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No âmbito do Mestrado em Jornalismo da Faculdade Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, apresento este relatório de estágio, que dá conta do percurso 

realizado na Sociedade Independente de Comunicação (SIC), iniciado em 11 de julho de 2011 

e terminado em 10 de janeiro de 2012.  

Principiei o estágio na secção de Agenda/Planeamento, com uma função essencial em 

qualquer departamento de informação, já que “tanto a seleção de objetos para atrair a 

atenção, como a seleção dos enquadramentos para pensar sobre esses objetos são tarefas 

poderosas do agendamento” (McCombs & Shaw, 1993: 125). Por essa razão, tornou-se 

imprescindível refletir sobre as tarefas empreendidas neste departamento, por vezes 

desvalorizadas aos olhos de futuros jornalistas, porém importantes para os passos seguintes 

durante o percurso de estágio e também no futuro profissional. Para além das tarefas que 

realizei na Agenda/Planeamento, também colaborei nas edições da madrugada e da tarde da 

SIC Notícias, no Primeiro Jornal, na equipa de fim-de-semana e no Jornal da Noite. 

Durante o estágio foi possível desempenhar diversas tarefas de caráter profissional, 

fundamentais para a aquisição de competências na área do jornalismo de televisão e para a 

tomada de consciência sobre o funcionamento de uma redação. Para a execução dessas 

tarefas foi essencial mobilizar referenciais teóricos, que me conduziram neste percurso 

académico. Foi, de igual forma, importante conhecer e compreender o funcionamento, as 

características e as dinâmicas do contexto de estágio, através da observação participante 

(Iturra, 2001) e da escuta sensível (Barbier, 1993). 

Com base nas aprendizagens realizadas neste contexto, desenvolveu-se uma 

problemática, centrada no processo de recolha e seleção de ocorrências rececionadas na 

Agenda/Planeamento, que posteriormente mereceram destaque nos serviços noticiosos da 

SIC. Por esse motivo, centrei-me no percurso das notícias que acompanhei desde a receção 

até à sua transmissão nos serviços informativos, refletindo de que forma a teoria do 

agendamento (Cohen, 1963; Molotch & Lester, 1974; McCombs & Shaw, 1972, 1976, 1993; 

Traquina, 2000) permite compreender esse percurso, salientando a importância dos valores-

notícia, (Lippmann, 1922; Galtung & Ruge, 1965; Ericson, Baraneck e Chan, 1989; Wolf, 

1987; Traquina, 2007) existentes nas ocorrências que acompanhei. 
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Este relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos centrais. O primeiro 

capítulo apresenta a instituição de estágio, bem como, todo o percurso de estágio 

vivenciado na estação televisiva, SIC.  

O segundo capítulo centra-se na enunciação e justificação da problemática. No 

terceiro capítulo, apresento a conceptualização teórica destacando os principais traços da 

teoria do agendamento e dos valores-notícia.   

No quarto capítulo encontra-se a sistematização das ocorrências, com base numa 

leitura à luz do referencial teórico selecionado, procurando estabelecer um diálogo entre a 

teoria e as experiências narradas.  

Na conclusão reflito sobre a importância da Agenda/Planeamento, bem como, a 

importância de ter concretizado o meu estágio nesta secção.  
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I. Capítulo 
 

 

Caracterização da Instituição e do Percurso de Estágio 
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“Sapiência: nenhum poder, um pouco de saber, o máximo de sabor”  

Roland Barthes 

 

Neste primeiro capítulo apresento a instituição de acolhimento, a Sociedade 

Independente de Comunicação (SIC), e um breve enquadramento descritivo do percurso de 

estágio.   

 

1.1. Caracterização da Instituição de Acolhimento 

 

A Sociedade Independente de Comunicação, SIC, faz parte do grupo IMPRESA - SGPS, 

SA, fundado por Francisco Pinto Balsemão, ainda hoje presidente do grupo privado de 

media.  

A semente do grupo surgiu em 1972, quando o seu fundador criou a 

Sojornal/Expresso. Contudo, foi em março de 1991 que surgiu, a IMPRESA, uma «super» 

holding, que concorreu à atribuição das licenças para a criação dos primeiros canais de 

televisão privados.  

A SIC foi o primeiro canal privado em Portugal e iniciou as emissões a 6 de outubro 

de 1992, completando duas décadas este ano (2012). Em maio de 1995, a SIC alcançou a 

liderança.  

Em junho de 2000, o grupo IMPRESA é admitido na Bolsa de Valores de Lisboa. A  

partir desse ano, arrancam outros canais de televisão temáticos como a SIC Gold. O 

destaque dos temáticos é, no entanto, o canal de informação 24 horas, SIC Notícias, 

inaugurado em 2001.    

No final de 2005, a IMPRESA adquiriu a posição maioritária na SIC, adquirindo os 

100% do capital da SIC. Em 2009, a holding assumiu, igualmente, a totalidade do capital da 

empresa que detém a SIC Notícias. Atualmente, o Grupo IMPRESA é considerado o maior 

grupo de comunicação social em Portugal.  
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1.2. Percurso de Estágio  

 

Neste ponto, apresento todo o percurso de estágio vivenciado, realçando as equipas 

que integrei, os trabalhos que realizei, bem como as aprendizagens que desenvolvi.    

 

1.2.1. Do lado invisível da notícia: a natureza do trabalho realizado na Agenda 

   

Os dois primeiros meses de estágio desenrolaram-se na secção da 

Agenda/Planeamento, que neste relatório assume uma posição de destaque, pois funcionou 

como local de acolhimento e de integração do estágio. Neste local, adquiri competências 

fundamentais para os restantes meses do estágio, que se desenvolveram em diversos 

espaços informativos da SIC; ao longo do percurso nunca perdi, porém, o contacto com a 

Agenda.  

À Agenda/Planeamento chegam diariamente histórias provenientes das mais diversas 

fontes. Como considera Nelson Traquina essas fontes podem ser “qualquer pessoa 

envolvida, conhecedora ou testemunha de determinado acontecimento ou assunto” (2007: 

116). Esta secção tem a função de recolher, rececionar e organizar potenciais notícias para 

que o fluxo informativo seja constante. Desta forma, podemos afirmar que esta é uma das 

principais artérias da redação da SIC. Depois da triagem da informação e 

independentemente da fonte, é necessário averiguar a veracidade das ocorrências e analisar 

o interesse que terão nos serviços noticiosos da SIC.    

Esta fase personifica o lado invisível da notícia, já que é a parte que o público não vê 

e da qual, possivelmente, não tem consciência. Foi neste contexto que comecei a ter a 

possibilidade de ter contacto direto com ocorrências que, naquele momento, ainda não 

tinham sido notícia.  

Na Agenda/Planeamento existem três tarefas essenciais: agendamento, recolha e 

receção de potenciais notícias, não obedecendo necessariamente a esta ordem.  

De uma forma geral, agendam-se eventos enviados, sobretudo, através de e-mail e 

fax, e que, após a receção, são selecionados pela equipa da agenda. Depois de realizada a 
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triagem chega o momento de agendar. Aí, cabe aos estagiários lerem as informações 

existentes e a partir desse conteúdo escrever o lead. É importante que o lead seja objetivo e 

realce as principais características do evento, de forma a suscitar o interesse do editor que o 

vai ler. 

A recolha de potenciais notícias debruça-se, de igual forma, sobre acontecimentos 

que ainda não tenham surgido nos serviços noticiosos da SIC. Neste estágio, a procura de 

notícias realizou-se através da leitura de jornais diários/semanais/mensais, de tiragem 

nacional e regional, do contacto com os telespetadores, das consultas na internet e das 

agências noticiosas.  

A receção de notícias no jornalismo televisivo revela-se um processo “mais passivo 

do que o da imprensa escrita e mais dependente dos sistemas de recolha institucionalizados. 

(…) enquanto outrora eram os jornalistas que iam à procura das notícias, atualmente são as 

notícias que «procuram» os jornalistas” (Wolf, 2009: 218). Espelho desta realidade são os 

inúmeros casos que chegam à redação através do telefone, carta, e-mail e fax.  

 

1.2.1.1.Principais recursos utilizados na recolha e receção de ocorrências 

 

Uma parte das reportagens que vai para o «ar» começa num contato telefónico. Este 

meio é uma das formas mais utilizadas para se recolherem informações sobre determinada 

ocorrência; essas informações são, posteriormente, comunicadas e analisadas pela equipa 

da Agenda/Planeamento, para se examinarem as potencialidades de tal ocorrência fazer 

parte dos serviços noticiosos da SIC. Através deste meio de comunicação materializam-se as 

respostas às perguntas orientadoras: «Quem?», «O quê?», «Quando?», «Onde?» e 

«Porquê?», mas também O «Como?», já que, tentamos aferir o “método, [a] forma como o 

facto se produziu, o que geralmente é recusado pela escola anglo-saxónica” (Letria, 2000: 

30). As questões operam como bússolas no momento de compreender as histórias, por 

vezes, relatadas de forma complexa. É através deste exercício prático que se toma 

consciência da ocorrência e se exercita a dinâmica da entrevista. 

O mesmo sucede no caso das situações relatadas, pelo público, através de correio 

eletrónico. Aos serviços de Agenda da redação da SIC chegam diariamente centenas de e-
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mails. É importante ter uma atenção redobrada, principalmente, nas primeiras horas da 

manhã, quando há uma acumulação de e-mails rececionados durante a noite. Porém, 

algumas informações já são fornecidas com documentos anexados para comprovar a 

veracidade da história descrita, e mediante a importância que parecem ter, procede-se à 

recolha de mais informações por via telefónica. Noutras situações, quando a ocorrência não 

é descrita com clareza, as fontes são solicitadas a apresentarem dados mais concretos para 

se esclarecerem as dúvidas existentes.   

A carta apresenta-se como outro recurso utilizado. Durante o estágio na agenda 

nenhuma carta recebida foi motivo de reportagem. Alguns dos casos relatados não se 

enquadravam na linha editorial da informação da SIC, tendo sido encaminhados para 

programas de entretenimento (Querida Júlia/Boa tarde). Em alguns casos, os factos 

relatados não eram claros, e alguns pediam ajuda monetária ou material. A carta é, 

claramente, o meio de comunicação menos utilizado, mas é o preferido das pessoas 

pertencentes a uma faixa etária mais idosa, provavelmente menos familiarizada com as 

novas tecnologias. 

 Através de fax chegam, sobretudo, notas de imprensa dos gabinetes de 

comunicação de partidos políticos, gabinetes dos Ministérios, do Primeiro-Ministro, do 

Presidente da República, Associações recreativas e culturais, entre outras. 

 Após a recolha e receção das ocorrências, independentemente das fontes 

utilizadas, desencadeiam-se dois tipos de ação jornalística: resposta imediata - assaltos e 

acidentes; investigação - leitura e pesquisa de documentos, o contacto dos diferentes 

intervenientes envolvidos, o contacto com as autoridades e com especialistas, no fundo, 

casos que exigem um tratamento mais complexo. 
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1.2.2. Do lado visível da notícia: a natureza do trabalho realizado nos serviços noticiosos 

 

1.2.2.1 Madrugadas 

 

Após a passagem pela Agenda/Planeamento, fui colocada durante uma semana no 

horário das madrugadas. Fiz este horário em três ocasiões, nos meses de Setembro, Outubro 

e Novembro de 2011.  

Da meia-noite às seis da manhã, as tarefas neste horário passam por: ler as notícias 

vindas das agências noticiosas internacionais, escrever os OFF´S1 e editar as respetivas 

imagens. Os meus textos eram corrigidos e posteriormente lidos pelo pivô do jornal. Outra 

das funções é ouvir as notícias dos meios concorrentes, rádios e televisões, e sair em 

reportagem, quando tal se justifica.  

 A primeira experiência de reportagem que realizei no terreno ocorreu no primeiro 

dia deste horário, em que me foi pedido que acompanhasse a “Campanha Morte na Estrada 

– Se bebeu, deixe-me conduzir2”. Esta campanha foi uma iniciativa da Polícia de Segurança 

Pública (PSP) e a da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados, e tinha como ponto-alvo um 

estabelecimento noturno de Lisboa. A ação passava por distribuir panfletos com 

informações para sensibilizar os condutores a não beberem. A PSP também fez testes de 

alcoolemia, tendo utilizado um simulador para testar os reflexos dos participantes ao longo 

da noite e à medida que fossem bebendo. 

A minha tarefa passou pela recolha de depoimentos no terreno e, posteriormente, 

um jornalista escreveu o texto e editou a peça, tal como aconteceu com as reportagens 

“Aeródromo de Santarém recebe pilotos amadores para corridas legais3” e “Camiões 

                                                           
1
 Texto de peça jornalística lido pelo apresentador do bloco informativo sobre imagens editadas. 

2
 Anexo nº 1: Campanha Morte na Estrada – Se bebeu, deixe-me conduzir -Data: 03.09.2011 (1) 

3
 Anexo nº 1: Aeródromo de Santarém recebe pilotos amadores para corridas legais 

http://sicnoticias.sapo.pt/desporto/article869985.ece - Data: 08.10.2011 (5) 
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rebocados da Transportadora Nacional de Camionagem4”, que viriam a ser transmitidas nos 

serviços Noticiosos da SIC.  

Na informação disponibilizada para a reportagem sobre o Aeródromo de Santarém 

constavam alguns vídeos e uma descrição do acontecimento. As corridas de carros 

aconteciam às sextas-feiras à noite e aí se concentravam pessoas de vários pontos do país 

para fazerem corridas na pista. As corridas são legais e já duravam desde abril de 2011. Quer 

neste caso, quer no caso da “Campanha Morte na Estrada – Se bebeu, deixe-me conduzir” 

soube antecipadamente que iria realizar este trabalho, o que me permitiu preparar algumas 

questões, ler e/ou visualizar alguma informação disponibilizada. 

Quanto ao caso dos “Camiões rebocados da Transportadora Nacional de 

Camionagem” não houve tempo de preparação. A informação foi disponibilizada através da 

agência LUSA e da TSF. Assim, o pivô da madrugada disse que era necessário sair de 

imediato para o local.   

O conjunto das seis perguntas orientadoras, «Quem?», «O quê?», «Quando?», 

«Onde?» «Porquê?» e «Como?», ajudaram-me na preparação das entrevistas aos diferentes 

intervenientes, como por exemplo, as autoridades, os condutores, os organizadores das 

corridas, os camionistas e os sindicatos, entre outros. 

O sentimento era de alguma insegurança, especialmente no início, mas ao longo dos 

trabalhos fui ganhando mais confiança. A preocupação residia, sobretudo, em querer 

realizar um bom trabalho jornalístico, conseguindo reunir as informações importantes e 

esperadas.   

Por muito que se possam estruturar as perguntas, a aplicação no terreno comporta 

sempre alguma imprevisibilidade e implica readaptações. Sem dúvida que os repórteres de 

imagem foram um apoio importante, esclarecendo dúvidas, fornecendo pistas para realizar 

o trabalho no terreno, mas também partilhando experiências. Por isso, senti que 

experienciei um trabalho de equipa, transversal a todo o percurso de estágio.  

 

 

                                                           
4 

Anexo nº 1: Camiões rebocados da Transportadora Nacional de Camionagem 
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/article919161.ece - Data: 12.10.2011 (6) 
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1.2.2.2 Edição da Tarde – SIC Notícias  

  

Depois da primeira semana no horário da madrugada colaborei na Edição da Tarde 

da SIC Notícias, onde permaneci três semanas. Durante este período acabei por escrever 

OFF´S e voluntariei-me para dar apoio à estagiária do programa “Opinião Pública”, 

auxiliando-a no atendimento dos inúmeros telefonemas dos telespetadores, que queriam 

participar no programa. 

Infelizmente, foi o período que me senti menos acompanhada. No entanto, a própria 

editora da edição da tarde alertou-me para esse facto, uma vez que estava sozinha com 

muitas tarefas a cargo; ainda assim corrigiu-me alguns OFF´S, que decidi escrever por 

iniciativa própria. No entanto, durante este período fui chamada para ir entrevistar o 

Ministro da Educação5 sobre o resultado do concurso de colocação de professores, que tinha 

deixado no desemprego milhares dos que habitualmente ficavam colocados.  

 

1.2.2.3. Primeiro Jornal 

 

No início do mês de outubro iniciei o meu percurso no Primeiro Jornal, onde 

permaneci até ao final do estágio. Diariamente conquistei o hábito de ouvir informação na 

rádio a caminho da SIC e, já na empresa, a minha rotina começava com a leitura dos jornais. 

Esta rotina contribuiu para me preparar para alguns trabalhos inesperados que realizei ao 

longo do estágio. Neste contexto, tive a oportunidade de observar, acompanhar e praticar 

tarefas que os jornalistas desenvolvem diariamente, tais como: redigir textos, editar as peças 

e selecionar os vivos.  

No primeiro dia no Primeiro Jornal desafiaram-me a realizar um vox
6
 pop para 

integrar numa reportagem que estava a ser realizada por um jornalista. Nesta primeira 

oportunidade tive que aferir junto dos automobilistas que abasteciam os veículos, se tinham 

                                                           
5
 Anexo nº 1:  Entrevista ao Ministro da Educação- Data: 26.09.2011 (2) 

6
 Recolha de opiniões avulsas  de cidadãos anónimos sobre assuntos determinados.  
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conhecimento da baixa dos preços dos combustíveis7. Ao longo do estágio surgiram outras 

oportunidades como esta, como por exemplo, o caso da entrevista ao Representante da 

Associação Nacional de Proprietários8, na DECO, devido ao facto dos bancos dificultarem 

empréstimos9, e o caso das queixas dos consumidores em relação à televisão digital 

terrestre10. Entrevistei também o porta-voz Movimento de Utentes Serviço Nacional 

Saúde11, o Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos Media12 e o 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Leal da Costa.  

Quando assim acontecia optava por conversar previamente com o jornalista 

responsável pela elaboração da reportagem, com o intuito de perceber qual seria o 

enquadramento da peça jornalística, para depois elaborar as perguntas adequadas. Depois, 

antes de sair, partilhava as questões com o jornalista, no sentido de aferir se estavam em 

concordância com o enquadramento.  

Enquanto estagiária, reconheço que o trabalho conjunto e a supervisão dos 

profissionais que me acompanharam neste contexto, foram uma mais-valia fundamental na 

produção do texto e na edição das peças que realizei, como por exemplo: “O nascimento de 

uma criança numa ambulância13”; “Uma criança que nasceu com más formações que não 

foram detetadas nas ecografias14”; “Apoio do Banco alimentar contra a fome pode estar em 

causa15” e a “Operação da Policia Judiciaria relativa ao gang do multibanco16”. No caso da 

                                                           
7
Anexo nº 1: Gasolineiras baixaram o preço dos combustíveis   

http://sicnoticias.sapo.pt/economia/article777638.ece - Data: 03.10.2011 (3) 

8
Anexo nº 1: Entrevista ao Representante da Associação Nacional de Proprietários - 

http://sicnoticias.sapo.pt/programas/primeirojornal/article1050089.ece - Data: 5.12.2011 (DVD) (13)  

9
 Anexo nº 1: Entrevista na DECO – Bancos dificultam empréstimos – Data: 9.01.2012 (DVD) (31) 

10
Anexo nº 1: Entrevista na DECO - Queixas sobre a televisão digital terrestre 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article1227031.ece  - Data: 9.01.2012 (30) 

11
 Anexo nº 1: Entrevista Porta-Voz Movimento de utentes serviço nacional saúde reage ao aumento do preço 

das taxas moderadoras http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article1050038.ece - Data: 06.12.2011 (14) 

12
Anexo nº 1: TH: Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos Media  - Devolução de 

Cortes – Data: 10.01.2012 (DVD) (32) 

13
 Anexo nº 1: O nascimento de uma criança numa ambulância – Data: 13.12.2011 (18) 

14
 Anexo nº 1: Uma criança que nasceu com más formações que não foram detetadas nas ecografias – Data: 

29.11.2011 (12) 

15
 Anexo nº 1: Apoio do Banco alimentar contra a fome pode estar em causa  – Data: 17.10.2011 (7) 
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“reposição do Cobre17”, embora tenha realizado o trabalho no terreno não realizei a peça 

para os serviços noticiosos da SIC. No entanto escrevi a minha peça18, que veio mais tarde a 

ser corrigida pela jornalista. 

No Primeiro Jornal deparei-me, sobretudo, com três desafios que gostaria de 

destacar e que resultaram nas peças: “Atropelamento em Lisboa por um Elétrico19”, o “Início 

da época de saldos20” e o “Novo Ano e Novos Preços21”. Esta última peça foi inicialmente 

atribuída a uma jornalista que por motivos de saúde não veio trabalhar. O editor lançou-me 

o desafio de substituir a referida jornalista, consciente de que iria conseguir responder 

positivamente. 

Ao longo do estágio no Primeiro Jornal, fui enfrentando pequenas provas no 

cumprimento do tempo. A entrevista ao porta-voz do Movimento de Utentes, que reagiu ao 

aumento do preço das taxas moderadoras obrigou-me a gerir rapidamente, uma vez que a 

peça22 estava colocada na segunda posição do alinhamento. AÍ tive rapidamente, lidar com 

as pressões do tempo e também do editor, para que tudo seguisse a sequência pré-

estabelecida. Voltei a ser confrontada com a pressão do tempo nas entrevistas ao Sindicato 

Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos Media, ao Secretario de Estado da 

                                                                                                                                                                                     
16

 Anexo nº 1: Operação da Policia Judiciaria relativa ao gang do multibanco – Data: 25.10.2011 (10)    

17
 Anexo nº 1: A reposição do Cobre – Data: 25.10.2011 (8)   

18
 Anexo nº 1: Peça A reposição do Cobre – Data: 25:10.11 (9) 

19
 Anexo nº 1: Atropelamento em Lisboa por um Elétrico - Data: 8.12.2011 (DVD) (16)   

20
 Anexo nº 1:  Inicio da Época de Saldos - http://sicnoticias.sapo.pt/economia/article1076744.ece -  Data: 

28.12.2011 (23) 

21 
Anexo nº 1:  Novo ano e novos Preços - http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2012/01/02/novo-ano-novos-

precos - Data: 2.01.2012 (24) 

22 
Anexo nº 1:  TH (ou vivo solto, do inglês "talking head"):  Porta-Voz Movimento de utentes serviço nacional 

saúde reage ao aumento do preço das taxas moderadoras -  http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article1050038.ece 
-  Dia 06.12.2011 (14) 
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Saúde23 e também na peça “Novo Ano e Novos Preços”. Nestes casos, o meu trabalho 

passou  por selecionar o vivo, escrever a frase24 e o pivô.  

1.2.2.4. Fim-de-semana 

 

A partir do mês de setembro de 2011, tomei a iniciativa de me voluntariar para 

colaborar na equipa de fim-de-semana. Foi também nesse mês que comecei a construir a 

minha primeira peça sobre “Birras de Crianças25”, que viria a ser transmitida no Jornal da 

Noite do fim-de-semana. Primeiro, sugeri o tema à editora da Agenda/Planeamento, que me 

desafiou a realizar a reportagem. Assim, apresentei-lhe as questões que pretendia colocar 

aos pais, às crianças e também ao especialista, o pediatra Mário Cordeiro. Depois da fase de 

preparação, e do contacto com o pediatra, passei à fase de operacionalização, realizando as 

entrevistas. 

A editora de fim-de-semana aceitou a ideia e tentei concretizá-la. Visualizei as 

imagens, selecionei os vivos, escrevi o texto, a editora corrigiu e depois acompanhei a edição 

da reportagem. 

Durante as restantes semanas, neste horário, tive a oportunidade de trabalhar 

diversos temas, desde a política, ao desporto, à cultura e, também, à sociedade. De igual 

forma, realizei entrevistas e vox pop para peças de jornalistas, como foi o caso da recolha de 

sugestões para batizar o cão de Rio de Mouro26, a entrevista ao Zé Pedro dos Xutos e 

Pontapés, o vox pop para aferir opiniões acerca da possibilidade da coleção disponibilizada 

por Joe Berardo no Centro Cultural de Belém passar a ser paga27. Quanto à área da política, 

fui a Santarém, onde Francisco Louçã falou para uma plateia de apoiantes. Finalizei este ciclo 

da mesma forma que comecei, ou  seja, concretizei uma reportagem: acompanhei as 
                                                           
23 

Anexo nº 1:  TH: Entrevista Secretario Estado da Saúde 
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/article1156068.ece  - Dia 3.01.2012 (25)  

24
 Nos noticiários da SIC e da SIC Notícias os jornalistas devem fazer frases síntese dos conteúdos que constam 

das peças jornalísticas, de forma a que o espectador consiga acompanhar o desenvolvimento da notícia de uma 
forma mais simples e imediata.  

25 
Anexo nº 1:Birras de Crianças - http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article954554.ece - Dia 05.10.2011 (4) 

26
 Anexo nº 1: Vox Pop - SIC procurou sugestões para batizar o cão que esperava a dona em Rio de Mouro - 

http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article1030458.ece - Data: 21.11.2011 (11) 

27
Anexo nº 1:  Austeridades nos Museus - Data: 11.12.2011 – DVD (16.a) 



15 
 

cerimónias do Natal Ortodoxo28. Entrevistei os protagonistas, visualizei as imagens, 

selecionei os vivos, escrevi os textos e acompanhei a edição. A peça voltou a ser corrigida e 

aprovada pela editora do fim-de-semana. Infelizmente, não passou nos serviços noticiosos 

da SIC, no entanto, em anexo apresento a peça em formato escrito.   

 

1.2.2.5. Jornal da Noite  

 

Embora, oficialmente, estivesse na equipa do Primeiro Jornal, por vezes fui desafiada 

pelo editor do Jornal da Noite a realizar alguns trabalhos e, noutros casos, voluntariei-me 

para colaborar, no sentido de aproveitar todas as oportunidades existentes para exercitar e 

aprofundar aprendizagens. 

Desta forma, realço as seguintes reportagens que efetuei no Jornal da Noite: 

“Operação da PSP na linha que liga Lisboa a Setúbal29“; “Baile de idosos em Oeiras30”; 

“Câmara de Lisboa corta na iluminação de Natal31” e o “O Maior estendal solidário do 

mundo32”. 

As oportunidades surgiram, especialmente, na época de férias. Nesta mesma época, 

foi comunicado o resultado da privatização da EDP. Nesse dia, foi-me solicitado que 

entrevistasse o Presidente da Endesa33 e aferisse a reação do Partido Comunista Português 

(PCP)34. Realizadas as entrevistas houve que escrever o pivô e selecionar os vivos. Nesse dia, 

                                                           
28

 Anexo nº 1: Natal Ortodoxo – Data: 6.01.2012 (29) 

29  
Anexo nº 1: Operação da PSP na linha que liga Lisboa a Setúbal - 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article1055460.ece  - Data: 08.12.2011 (DVD) (15) 

30  
Anexo nº 1: Baile de Natal em Oeiras -  http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article1063123.ece  - Data: 15.12.2011 

(DVD) (19)  

31  
Anexo nº 1:  Câmara de Lisboa corta na iluminação de Natal - 

http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article1068583.ece - Data: 19.12.2012 (DVD) (20) 

32 
Anexo nº 1: Maior Estendal Solidário do Mundo - http://sicnoticias.sapo.pt/vida/article1185794.ece - Data: 

5.01.2011 (DVD) (28) 

33 
Anexo nº 1:  Entrevista ao Presidente da Endesa - Data: 22.12.2011 (21) 

34
 Anexo nº 1:  Entrevista a um membro do PCP (Partido Comunista Português) que reagiu à Privatização da 

EDP – Data: 22.12.2011 (22) 
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mais uma vez, trabalhei em contra-relógio. Entre a realização das entrevistas e o momento 

de ir para o ar, todos os minutos contaram. A experiência anterior no Primeiro Jornal, de 

certa forma, ajudou-me a lidar com o problema da gestão do tempo, já que entre realizar as 

entrevistas e o momento de as colocar no «ar» não houve muita margem.  

Por último, destaco uma outra experiência, resultado do desafio lançado pela editora 

de política e que consistiu na entrevista ao Vice-Presidente da Bancada Social-Democrata, 

Miguel Frasquilho35. Alguns excertos da entrevista integraram a peça de um jornalista da 

editoria de politica e que, posteriormente, corrigiu a versão que realizei36.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Anexo nº 1: Entrevista Miguel Frasquilho – Data: 3.01.2012 (DVD) (27) 

36
 Anexo nº 1: Miguel Frasquilho - Data: 3.01.2012 – (27.a) 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

II. Capítulo 
 

Apresentação e Justificação da Problemática  
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“I have found that what really matters is  

to go do something that you think matters.” 

Daniel Gilbert 

 

Com o estágio pretende-se fundamentalmente, aprofundar o sentido crítico e 

reflexivo necessário à harmonização do saber teórico ao saber prático, aperfeiçoando o uso 

de instrumentos teóricos e revelando as competências adquiridas na intervenção em 

situações reais.     

Para a produção desse olhar reflexivo é necessário um distanciamento do contexto 

de estudo e a uma (re)aproximação às experiências vividas. Ao adotar esta atitude procura-

se produzir um relatório onde as informações obtidas já foram filtradas, amadurecidas e, 

consequentemente, processadas, já que por vezes as inferências produzidas sobre as 

experiências podem ser influenciadas pelo lado emocional. 

Neste capítulo apresento as razões pelas quais optei por construir a minha 

problemática a partir da experiencia vivida na Agenda/Planeamento. 

 

2.1. Primeira razão: refletir para além do que os olhos alcançam  

 

Durante o tempo de estágio compreendi que a realidade do trabalho desenvolvido na 

Agenda/Planeamento é muito mais complexa do que à primeira vista pode parecer. A sua 

complexidade reside, sobretudo, não só no que está explícito, mas também no que está 

implícito. Esta constitui umas das razões pela qual optei por este enquadramento para o 

relatório, já que ao descrever a parte visível das funções realizadas na Agenda/Planeamento 

procurei, através da teoria do agendamento, mostrar, explicar e problematizar o lado 

invisível do trabalho desenvolvido. É este, portanto, o principal referencial teórico que 

sustenta a reflexão sobre o que resultou e implicou o desempenho das funções na 

Agenda/Planeamento.   

Também designada de agenda-setting, a teoria do agendamento estuda os 

mecanismos de transformação da informação em notícia. Estuda um tipo de efeito social do 
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jornalismo, que compreende a seleção, disposição e incidência de notícias sobre os temas 

que o público falará e discutirá. A teoria assenta na ideia de que os media noticiosos têm a 

capacidade de agendar temas, que são objeto de debate e atenção do público no momento. 

“Esta abordagem relaciona as reações da audiência com aspetos específicos do conteúdo 

dos media” (McCombs & Shaw, 1993: 129), isto é, procura identificar se os temas, que são 

expostos, se tornam importantes para os espetadores, assim como, se são relevantes para a 

ordem do dia. No essencial, debruça-se sobre a produção jornalística, razão pela qual optei 

por esta teoria para refletir as experiências na Agenda/Planeamento (Cohen, 1963; 

McCombs & Shaw, 1972, 1976, 1993; Molotch e Lester, 1974).  

Por mais simples que possa parecer a definição do que é notícia, aos olhos de quem 

só conhece a parte visível da mesma, para mim, enquanto estagiária, a experiência prática 

permitiu-me tomar consciência sobre os bastidores da produção jornalística.  

 

2.2. Segunda Razão: o exercício prático das técnicas no terreno  

 

Outra razão que motivou a minha preferência pela Agenda/Planeamento foi a ideia 

de que quanto melhores e diversificadas fossem as aprendizagens neste local, melhor seria o 

desempenho no decorrer do estágio, e consequentemente, no exercício da profissão de 

jornalista. 

Ao longo deste processo foram colocadas em prática várias técnicas. O primeiro 

exemplo foi a técnica da observação participante. O contexto em questão revelou-se um 

lugar privilegiado para a observação, na medida em que permitiu o envolvimento direto com 

as dinâmicas quotidianas e a mobilização de aprendizagens, que este relatório pretende dar 

conta. 

Esta técnica possibilita o “convívio com o quotidiano cultural que se obtém nos 

elementos que constituem um facto, que separam um fenómeno de outro, e definem a 

estrutura e o processo especificamente daquilo que constitui a vida social dum grupo” 

(Iturra, 2001: 157), baseando-se a observação em contexto natural num tipo de observação 

em que ao mesmo tempo se observa e também se participa e interage. 
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A técnica da observação participante foi igualmente utilizada no percurso de estágio 

que se seguiu à passagem pela Agenda/Planeamento, nomeadamente na realização de 

reportagens. É necessário observar o local e os atores sociais, interagir e a partir daí captar 

as singularidades como as pluralidades dos contextos e das pessoas. Como nos diz Mauro 

Wolf (2009), através das pesquisas de newsmaking, que têm por base a técnica da 

observação participante, “é possível reunir e obter, sistematicamente, as informações e os 

dados fundamentais sobre rotinas produtivas que operam na indústria dos mass media” 

(Idem, ibidem: 186), embora neste caso se remeta para um processo de estágio.    

Outra técnica utilizada foi a entrevista, enquanto género jornalístico auxiliar da 

recolha de informação. A entrevista acabou, aliás, por estar presente em diferentes 

momentos do estágio, desde as conversas telefónicas até à realização das reportagens, onde 

foi necessário saber o que perguntar sem correr o risco de bloquear o processo de interação 

com os entrevistados.  

Quanto à recolha de dados, técnica fundamental para manter um fluxo de notícias 

constante, tal como nas reportagens, foi essencial para enriquecer o trabalho final.  

No fundo, o percurso vivido na Agenda/Planeamento veio apurar e refinar o domínio 

da utilização destas técnicas na perspetiva jornalística, que constituíram mais-valias durante 

todo o percurso de estágio e, consequentemente, no exercício da profissão de jornalista no 

futuro.    

O uso das técnicas referidas não foi definido a priori; segui a lógica da descoberta, 

isto é, não parti de hipóteses para serem testadas, antes realizei um trabalho exploratório, 

tanto a nível institucional - porque nada ou pouco conhecia - como a nível pessoal, já que foi 

a primeira vez que tive contacto com este contexto e dinâmica profissionais. 

As tarefas realizadas na Agenda/Planeamento constituíram, no seu conjunto, um 

importante exercício prático, mas que, aliado a uma reflexão teórica, permitiu questionar e 

desconstruir aquilo que, inicialmente, julgava conhecer.   

Durante o estágio desenvolvi um percurso assente numa perspetiva próxima do 

método etnográfico, que constitui o chapéu metodológico deste trabalho. Para Telmo Caria 

(1999) a etnografia permite “ver fazer, ao ouvir falar, e o fazer e falar com as pessoas” 

(Idem, ibidem: 30) e desta forma participa-se na vida coletiva de determinado grupo. O 
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autor Telmo Caria define etnografia “como lugar de fronteira: [que nos leva 

simultaneamente a] estar dentro e estar fora dos contextos de ação em análise”, pois, como 

refere, o etnógrafo “está dentro para compreender, mas ao mesmo tempo tem que estar 

fora para racionalizar a experiência” (2003: 12-13). 

A etnografia da comunicação foi, portanto, o referencial metodológico que 

contextualizou a ação que desenvolvi quando confrontada com ocorrências inesperadas, 

geradoras de tensão e de alteração de comportamentos e atitudes na redação. Como refere 

Wolf, a etnografia da comunicação impõe-se na “observação dos momentos e das fases de 

crise, quando se redefinem, de uma forma congruente, fenómenos e acontecimentos 

ambíguos, incertos ou pouco claros, ou quando há reorganizações parciais do trabalho, ou 

ajustamentos da linha editorial, que introduzem equilíbrios instáveis que devem ser 

estabilizados” (Wolf, 2009: 187).  

No que respeita à atitude assumida durante o estágio, esta foi alicerçada no que o 

sociólogo francês René Barbier (1993) definiu como “escuta sensível”. Os cidadãos são os 

“sociólogos profanos”, que vivem e sentem a realidade na primeira pessoa; são eles que 

constituem a realidade e que lidam com limitações e constrangimentos na interação com o 

mundo real. As reportagens são fruto daquilo que os atores sociais sentem e pensam, 

lidando com as conceções não oficiais. É nesta fase, na Agenda/Planeamento, que se pode 

perder uma boa história por uma palavra mal calculada ou um tom de voz menos cuidado 

por parte das pessoas que rececionam a ocorrência. 

É importante mencionar que a sensibilidade para as questões metodológicas, 

espelhadas no relatório, são fruto de anteriores experiências de pesquisas, que realizei em 

projetos de investigação académica na área da educação. Durante quatro anos a atitude de 

investigadora interiorizou-se. Dada esta experiência profissional, naturalmente, comecei por 

adotar uma atitude próxima da de investigação, recorrendo a técnicas, que me são 

familiares.  

Neste momento de realização do relatório de estágio, os papéis 

estagiária/investigadora, por vezes, confundem-se ou fundem-se, porque há a consciência 

que é necessário pensar sobre as experiências para além de as viver e descrever.  
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Apresentada a problemática, de seguida, apresento a  conceptualização teórica da 

teoria do agendamento e dos valores de notícia. 
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Neste capítulo, apresento as linhas gerais da teoria do agendamento e o que são os 

valores-notícia, salientando as suas principais características.  

 

3.1. Teoria do Agendamento 

 

Para problematizar o processo de elaboração do produto jornalístico torna-se 

importante esclarecer as principais ideias da teoria do agendamento, que sofreram uma 

evolução ao longo dos anos  (Cohen 1963; Molotch & Lester, 1974; McCombs & Shaw, 1972, 

1976, 1993; Traquina, 2000). 

O estudo do agendamento tem funcionado “como guarda-chuva para um conjunto 

de tradições de investigação e de conceitos da área da comunicação” (McCombs & Shaw, 

1993: 128) e tem estabelecido pontes com pesquisas de diferentes áreas das ciências sociais, 

da comunicação e do jornalismo. Porém, para Mauro Wolf vive-se uma nova fase da teoria 

do agendamento, que assenta na “sociologia do conhecimento, centrando-se na importância 

no papel dos processos simbólicos e comunicativos como pressupostos da sociabilidade, 

torna-se, progressivamente, uma das temáticas-guia da fase atual da pesquisa” (2009: 140). 

O complexo jogo do agendamento compreende diversas etapas, dinâmicas e critérios 

próprios. Segundo Rogers, Dearing e Bregman (1993 cit in Traquina, 2000), do processo de 

agendamento fazem parte três componentes: “os estudos da agenda mediática (media 

“agenda-setting”), definidos como os estudos do conteúdo dos media, os estudos da agenda 

pública (public “agenda-setting”), definidos como os estudos que conceptualizam a relativa 

importância dos diversos acontecimentos e assuntos por parte de membros do público, e os 

estudos sobre a agenda da política governamental (policy “agenda-setting”), definidos como 

o estudo da agenda das entidades governamentais” (Idem, ibidem: 18). As agendas 

distinguem-se, mas por vezes misturam-se, baralham-se, unem-se ou/e opõem-se.  

Sendo a comunidade jornalística como uma tribo, tal como é definido por Nelson 

Traquina, “as características e ideologia dessa tribo são um fator crucial na elaboração do 

produto jornalístico, na definição da agenda jornalística. Assim, entre outras, há duas 

variáveis que parecem ser determinantes na constituição da agenda jornalística: 1) toda a 

atuação dos membros da tribo jornalística e, em particular, os critérios de noticiabilidade 
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que utilizam na seleção das ocorrências; 2) a ação estratégica dos promotores de notícias e 

os recursos que possuem e que são capazes de mobilizar para obterem acesso ao campo 

jornalístico.” (Idem, ibidem: 25-26).  

No entanto, por muito que haja influências e/ou pressões, os jornalistas têm uma 

margem de autonomia no jogo negocial, em torno da definição do que é notícia e dos 

respetivos enquadramentos. Este grau de autonomia do campo jornalístico constitui uma 

“variável nevrálgica para compreender a constituição da agenda jornalística” (Idem, ibidem: 

22). 

Dessa margem de autonomia resultam, por exemplo, as diferentes posições que as 

notícias ocupam no alinhamento dos serviços noticiosos. Nas dinâmicas do agendamento 

“os «gatekeepers» dos sistemas dos media noticiosos têm de decidir quais os itens a deixar 

passar ou a rejeitar. E mesmo os que passam neste crivo («gate») são tratados de forma 

desigual na sua apresentação ao público” (Weave, McCombs, Spellman, 1975: 65).   

Fundamentais para compreender a teoria do agendamento são os critérios de 

valores-notícia, que passo a caracterizar de seguida. 

 

3.2. Valores - Notícia  

 

Ao longo do tempo diferentes autores contribuíram para o estudo dos valores-

notícia, com maior ou menor aproximação em termos de teorização (Lippmann, 1922; 

Galtung & Ruge, 1965; Golding e Elliott, 1979; Wolf, 1987; Traquina, 2007).  

Falar dos valores-notícia significa falar tanto na seleção como no processo de 

produção jornalística, ou seja, são transversais à atividade jornalística e “não são imutáveis, 

tendo mudanças de uma época histórica para outra, sensibilidades diversas de uma 

localidade para outra, destaques diversos de uma empresa jornalística para outra, tendo em 

conta as políticas editoriais” (Wolf cit in Traquina, 2007: 203).   

No processo de avaliação das ocorrências está presente um “conjunto de critérios e 

operações que fornecem aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, de possuir 

valor como notícia” (Idem, ibidem: 172), ou seja, se determinada ocorrência tem um valor 
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de noticiabilidade. No entanto, “ao contrário de um jogo de cartas como o bridge, não há 

regras que indiquem que critérios têm prioridade sobre outros; mas os critérios de 

noticiabilidade existem, duradouros, ao longo dos séculos” (Idem, ibidem: 204). 

No fundo, a avaliação das ocorrências acabava por se orientar através dos critérios de 

noticiabilidade, que “são o conjunto de valores-notícia que determinam se um 

acontecimento, ou um assunto, são suscetíveis de se tornar notícia, isto é, serem julgados 

como transformáveis em matéria noticiável, por isso possuindo «valor-noticia» 

(newsworthiness)” (Idem, ibidem: 173). 

No que se refere a este trabalho, como os quadros teóricos sobre valores-notícia são 

vastos, optei pela sistematização realizada pelo autor Nelson Traquina37 (2007), devido a 

dois fatores: primeiro, pela sua proximidade ao contexto nacional e, segundo, pela sua 

pertinência, pois o seu trabalho sustenta-se em contributos dos principais autores de 

destaque nesta área.  

Traquina (2007) baseia-se, entre outros, no trabalho de Wolf (1987), que avançou 

com a distinção de valores-notícia de seleção e de construção. Os valores-notícia de seleção 

“referem-se aos critérios que os jornalistas utilizam na seleção dos acontecimentos, isto é, 

na decisão de escolher um acontecimento como candidato à sua transformação em notícia, 

e esquecer outro acontecimento” (Traquina, 2007: 186). Dentro dos valores-notícia de 

seleção encontram-se critérios substantivos, que “dizem respeito à avaliação direta do 

acontecimento em termos da sua importância ou interesse como notícia” (idem, ibidem) e 

os critérios contextuais “dizem respeito ao contexto de produção da notícia” (idem, ibidem).  

Quanto aos valores-notícia de construção reportam-se às “qualidades da sua 

construção como notícia e funcionam como linhas-guia para apresentação do material, 

sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser prioritário nessa 

construção” (idem, ibidem). 

                                                           
37

Nelson Traquina usa o termo acontecimento para definir ocorrência/factos ainda não transformados em 
notícia. O conceito de notícia está diretamente relacionado com a novidade. Adriano Duarte Rodrigues 
promove uma equivalência entre acontecimento jornalístico e notícia. Para o académico, um facto “adquire 

estatuto de acontecimento pertinente do ponto de vista jornalístico” em função da sua “maior ou menor 

previsibilidade”: “o acontecimento jornalístico é, por natureza, um acontecimento especial”, que “irrompe 

sem nexo aparente nem causa conhecida e é, por isso, notável, digno de ser registado na memória” (cit in 

Traquina, 1999: 27, 28).    
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O quadro seguinte sistematiza a teorização desenvolvida por Traquina (2007) sobre 

os valores-notícia: 

 

Sistematização de Valores de Notícia (Traquina, 2007) 

Valores de 

Notícia de 

Seleção 

Critérios 
Substantivos 

Morte 

Notoriedade (Galtung & 
Ruge, 1965) 

Proximidade 

Relevância (Galtung & 
Ruge, 1965) 

Novidade 

Tempo 

(atualidade/efeméride/ritmo) 

Notabilidade 

(Lippmann,1922) 

(Quantidade e o insólito, 
Galtun & Ruge, 
1965/Inversão/falha/excesso

/escassez)   

Inesperado (mega-

acontecimento) 

Conflitos/Controvérsias 
(infração/escândalos)  

Critérios 
Contextuais 

Disponibilidade 

Equilíbrio 

Visualidade 

Concorrência 

Dia noticioso (Molotch & 
Lester, 1974/1993)  

Valores de 

Notícia de 

Construção 

  Personalização (Galtung 
& Ruge, 1965 e Ericson, 
Baranek, Chan, 1987) 

Dramatização (Ericson, 
Baranek, Chan,1987) 

Consonância (Galtung & 
Ruge, 1965 )  

Simplificação (Ericson, 
Baranek, Chan, 1987)  

Amplificação (Galtung & 
Ruge, 1965) 

Relevância 

Quadro nº 1 - Sistematização de Valores-Notícia do autor Nelson Traquina (2007) 

É verdade, que poderá não existir a plena consciência predefinida de todos os 

valores-notícia, na hora de se realizar a seleção das potenciais notícias. Os valores-notícia 

não estão presentes na sua totalidade das ocorrências que rececionei, porque nem todos se 

enquadram. 
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A análise que desenvolvo centra-se apenas nos critérios substantivos dos valores-

notícia de seleção, porque são os critérios que estiveram mais presentes no percurso de 

estágio na Agenda/Planeamento. Efetivamente, os valores-notícia tornaram-se bússolas 

orientadoras das reflexões produzidas sobre a problemática do estágio.  

De seguida, no capítulo IV, cruzam-se os contributos teóricos da teoria do 

agendamento e dos valores-notícia com a componente prática do estágio e apresenta-se 

uma análise reflexiva sobre o percurso de algumas das ocorrências rececionadas na 

Agenda/Planeamento.  
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IV. Capítulo 

 

Percurso Estágio: do Vivido ao Refletido   
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“A arte de escutar é como uma luz  

que dissipa a escuridão da ignorância.”  

Dalai Lama 

 

4.1. O percurso vivido: alguns casos rececionados na Agenda/Planeamento 

 

Neste capítulo, desenvolvo um conjunto de reflexões sobre questões que me 

interpelaram e que são, por um lado, fruto das aprendizagens que mobilizei no estágio e, por 

outro, inerentes ao modus operandi do contexto em que este se desenvolveu. Apresento 

uma análise crítica sobre tópicos que considero centrais, de forma teoricamente sustentada. 

Neste exercício reflexivo, mais do que procurar respostas procuro levantar questões que me 

parecem fundamentais. 

Portanto, de seguida, começo por apresentar algumas ocorrências que rececionei e 

que, posteriormente, fizeram parte dos serviços noticiosos da SIC, evidenciando o seu 

percurso.  

O quadro seguinte pretende realçar e sintetizar o percurso dos acontecimentos 

desde a receção das ocorrências (as fontes, as ações jornalísticas desenvolvidas, os valores-

notícia presentes) até à exibição nos espaços informativos da SIC. Posteriormente, emergem as 

reflexões e articulam-se os casos com a teoria do agendamento e com os valores-notícia. 

 

Da ocorrência ao acontecimento 

Ocorrência Fonte Acão Jornalística 

Valores de 

Notícia de 

Seleção 

Acontecimento 

Manifestação da 
transportadora 
nacional de 
camionagem 

Anónimo  
Camionista  

Telefonema para 
a PSP para 
verificar a 
veracidade das 
informações,   
 
Solicitou-se o 
número de 
telefone da 
segunda fonte  
 

Relevância  
Novidade 
Inesperado  
Proximidade  

19 Julho  

SIC NOT – 12H 
direto  

PJ - 13.00.20 

JN – 20.13.06 

 

 

12 Outubro 
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Recolha de 
depoimentos no 
local 

PJ – 13.12.57 
Peça 

PJ – 13.15.47 
direto 

SIC NOT- 00.36 

Intoxicação 
alimentar 

Anónimo  Telefonemas 
para várias 
corporações de 
Bombeiros para 
identificar a 
corporação que 
assistiu as 
vítimas  e 
verificar a 
veracidade e a 
dimensão do 
caso 

Relevância   
Inesperado  
Proximidade  
Novidade 

28 Julho 

Sic not – 
19.13.19 

JN – 20.31.38 

Visita do Ministro 
da Economia à 
AutoEuropa 

Oficial  Envio da 
informação para 
os editores  

Inesperado  
Notoriedade  
 

26 Agosto 

PJ – Direto  

JN - 20.00.20 

SIC Notícia 

21.00.20 

22.13.51 

27 Agosto 

12h – 12.07.17 

Quadro nº 2: Sistematização da Ocorrência ao Acontecimento  

 

4.1.1. Manifestação dos Caminionistas da Transportadora Nacional de Camionagem (TNC) 

 

O primeiro caso que gostaria de destacar está relacionado com a Transportadora 

Nacional de Camionagem (TNC). O telefonema que sinalizou a ocorrência foi recebido ao 

princípio da manhã do dia 19 de julho de 2011. A informação disponibilizada nesse primeiro 

contacto foi escassa. O alerta foi dado por um habitante de Alverca; a informação era 

precisa: ÀS 9h40m, mais de uma dezena de camionistas deslocavam-se em marcha lenta e a 

buzinar em direção a Lisboa. O motivo era desconhecido. A fonte admitiu que a marcha 

pudesse estar relacionada com o aumento dos combustíveis. 
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A primeira diligência que tomei foi confirmar a informação junto da Polícia de 

Segurança Pública (PSP). Entretanto, recebemos outro telefonema. A fonte foi um 

camionista da TNC, que participava na marcha lenta, e que relatou o motivo, acrescentando 

pormenores sobre a forma como ia decorrendo a manifestação. Neste telefonema, 

soubemos que os manifestantes tinham sido intersetados pela polícia em frente ao estádio 

de Alvalade e que as autoridades não os deixavam prosseguir para o destino inicialmente 

pretendido: a Assembleia da República.  

O protesto dos trabalhadores relacionava-se com o processo de falência que a 

empresa enfrentava. Para além disso, o camionista da TNC confirmou o número exato de 

camiões que estava no local: vinte e seis. Para facilitar futuros contactos solicitei o número 

de telefone. Depois da confirmação da PSP e do telefonema do camionista, uma equipa da 

SIC seguiu para o local.  

 Esta ocorrência tinha relevância jornalística, tendo associada um conjunto de valores-

notícia. 

  O jornalismo prima por procurar o que há de novo para marcar a diferença, não só ao 

nível do estilo, como também do conteúdo, o que remete para o critério substantivo de 

novidade. Para além dessa característica, acabou por ser uma ocorrência que ninguém 

aguardava, o que vai ao encontro do critério substantivo de noticiabilidade, o inesperado, ou 

seja “aquilo que irrompe e surpreende a expectativa da comunidade jornalística” (Traquina, 

2007: 192). 

A marcha lenta dos camionistas provocou trânsito caótico em plena época de férias 

de verão. O motivo da manifestação era protestar contra o encerramento da empresa TNC, 

que empregava 126 pessoas. Os trabalhadores protestavam contra o processo de 

insolvência da empresa, dado que, de acordo com as informações de que dispunham, a 

transportadora não tinha dívidas contraídas. Com este protesto, os trabalhadores quiseram 

chamar a atenção para a situação. Os condutores dos pesados foram obrigados, pelas 

autoridades, a regressar à sede da empresa, em Alverca. 

Este acontecimento foi notícia de abertura no Primeiro Jornal. No ciclo de vida da 

notícia, o acontecimento resistiu até ao Jornal da Noite; no alinhamento foi colocado ainda 

na primeira parte. Contudo, este acontecimento teve um destaque antecipado, às doze 
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horas, uma vez que foi abertura do noticiário da SIC Notícias, com contacto direto do local. 

Este acontecimento assumiu importância na agenda dos media.  

Três meses depois, a 12 de outubro de 2011, os trabalhadores da Transportadora 

Nacional de Camionagem (TNC), voltaram a estar de novo na agenda dos media, cruzando-

se, de novo, com o meu percurso de estágio; nessa fase estava no horário da madrugada.  

Na madrugada do dia 12 de outubro de 2011, os 40 camiões da TNC, que desde 

setembro estavam estacionados no Campus da Justiça, em Lisboa, foram rebocados. A 

ordem foi dada pelo tribunal de Lisboa. Os trabalhadores foram apanhados de surpresa. Os 

camiões foram rebocados sob o olhar atento da PSP, à 1h00 da madrugada. Esta informação 

chegou através da agência LUSA. Já no local, foi possível apurar que durante a operação os 

trabalhadores não tiveram acesso a nenhum documento que legitimasse a atuação da 

polícia. Aquando desta situação, os trabalhadores afirmaram que a empresa continuava a 

receber encomendas. Tendo em conta que durante o estágio é pedido aos estagiários que 

realizem, durante sete dias, o horário da madrugada, foi possível realizar a recolha de 

depoimentos no terreno, que depois viriam a ser transmitidos no Primeiro Jornal com uma 

peça38 a resumir os acontecimentos. Foi ainda estabelecido um contacto em direto ao local. 

O acontecimento resistiu até ao Jornal da Meia Noite da SIC Notícias. 

Das duas vezes que a Transportadora Nacional de Camionagem foi notícia tornou-se 

um assunto relevante, porque na conjuntura de crise em que vivemos, tudo indicava que 

seria mais uma empresa a fechar portas. Em termos analíticos, a relevância (Galtung & Ruge, 

1965/1993 cit in Traquina, 2007) é, portanto, um valor-notícia de seleção que esteve 

presente neste caso, na medida em que se traduziu na preocupação de informar o público 

sobre um acontecimento com interesse económico-social e com potencial impacto sobre a 

vida das pessoas (Traquina, 2007: 189), pois implicava o risco de extinção de postos de 

trabalho. Outro critério aqui presente foi a proximidade geográfica e cultural, a qual pode 

definir o interesse em cobrir, ou não, o acontecimento (idem, ibidem: 188). 

O cuidado com a escolha dos temas sugeridos e/ou rececionados foi um aspeto que 

orientou o meu trabalho, tendo em conta que diferentes temas podem ou não despertar 

                                                           
38 

Anexo nº1 PSP rebocou camiões da TNC estacionados junto ao Campus da Justiça, em Lisboa 
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/article919161.ece - Dia 12.10.2011 (6) 
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interesse nas pessoas. Daí que uma escolha cuidada seja importante, pois para além da 

“quantidade de informações e [do] tipo de conhecimentos que provocam a tematização de 

um acontecimento: é o carácter público do tema, e a sua relevância social” (Wolf, 2009: 

164), que captam o interesse do público. 

A definição do tema é, portanto, um processo crucial, que limita a seleção dos 

assuntos a serem tratados, já que nem todas as temáticas têm o mesmo valor, isto é, “a 

tematização é um procedimento informativo que se insere na hipótese do agenda-setting, 

dela representando uma modalidade particular: tematizar um problema significa, de facto, 

coloca-lo na ordem do dia da atenção do público, dar-lhe o relevo adequado, salientar a sua 

centralidade e o seu significado em relação ao fluxo da informação não-tematizada” (idem, 

ibidem: 163). Desta forma, a agenda jornalística procura colocar em destaque temas 

considerados importantes e de interesse da agenda pública. 

 

4.1.2. Intoxicação alimentar de 40 crianças e jovens na Tocha 

 

Outro caso que rececionei ocorreu no dia 28 de julho de 2011. O telefonema foi 

realizado por uma fonte anónima que afirmava ter ouvido, através da rádio dos bombeiros, 

que iria ser necessário montar um hospital de campanha na Tocha, porque um grupo de 

jovens tinha tido uma intoxicação alimentar. Após a receção desta informação, a primeira 

ação jornalística que realizei foi contatar várias corporações de bombeiros, no sentido de 

identificar a corporação que assistiu as vítimas. Depois de identificada a corporação 

averiguou-se a veracidade da notícia e a sua dimensão real, identificando o número de 

pessoas afetadas.  

No contacto estabelecido com os bombeiros aferiu-se que, pelo menos 44 crianças e 

jovens foram assistidos pelo INEM, e alguns chegaram mesmo a ser transportados para os 

hospitais de Aveiro, da Figueira da Foz e para o hospital da Universidade de Coimbra. 

Tratava-se de um grupo de 160 escuteiros espanhóis, acampados junto à praia do Palheirão, 

que tiveram de ser socorridos durante a madrugada. O alerta foi dado aos bombeiros pelas 

23h30m, quando uma parte das pessoas manifestou os sintomas. O acontecimento foi 

notícia no Jornal da Noite e na SIC Notícias. 
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O interesse manifestado por este assunto foi imediato, embora ainda não se 

soubesse, na altura, a extensão da gravidade da situação. Tratou-se de uma ocorrência que 

ninguém estava à espera, sendo, por isso, inesperada e, ao mesmo tempo, relevante 

(Galtung & Ruge, 1965/1993 cit in Traquina, 2007), tendo em conta o número de crianças e 

jovens envolvidas ser elevado. Tendo sido a primeira vez que esta ocorrência foi notícia, foi 

uma novidade nos serviços noticiosos da SIC. Ao mesmo tempo, o critério de valor-notícia 

de proximidade, também esteve presente neste caso, tanto em termos culturais, como 

geográficos, uma vez que a SIC tem uma delegação em Coimbra.  

No dia seguinte, atualizou-se o número de crianças e jovens que foram socorridos e 

apurou-se que alguns deles iriam regressar a casa. 

 

4.1.3. Visita do Ministro da Economia à AutoEuropa 

 

Na manhã de 26 de agosto de 2011, chegou à SIC, por correio eletrónico, uma 

atualização da agenda do ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, vinda de uma fonte 

oficial do gabinete do Ministro. A informação era referente à visita do ministro à 

AutoEuropa, no âmbito da iniciativa «empresas à sexta». O e-mail chegou apenas três horas 

antes e, por ser inesperado, este acontecimento surpreendeu a redação e, aparentemente, 

a restante comunidade jornalística. Embora a visita de um ministro da economia a uma das 

maiores fábricas do país não devesse, por si só, mobilizar as atenções dos jornalistas da 

forma como acabou por mobilizar, tal facto explica-se pelo relativo “estio noticioso” a que, 

normalmente, assistimos nestes meses. 

Este acontecimento teve lugar em plena época de férias de verão, período em que 

tive a responsabilidade de verificar os e-mails pela manhã. A primeira ação jornalística que 

realizei foi enviar a atualização de última hora da Agenda do Ministro para os editores. 

Depois de enviar a informação, o ritmo da redação transformou-se, e rapidamente tiveram 

de ser providenciados os meios técnicos e humanos necessários.    

Nesse dia, o Primeiro Jornal realizou um direto para dar a conhecer os primeiros 

momentos da visita. No Jornal da Noite foi notícia de abertura, bem como na SIC Notícias, às 

21h00, onde foi exibida uma peça que resumia o dia do ministro passado na fábrica da 
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Volkswagen. No ciclo de vida da notícia, e associado ao facto de no verão existirem menos 

assuntos a requererem cobertura jornalística, a visita do ministro resistiu até à manhã do dia 

seguinte, voltando a ser, na SIC Notícias, um dos primeiros acontecimentos no alinhamento. 

Para além dos critérios substantivos já mencionados, nesta ocorrência está presente 

ainda o critério de notoriedade (Galtung & Ruge, 1965/1993 cit in Traquina, 2007). A 

notoriedade é um critério que se coaduna com os casos em que o protagonista do 

acontecimento constitui notícia por si só, conforme aconteceu.  

Este caso assumiu um carácter representativo de como o destaque atribuído pelos 

serviços de informação às figuras institucionais do panorama nacional se sobrepõe ao 

destaque dado às notícias do público em geral. A agenda política parece gozar de uma 

“legitimidade” pouco questionada e encarada como natural. Como defende Patterson, 

muitas vezes as suas “controvérsias, competição, «folclore político» aparecem, em 

detrimento da informação mais significativa e importante” (1980 cit in Wolf, 2009: 150). 

Desta forma, percebeu-se como a agenda política pode influenciar a definição da agenda 

jornalística e, consequentemente, a agenda do público. Mas, será que este jogo de 

influências tem uma origem unilateral? 

Ora, o poder da fonte é, precisamente, uma questão levantada pela teoria do 

agendamento, o qual se materializa nos factos relatados e nas informações divulgadas. A 

centralidade desta questão é tal que Molotch e Lester (1974) defendem que os 

acontecimentos só são notícia dependendo de quem é a fonte que divulga. Mas, se é certo 

que a agenda política influencia a agenda jornalística, não deixará de o ser também o 

contrário, já que “qualquer teoria da notícia não pode negligenciar (…) que os próprios 

jornalistas podem ser promotores de notícia com as suas reportagens e o seu jornalismo de 

investigação” (idem, ibidem: 23). Como reconhecem os mesmos autores e ainda McCombs 

(1976), o poder do jornalista é bastante significativo, pois quando a comunicação social não 

aborda determinados assuntos, na maioria dos casos, esses acontecimentos existem apenas 

na agenda pessoal e ficam confinados ao espaço vivencial de uma determinada comunidade.  

As fontes aproveitam-se das rotinas jornalísticas para a promoção de determinadas 

notícias, como referem Molotch e Lester (1974). Será certo que, como defendem os mesmos 

autores, as fontes políticas são poderosas tendo um acesso regular aos meios de 

comunicação. No entanto, sem avaliar aqui os diversos constrangimentos organizacionais 
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que condicionam o trabalho do jornalista, por não ser essa a temática da minha reflexão, 

parece-me ser um facto que os jornalistas conservam uma dose elevada de autonomia em 

torno da definição do que é notícia. 

De seguida, apresento uma análise sobre o percurso que os acontecimentos tiveram 

nos serviços noticiosos da SIC. 

 

4.2. Reflexão dos percursos dos acontecimentos nos espaços informativos  

 

Em televisão a hierarquia das notícias é definida pela posição que ocupam nos 

alinhamentos dos espaços informativos. Nos casos apresentados verificou-se que tiveram 

diferentes tratamentos nos serviços noticiosos e que alguns dos acontecimentos mereceram 

contactos diretos ao local ou até foram notícia de abertura, como o caso da manifestação da 

TNC.  

Através do tratamento diferenciado de notícias, a audiência “não só obtém 

informações sobre assuntos públicos, (…), como por vezes também percebe, pela ênfase que 

os media colocam no seu tratamento, qual o grau de importância a atribuir a um assunto” 

(Weave, McCombs, & Spellman, 1975: 64). 

No caso da televisão, as formas de organização das notícias nos telejornais “oferecem 

inúmeras pistas sobre relevância - a história de abertura do telejornal, o tempo dedicado a 

cada história, etc. Dia após dia repete-se efetivamente a importância dada a cada tópico. Por 

outras palavras, as notícias dos media podem definir a agenda do público, contribuindo para 

a formação de opinião do público” (McCombs, S/d: s/p). A extensa cobertura televisiva 

resulta da importância dada a um determinado assunto na agenda pública, como nos afirma 

McCombs.  

Embora para Patterson e McClure a televisão possa não exercer uma influência a 

longo prazo, o certo é que “a cobertura televisiva determina um relevo especial em 

circunstâncias tais como a interrupção da programação normal para informar sobre 

acontecimentos «extraordinários», a utilização de uma apresentação visual, eficaz e 

envolvente, dos acontecimentos noticiados, a cobertura ao vivo, em direto, de um 

acontecimento” (1976 cit in Wolf, 2009: 151). Quanto maior é o ênfase dos media sobre um 
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determinado tema, e quanto mais continuada é a abordagem desse tema, maior é a 

importância que o público lhe atribui (McCombs & Shaw, 1993:132), como concluem estes 

investigadores.  

Através dos media, a audiência não só é informada sobre os assuntos de interesse 

público, como também é condicionada sobre o grau de importância que deve atribuir a um 

conteúdo pela visibilidade que os media lhe conferem no alinhamento da notícia (idem, 

ibidem). Assim, os media têm na opinião pública um real efeito apenas pelo facto de darem 

mais atenção a certos assuntos e esquecerem outros. 

Desta forma, a agenda jornalística na televisão acaba por exercer uma influência 

significativa na opinião pública, tendo como aliada a imagem. A televisão é imagem, critério 

imprescindível para que determinada história possa ser contada. 
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“A sabedoria não nos é dada. É preciso descobri-la por nós mesmos, depois de 
uma viagem que ninguém nos pode poupar ou fazer por nós.” 

Marcel Proust 

 

 

O conteúdo deste relatório teve como objetivo central privilegiar a reflexão sobre a 

prática vivenciada, uma vez que o tempo de estágio foi preenchido com os desafios práticos 

inerentes à profissão de jornalista. Aqui tentou-se descrever, reconstituir e transmitir o 

modo como se viveu e experienciou essa incursão no meio profissional. 

Durante o percurso académico, os conhecimentos adquiridos nas unidades 

curriculares (UC) revelaram-se importantes alicerces desta jornada, muito devido aos 

diversos trabalhos que realizei durante o primeiro ano do Mestrado. Apesar de eu não 

possuir a licenciatura na área do Jornalismo, foi importante colocar em prática a escrita de 

diferentes estilos jornalísticos, apreendidos no primeiro ano e que só conhecia a partir da 

leitura ou da visualização de trabalhos realizados por profissionais. O exercício da escrita 

jornalística garantiu-me uma melhor preparação para os desafios que se seguiram.   

O estágio, desenvolvido numa fase posterior, assumiu um papel fundamental neste 

percurso, pois revelou-se um período privilegiado de aprendizagens sobre os bastidores da 

comunicação em televisão.  

Penso que a importância da passagem pela Agenda/Planeamento está espelhada nas 

páginas deste relatório. Nesse contexto, acompanhei o percurso da notícia desde a sua 

chegada à redação até à fase de elaboração das reportagens. A avaliação do que constituí, 

ou não, notícia tornou-se uma prática quotidiana. À medida que o tempo passava, a perícia 

em detetar se havia material para uma boa reportagem ia melhorando, assim como, o 

traquejo na colocação de questões “cirúrgicas”.  

Para construir esse percurso, quanto a mim verdadeiramente profissionalizante, foi 

preponderante cultivar uma atitude pró-ativa. Desta forma, chegada ao fim deste ciclo levo 

comigo uma bagagem mais rica de conhecimentos e de experiências, que me irá 

acompanhar nos passos profissionais que se seguem, já que, aos poucos, se foram 

projetando os alicerces de uma nova identidade profissional, a de jornalista.  



41 
 

Este percurso não esteve desligado da qualidade das relações interpessoais que se 

estabeleceram e dos laços relacionais criados. Foi um novo mundo de descobertas, de 

experiências partilhadas, de pequenas conquistas, de avanços e, também, tensões. Escutei 

testemunhos singulares e simultaneamente plurais, ricos em preocupações e vivências, 

tanto por parte da equipa de profissionais da SIC, como por parte do público. Embora as 

relações construídas não estejam explícitas ao longo do relatório, é de sublinhar que, sem a 

disponibilidade e boa vontade dos profissionais da SIC e das fontes, não teria sido possível 

obter aprendizagens tão estruturantes durante o estágio.  

Por fim, não posso deixar de referir que a experiência académica e profissional 

adquirida anteriormente na área das Ciências da Educação e, em especial, na área da 

investigação, foi um fator que acabou por influenciar a performance ao longo dos seis meses 

de intensa aprendizagem em contexto de estágio.  
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