/fornecedores____ 

• Outros__________________ 

4 – Pretendem organizar uma Web TV no site ou disponibilizar vídeos apenas 
como complemento aos artigos? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

5 - Que peso pretendem que os vídeos tenham no volume de conteúdos do site? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

6 - Como pretendem viabilizar financeiramente os vídeos online? 

• Através dos novos formatos publicitários (pre-roll, interactive ad, companion ad, 
overlay ad...)____ 

• Através dos formatos publicitários tradicionais online____ 

• Ficam diluídos na despesa global____ 

• Outra __________________________________________ 

 

7- Que peso pretendem que tenham no volume de facturação do site? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 8 – Pretendem disponibilizar ferramentas interactivas e sociais nos vídeos (rss, 
link, embed, acesso a redes sociais...)? Porquê?  

Sim____   Não____ 

• Por questões de direito de autor____ 

• Para terem o máximo de divulgação____ 

• Porque é o que o mercado deseja____ 

• Outra____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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9 – Que diferenças consideram que uma reportagem para a Internet deve ter em 
relação a uma reportagem para a televisão? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

10 – Caso o vídeo não seja o meio tradicional de divulgação noticiosa, como 
pretendem garantir o nível de qualidade jornalística? 

• Dando formação multimédia aos jornalistas  ____ 

• Contratando jornalistas experientes em imagem ____ 

• Contratando câmaras e editores de imagem ____ 

• A qualidade é pouco relevante nestes vídeos ____ 

• Outra ______________________________________ 

 

 

Obrigada, 
 
Sónia Santos Dias 
Jornalista 
w: http://soniasantosdias.wordpress.com/ 
e: soniasantosdias@gmail.com  
t: 962801461  
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