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Resumo 

As fontes de informação são, desde os primórdios do jornalismo, um dos 

principais elementos no processo de construção noticiosa. Apesar de ser uma temática 

amplamente estudada na área das Ciências da Comunicação, a perspetiva dos outros 

media como fonte de informação para os jornalistas é uma área menos abordada. Três 

meses de estágio na redação do Porto do jornal digital Maisfutebol serviram para perceber 

como as fontes de informação e, mais especificamente, os outros media são uma parte 

relevante do trabalho do jornalista. O processo diário de consulta dos jornais impressos, 

a atenção permanente dada a canais de televisão, o olhar fixo nos órgãos de comunicação 

estrangeiros e o acompanhamento constante das agências noticiosas foram rotinas que me 

habituei a ter. Deste modo, tendo por base a experiência de estágio curricular, este 

relatório de estágio pretende abordar a forma como os órgãos de comunicação social se 

constituem como uma fonte de informação válida e como é que o trabalho jornalístico se 

tem tornado, com a proliferação da internet, num trabalho de secretária, o chamado 

“jornalismo de secretária”.  

O objetivo é desenvolver um trabalho que se baseie em várias teorias, 

investigações e ideias para analisar as experiências desenvolvidas ao longo do estágio, 

englobando uma reflexão detalhada dos trabalhos desenvolvidos, tendo uma base teórico-

prática.  

 

Palavras-Chave: fontes de informação; “jornalista sentado”; “jornalismo de secretária”; 

plágio; jornalismo desportivo



    
 

 

Os órgãos de comunicação social como fonte de informação para os jornalistas 

   Página VI  

 



     
 

 

Os órgãos de comunicação social como fonte de informação para os jornalistas 

   Página VII  

 

Abstract 

Sources are, since the early days of journalism, one of the main elements in the 

process of news making. Despite being a widely studied topic in Communication 

Sciences, the perspective of other media as sources for the journalist is a less studied area. 

Three months of internship in the Oporto newsroom of digital sports newspaper 

Maisfutebol served to understand how the sources and, more specifically, other media are 

an important part of the work of a journalist. The daily analysis of printed newspapers, 

the constant attention given to television channels, staring at the websites of foreign media 

and constant monitoring of news agencies were routines that I had. Thus, based on this 

experience, this report aims to address how the media constitute a valid source of 

information and how the journalistic work has become, with the proliferation of the 

internet, a deskwork, called “seated journalism”. 

Thus, the goal of this report is to develop a work that is based on several theories, 

research and ideas to analyze the experiences developed over my internship, comprising 

a detailed reflection, always having a theoretical and practical basis.  

 

Keywords: sources; seated journalism; plagiarism; sports journalism 
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Introdução 

 Um estágio curricular no Maisfutebol constituiu a primeira vez em que tive um 

contacto direto com o trabalho diário de uma redação. Foram apenas três meses, mas o 

trabalho e a necessidade constante de dedicação, rigor e atenção foram os lemas que 

pautaram esta primeira experiência profissional. As experiências foram variadas, mas as 

mais marcantes foram as que implicavam o contacto com as fontes de informação, quer 

pessoalmente quer por via telefónica.  

 Neste sentido, a experiência que levou a uma maior reflexão decorreu de uma 

rotina diária que, desde o primeiro dia, me foi incutida pelos jornalistas do Maisfutebol: 

estar sempre atenta ao trabalho desenvolvido pelos outros meios de comunicação social. 

Era importante ler os jornais todos os dias, de forma a perceber quais os temas em 

destaque e o enquadramento dado a cada notícia. Acresce a isto o facto de ser comum, na 

redação, ter três ou quatro televisões ligadas ao mesmo tempo. No computador de cada 

jornalista, eram vários os sites de jornais ingleses, franceses, espanhóis, brasileiros e das 

agências noticiosas que ocupavam o browser. No fundo, os outros media eram uma fonte 

de informação que não era possível descurar, sob pena de perder alguma notícia.  

 Este acompanhamento constante do trabalho desenvolvido pelos jornalistas de 

outros meios de comunicação social insere-se numa lógica mais abrangente que tem 

dominado a rotina jornalística, a existência de um “jornalismo de secretária”. De facto, 

submetido a uma ideia de mercado em que é fundamental produzir cada vez mais para 

alimentar o fluxo comunicacional 24 horas por dia, o trabalho dos jornalistas tem-se 

cingido à redações. Esta necessidade de produção constante aliada ao desenvolvimento 

da internet, mas também à falta de recursos socioeconómicos das empresas de 

comunicação, faz com o jornalismo seja de secretária, sem o contacto com as fontes que 

têm ligação direta ao acontecimento. O predomínio desta forma de trabalho tem como 

consequência questões ligadas ao plágio, mas também à homogeneização da informação.  

 Este relatório de estágio pretende dar conta destas ideias, tendo por base a 

experiência como jornalista estagiária num órgão de comunicação social. O primeiro 

capítulo aborda o jornal online Maisfutebol, nomeadamente o seu percurso, as audiências 

e a principal concorrência. Além disso, no primeiro capítulo é descrita a minha 
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experiência de estágio curricular. Este capítulo será pautado por um tom mais intimista e 

pessoal, por ser uma parte do relatório de estágio onde posso descrever, na primeira 

pessoa, os principais momentos que marcaram os três meses na redação do Porto do 

Maisfutebol. Ao longo deste capítulo é também focado o modo de funcionamento da 

redação e as rotinas específicas deste órgão de comunicação social.  

 O segundo capítulo articula algumas teorias de investigadores que se dedicam a 

estudar as fontes de informação no jornalismo. Apesar de o tema ser abrangente, o foco 

será dado aos órgãos de comunicação social que se constituem como fonte para os 

jornalistas. Isto passa por abordar a questão do “jornalismo de secretária”, do mimetismo 

mediático, mas também o plágio e a homogeneização da informação.  

 A terceira parte deste relatório consiste numa análise detalhada sobre o trabalho 

desenvolvido durante o estágio, tendo em conta o enquadramento teórico. Ao longo do 

capítulo V levarei a cabo uma pequena investigação empírica que incidirá sobre os mais 

de 600 artigos que fiz no Maisfutebol, baseada numa metodologia definida no capítulo 

IV. Por fim, será feita uma comparação com as notícias produzidas pelos órgãos de 

comunicação social concorrentes do Maisfutebol, com o objetivo de perceber se é dado o 

mesmo uso às chamadas fontes externas (Crato, 1982).  

 Em suma, abordando a questão dos órgãos de comunicação social como fonte de 

informação para os jornalistas, este relatório pretende perceber a utilização que é feita 

deste tipo de fontes de informação, claramente distintas das restantes, nomeadamente 

quais os tipos de órgãos mais utilizados, qual o número de fonte de informação usadas, 

quais as consequências deste recurso a outros media e quais as perspetivas teóricas sobre 

o assunto. 
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Capítulo I: A experiência de estágio no Maisfutebol 

“Não me venhas com disparates de se tens ou não vocação de jornalista. É melhor que te perguntes se és 

curioso, impertinente, se te interessa o que te rodeia, se queres averiguar o porque das coisas. Então não 

sei se terás vocação mas pelo menos tens, em princípio, algumas das aptidões necessárias.”  

(Juan Luis Cebrián) 

 

Foram apenas três meses. Em alguns momentos pareceram três anos, em outros 

pareceram apenas três dias. Hoje, com distância suficiente, posso dizer que o tempo 

passou rápido demais. O início foi difícil, tudo era novo e o medo de errar era muito, mas 

a adaptação foi fácil e a receção por parte dos colegas não podia ter sido melhor. No fim, 

foi difícil vir embora.  

Neste primeiro capítulo pretendo fazer um retrato da minha experiência de estágio 

curricular no jornal digital Maisfutebol. Numa primeira parte vou fazer uma abordagem 

à empresa onde estagiei, incluindo o Grupo Media Capital, no qual se insere o 

Maisfutebol. Considero este retrato relevante para perceber o âmbito mais abrangente em 

que se insere o jornal digital, uma vez que o facto de pertencer a um grupo de 

comunicação acaba por influenciar algumas rotinas diárias. De forma a retratar em que 

consiste o Maisfutebol, recorri ao estatuto editorial do jornal, mas também a alguns 

pormenores que fui apreendendo ao longo do estágio. Optei ainda por analisar quais as 

audiências do Maisfutebol e qual a principal concorrência que enfrenta. Na segunda parte 

deste capítulo inicial, pretendo contar os principais momentos que experienciei no 

Maisfutebol, com destaque para a primeira vez em que realizei certos trabalhos, como o 

primeiro jogo ou a primeira saída da redação. Considero estes momentos importantes na 

medida em que marcaram a minha ‘estreia’ no jornalismo, a minha ‘estreia’ como 

profissional e, acima de tudo, a minha ‘estreia’ a fazer aquilo que mais gosto.  
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1.1 - O Grupo Media Capital  

O Grupo Media Capital começou em 1989 com o já extinto jornal O Independente. 

Apenas em 1992 foi formalmente criada a empresa que, em 1997, adquiriu as rádios 

Comercial e Nostalgia, de acordo com a informação disponibilizada pelo grupo no seu 

site oficial1. 

Entre 1998 e 1999 a Media Capital chega à televisão, com a compra quase total 

do capital da TVI. Esta foi a altura em que a estação televisiva começou a crescer. Após 

a aquisição do antigo ‘canal quatro’, o grupo entrou no mercado da publicidade e, no ano 

de 2000, lançou-se na Internet, com a criação do portal IOL. 

Em 2001, o grupo entra na NBP (Nicolau Breyner Produções) e aposta, 

estrategicamente, na ficção nacional como conteúdo televisivo. Em 2003, a Media Capital 

expande a área de negócio com uma parceria com os cinemas Castello Lopes e com a 

aquisição da Farol Música. 

O ano de 2004 marcou o início de uma nova era no Grupo Media Capital que 

aumenta a visibilidade com a entrada em bolsa. Um ano depois, o Grupo Prisa passou a 

assumir a gestão executiva da empresa e, em 2007, após duas OPA's, passou a deter a 

quase totalidade da Media Capital. A aquisição da Plural Espanha, em 2008, deu origem 

à Plural Entertainment, uma das maiores produtoras internacionais. 

Atualmente, o Grupo Media Capital é um dos principais grupos no setor de media 

em Portugal. Na televisão, detém o canal generalista que é líder de audiências em 

Portugal, a TVI, assim como o canal noticioso TVI24. No universo radiofónico, a Media 

Capital é detentora da Rádio Comercial, da M80, Cidade FM, Star FM, Vodafone FM e 

Best Rock FM. A empresa detém ainda a Media Capital Multimédia, cujo principal ativo 

é o IOL, o segundo maior portal nacional, tal como é mencionado no site oficial do Grupo 

Media Capital.  

 

 

                                                           
1 www.mediacapital.pt [acedido em 21 de julho de 2014] 

http://www.mediacapital.pt/
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1.2 - O jornal online Maisfutebol 

O Maisfutebol é um jornal desportivo disponível na internet, acessível através do 

endereço eletrónico www.maisfutebol.iol.pt, que é propriedade do Grupo Media Capital, 

mais especificamente da Media Capital Multimédia.  

Com uma redação central em Lisboa e uma redação no Porto, o Maisfutebol foi 

fundado a 5 de junho de 2000 e assume-se como "um órgão de informação independente, 

escrito e produzido por jornalistas” que "edita informação credível, rigorosa e atual", tal 

como é mencionado no estatuto editorial disponibilizado no site2. 

O Maisfutebol "pretende ser um órgão de referência no jornalismo desportivo 

português" e respeita os "direitos e deveres" consagrados na Lei da Imprensa, no Código 

Deontológico dos Jornalistas e na Constituição Portuguesa.  

Além das redações em Lisboa e no Porto, o Maisfutebol conta com vários 

correspondentes espalhados pelo país, nomeadamente em Guimarães, Coimbra, na zona 

do Algarve e na Madeira. Estes correspondentes variam consoante as necessidades do 

principal campeonato de futebol português. Por exemplo, na ilha dos Açores, não existe 

nenhum correspondente, uma vez que não há, atualmente, qualquer equipa açoriana a 

competir na primeira Liga. 

Apesar de ser um jornal desportivo é dado especial "destaque ao futebol nacional 

e internacional", mas há também espaço para os "grandes acontecimentos das restantes 

disciplinas desportivas". Respeitando o princípio do pluralismo, o Maisfutebol garante 

que trata de igual modo "clubes, jogadores, treinadores, dirigentes e demais agentes do 

desporto".  

O Maisfutebol prima, deste modo, pela alargada cobertura jornalística que dá a 

todos os clubes da primeira divisão de futebol, sem exceção. O acompanhamento não se 

resume ao momento dos jogos, uma vez que é feita uma contínua e permanente 

atualização noticiosa dos clubes, com antevisões das partidas, conferências de imprensa, 

dados estatísticos e rescaldo dos confrontos.  

                                                           
2 http://www.maisfutebol.iol.pt/estatutoeditorial [acedido em 21 de julho de 2014] 

 

www.maisfutebol.iol.pt
http://www.maisfutebol.iol.pt/estatutoeditorial
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Após uma profunda remodelação do site, por altura do 13º aniversário, a estrutura-

base do Maisfutebol ficou dividida nas seguintes seções: Últimas, Liga, Jogos ao Vivo, 

Resultados e Classificações, Jogadores, Internacional, Transferências, Estatísticas, Liga 

dos Campeões, Seleção, Made In, Liga Europa, José Mourinho, Cristiano Ronaldo, 

Mundial 2014, Jornal do Incrível, Opinião, Outras Modalidades, Maisfutebol de A a Z. 

Mas, o ano de 2013 trouxe mais novidades no Maisfutebol: 

“Sentimos a urgência da última hora, dos resultados em direto, da notícia em primeira 

mão. Mas também sentimos a necessidade de respirar fundo, afastar a espuma, e olhar 

mesmo para dentro dos assuntos. «MF TOTAL» é isso. De segunda a sábado, seis 

vezes por semana, aprofundamos os temas do dia, escrevemos sobre grandes 

momentos do desporto mundo, juntamos em dez páginas as notícias mais lidas, para 

que nada de relevante lhe escape”3 

Foi com esta apresentação que, no dia 1 de outubro de 2013, o Maisfutebol 

divulgou um projeto inovador, a Maisfutebol Total (MF Total). Sem qualquer custo, a 

MF Total funciona como uma revista em papel, tal como é explicado na publicação de 

apresentação da revista. A edição fecha à meia-noite e a partir daí não sofre qualquer 

alteração. Na revista, que tem entre oito a dez páginas, são aprofundados os principais 

temas do dia. Em destaque estão também vídeos insólitos, fotografias e as dez notícias 

mais vistas pelos leitores do site.  

O Maisfutebol tem ainda um programa no canal de notícias TVI24, transmitido 

todas as sextas-feiras às 22h30, com apresentação da jornalista da TVI Cláudia Lopes e 

vários convidados em estúdio. O projeto do Maisfutebol é liderado por Luís Sobral, o 

principal impulsionador do jornal e um dos fundadores, em conjunto com um grupo de 

jornalistas dissidentes do jornal A Bola, casos do atual diretor-adjunto Nuno Madureira e 

da subdiretora Berta Rodrigues. 

 

 

 

                                                           
3http://www.maisfutebol.iol.pt/total/131001 [acedido em 21 de julho de 2014] 

http://www.maisfutebol.iol.pt/total/131001
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1.2.1- Audiências 

As audiências do jornal Maisfutebol são medidas através do Netscope, o medidor 

de tráfego da internet da Marktest4. O medidor divulga, mensalmente, o número de visitas 

e de pageviews que cada site teve em Portugal. Cada vez que uma pessoa entra num 

determinado site é contabilizada uma visita. Se esse mesmo visitante voltar, mais tarde, 

ao mesmo site, é contada mais uma visita. Cada página visualizada dentro de um site 

corresponde a um pageview. No período em que estagiei no Maisfutebol, entre setembro 

e dezembro de 2013, o jornal esteve entre os 20 sites mais visitados em Portugal.  

Até ao mês de setembro, altura em que foi reestruturado, o Maisfutebol tinha entre 

seis a sete milhões de visitas mensais. Após a reformulação, o número de visitas passou 

a rondar os cinco milhões, o que poderá ser justificado pela adaptação natural dos leitores 

a um novo site.  

Em relação ao número de pageviews, ou seja, o número de vezes que uma página 

do Maisfutebol foi visitada, os valores rondam os 22 milhões em setembro, 19 milhões 

em outubro, 20 milhões em novembro e pouco mais de 21 milhões em dezembro, de 

acordo com os valores disponibilizados pelo Netscope.  

 

1.2.2- Concorrência 

O Maisfutebol foi criado para dar destaque, no ambiente digital, ao desporto, mas 

em especial ao futebol. Pelo facto de ser um jornal online, para o Maisfutebol a 

concorrência são todos os jornais em papel que, com site, se dedicam ao desporto, 

nomeadamente os jornais A Bola, Record e O Jogo.  

A Bola é o jornal desportivo mais visitado pelos portugueses na internet, com mais 

de 30 milhões de visitas mensais. O jornal em papel foi fundado em 1945 por Cândido de 

Oliveira, Ribeiro dos Reis e Vicente de Melo. O site do jornal Record tem, em média, 19 

milhões de visitas e ocupa, habitualmente, o terceiro lugar no ranking disponibilizado 

pelo Netscope. A versão impressa foi fundada em 1948 e a página digital do jornal 

                                                           
4 http://netscope.marktest.pt/ [acedido em 21 de julho de 2014]   

http://netscope.marktest.pt/
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começou a funcionar em 1999. Com cerca de cinco milhões de visitas mensais, o jornal 

O Jogo é, dos três meios de comunicação desportivos, o que está mais próximo do 

Maisfutebol, de acordo com os dados divulgados pela empresa de medição. O jornal 

desportivo impresso foi fundado em 1985. 

Criado à semelhança do Maisfutebol, o site zerozero.pt afigura-se como o órgão 

de comunicação mais parecido com o Maisfutebol, na medida em que é exclusivamente 

digital e dedica-se, principalmente, ao futebol. Com uma fundação relativamente recente, 

datada de 2003, o Netscope não disponibiliza informação relativamente às audiências do 

site zerozero.pt. 

 

1.3 - O meu primeiro dia 

A experiência no Maisfutebol começou muito antes do primeiro dia em que ocupei 

o meu lugar numa das secretárias da redação no Porto. Começou no momento em que 

tive de decidir pelo local onde ia passar os primeiros três meses da minha experiência 

profissional.  

A escolha teria de recair num jornal desportivo, fruto dos gostos que fui 

desenvolvendo ao longo do meu crescimento como pessoa. O Maisfutebol pareceu-me a 

escolha óbvia por aquilo que simboliza, além de ser uma presença assídua na minha vida. 

Por opção, tentei conseguir o estágio curricular por meios próprios e, após um contacto 

com o jornalista Vítor Hugo Alvarenga, ficou agendada uma reunião no edifício da Media 

Capital, no Porto.  

No dia 13 de junho reuni-me com três jornalistas do Maisfutebol, Vítor Hugo 

Alvarenga, Germano Almeida e Pedro Cunha, que tiveram uma conversa comigo, no 

sentido de me conhecer melhor e perceber as minhas motivações para estagiar no 

Maisfutebol. Poucos dias depois, chegou a certeza: o meu estágio curricular seria no 

Maisfutebol e teria início no dia 2 de Setembro.  

No dia combinado, cheguei à redação uma ‘pilha de nervos’. Não sabia o que 

esperar, tinha receio da recetividade dos meus futuros colegas, mas acima de tudo tinha 

medo de falhar. O dia 2 de setembro era um dia caótico no Maisfutebol, uma vez que era 
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o encerramento do mercado de transferências do futebol português. Apesar disso, fui 

muito bem recebida por todos os que estavam presentes na redação, que rapidamente me 

encaminharam para o meu lugar. Enquanto se tratava dos acessos ao meu computador, a 

jornalista Sara Marques disse-me: “Aproveita e lê os jornais, é uma rotina muito boa para 

veres o que se passa e como é que as coisas são abordadas”. Este foi um conselho 

importante, que incutiu em mim o hábito de todos os dias passar os olhos pelos jornais 

para perceber o que se diz sobre cada assunto e quais os temas do dia. Esta rotina é 

importante para qualquer redação no sentido de evitar a repetição e consequente imitação 

do foco dado aos temas em destaque, bem como para conseguir ter novas perspetivas para 

os assuntos do dia. 

Sendo um dia complicado na redação, serviu para me ambientar ao local e às 

pessoas e para fazer um pequeno texto que legendasse um vídeo, uma prática comum no 

Maisfutebol. Neste primeiro dia, também estabeleci contacto com os jornalistas que estão 

na redação em Lisboa, nomeadamente com o ‘chefe’ Luís Sobral e com os editores. 

 

1.4 - O primeiro contacto com fontes de informação 

Apesar de os dois primeiros dias terem sido de habituação, rapidamente percebi 

que no Maisfutebol se trabalha muito. Não existem as chamadas ‘horas mortas’ e é 

importante manter o site em permanente atualização. Por isso, no Maisfutebol, um 

estagiário trabalha como qualquer outro jornalista. A meu ver, apesar do receio inicial 

que possa causar, este é um fator positivo, uma vez que nos é permitido fazer tudo o que 

os nossos colegas fazem e ter uma perceção das rotinas reais de um jornalista. Apesar 

disso, os colegas mais experientes estão sempre disponíveis para ajudar e para aconselhar 

em qualquer dificuldade que possa haver. Por isso, no Maisfutebol, um estagiário sente-

se como um jornalista e não como um mero estagiário que faz aquilo que ninguém gosta 

de fazer, sempre com a devida supervisão dos colegas mais experientes e, obviamente, 

dos editores. 

Após o fecho do mercado de transferências há sempre histórias sobre os novos 

jogadores que chegam aos clubes nacionais. Uma das novas caras no campeonato 

nacional 2013/2014 foi o brasileiro Siqueira, que chegou ao SLBenfica por empréstimo 
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do Granada. No clube português jogava o defesa Jardel que, durante os primeiros anos no 

futebol, já tinha jogado com Siqueira e preparava-se agora para reencontrar o antigo 

colega. Perante esta curiosidade, o jornalista Germano Almeida questionou-me: “Achas 

que consegues fazer um artigo sobre a altura em que eles jogavam juntos no Avaí5? ”. Sem 

hesitar, respondi que sim e comecei a pesquisa. Nesse mesmo dia consegui o contacto do 

primeiro treinador de Siqueira, que treinou os dois jogadores no Avaí, o Professor 

Mesquita. A chamada telefónica para o Brasil revelou-se infrutífera, uma vez que o 

número já não era do treinador.  

Desistir é uma palavra que não pode constar do vocabulário de um jornalista e, 

por isso, rapidamente tentei conseguir o contacto atual do Professor Mesquita. A internet 

facilitou bastante este processo, uma vez que o treinador tinha um site pessoal que incluía 

uma área de contactos. Este foi o primeiro momento em que senti o papel cada vez mais 

presente das novas tecnologias no sentido de facilitar o contacto com as fontes de 

informação. Por outro lado, tive a perceção da existência de um jornalista que 

desempenha, cada vez mais, a sua função sentado na secretária de uma redação, com o 

recurso a um computador com internet. A resposta ao contacto com o treinador não 

tardou. Rapidamente comecei a redigir o texto, sempre com a preocupação de reproduzir 

de forma fidedigna aquilo que me foi dito pela fonte de informação. Escrevi, apaguei, 

reescrevi e voltei a apagar. Não encontrava as palavras certas para que o artigo estivesse 

perfeito e mostrasse aquilo de que sou capaz. Passadas algumas horas, estava publicado 

o primeiro artigo com o meu nome (ver anexo 1). 

 

1.5- A primeira saída da redação 

Desde que começou o meu estágio que ansiava pela primeira saída da redação por 

ser um momento em que teria de obter a informação diretamente no local do 

acontecimento. Estava no Maisfutebol há pouco mais de dez dias, quando, depois de ter 

saído da redação após mais um dia de trabalho, recebo uma chamada do jornalista Vítor 

Hugo Alvarenga. A pergunta era simples: “Queres ir amanhã ao treino do FCPorto e à 

                                                           
5 Clube de futebol brasileiro 
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flash6de um dos jogadores? ”. Sentia a confiança suficiente para dizer que sim, apesar da 

ansiedade de saber que seria uma nova experiência.  

No dia seguinte, tal como acordado, desloquei-me ao centro de treinos do Olival, 

no Porto, na companhia de um repórter de imagem da TVI. Inicialmente, seríamos 

acompanhados por um jornalista, mas um incêndio impossibilitou a ida do jornalista da 

TVI. Estas deslocações em conjunto são facilitadas pela existência de um grupo de 

comunicação que integra diferentes media. De facto, é possível que os jornalistas da TVI 

e do Maisfutebol façam deslocações em conjunto, que são combinadas entre si e são 

opcionais, permitindo uma poupança em termos económicos. Pessoalmente, esta 

deslocação em conjunto foi benéfica. Por um lado, uma vez que desconhecia o percurso 

desde a redação até ao centro de treinos, não tive de me preocupar com esse fator. Por 

outro lado, não foi necessário deslocar-me no meu carro, o que iria, obviamente, 

comportar despesas.  

No treino, a minha tarefa seria recolher as declarações do jogador do FCPorto que 

falasse na flash, informar o editor dessas mesmas declarações, para que fossem colocadas 

no site, e assistir aos 15 minutos do treino abertos à comunicação social. De volta à 

redação, teria de complementar o artigo com as informações conseguidas (ver anexo 2). 

A recolha das declarações foi um momento que exigiu uma redobrada atenção, uma vez 

que o jogador escolhido pelo FCPorto foi o belga Steven Defour. Foi importante captar 

as declarações chave do atleta e, rapidamente, traduzir o que era dito em língua francesa. 

A primeira saída foi um momento marcante que me permitiu conhecer alguns 

jornalistas, perceber como funcionam os treinos, mas também compreender que falar com 

os jogadores dos clubes da primeira divisão de futebol é uma tarefa complicada, 

condicionada pelos próprios clubes. Neste caso específico, a quantidade de perguntas 

feitas pelos jornalistas era controlada pelo assessor de comunicação do FCPorto, que 

indicava ao jogador quando devia falar e quando estava terminada a flash. Além disso, o 

atleta questionado também é escolhido pelo clube.  

 

                                                           
6Um jogador escolhido pelo clube responde a algumas questões dos jornalistas antes do treino diário 
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1.6 - O primeiro jogo de futebol 

Para um jornalista desportivo um dos momentos mais importantes da prática de 

jornalismo é a cobertura e reportagem de jogos de futebol. Acredito que qualquer 

aspirante a jornalista desportivo ambiciona o dia em que faz este acompanhamento. Como 

não podia ser exceção, desde que comecei a estagiar que aguardava com muita 

expectativa o dia em que ia poder fazer o meu primeiro jogo, sem, no entanto, esperar que 

esse momento acontecesse tão cedo. 

Ainda não estava no Maisfutebol há um mês, quando, num dia de trabalho como 

qualquer outro, o diretor Luís Sobral me diz: “na próxima sexta-feira vais ao jogo do 

FCPorto com o Pedro Cunha”.  A felicidade do momento rapidamente foi substituída pela 

ansiedade e pelo nervosismo. Afinal, seria o meu primeiro jogo, num dos maiores estádios 

no nosso país e com um dos maiores clubes do campeonato nacional. 

No dia 27 de setembro desloquei-me ao Estádio do Dragão com o jornalista Pedro 

Cunha, cerca de duas horas antes do início do jogo, marcado para as 20h, que opunha o 

FCPorto ao Vitória de Guimarães, para a sexta jornada do campeonato. O percurso até ao 

estádio parecia que não terminava, tal era a vontade de fazer a cobertura do jogo. Durante 

os poucos quilómetros que separam a redação do Maisfutebol do estádio, o Pedro Cunha 

disse-me que iríamos dividir o trabalho para facilitar a sua realização. 

No Maisfutebol, a cobertura dos jogos de futebol passa por fazer o Ao Minuto, os 

Destaques, a Crónica de Jogo e o acompanhamento das conferências de imprensa e da 

zona mista, por onde passam treinadores e jogadores. Ficou decidido que ficaria 

encarregue dos destaques e das conferências de imprensa. Para os destaques, teria de 

escolher o momento do jogo, a figura em campo, o que de mais negativo aconteceu e 

destacar a prestação de alguns jogadores (ver anexo 3). A conferência de imprensa 

implicava obter as declarações dos treinadores.  

Na minha percepção, o jogo passou ‘a correr’. Era importante analisar a prestação 

dos jogadores para decidir quais os destaques, mas também auxiliar o meu colega Pedro 

Cunha na realização do Ao Minuto, que implica sempre uma atenção extra. Deste modo, 

ajudei na organização e colocação da ficha técnica e dei a minha opinião ao longo do jogo 

sobre os vários lances que iam acontecendo. No final da partida, enviei o meu trabalho 
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para o jornalista Pedro Cunha verificar a coerência do texto e enquadrá-lo na crónica feita. 

Rapidamente desloquei-me até à sala onde são realizadas as conferências de imprensa 

para captar as declarações dos intervenientes, neste caso dos treinadores Paulo Fonseca e 

Rui Vitória (ver anexo 4 e anexo 5). 

O acompanhamento de um jogo de futebol é, sem dúvida, um momento que exige 

muita concentração por parte do jornalista, principalmente no caso do Maisfutebol. O 

facto de o acompanhamento ser feito ao minuto e de, mal termine o jogo, ser importante 

publicar o que aconteceu ao longo de 90 minutos, exige uma rapidez de execução, mas 

também de veracidade, uma vez que são muitos os leitores que acompanham os jogos 

pelo site. Apesar da pressão, o acompanhamento de jogos foi dos momentos que mais 

gostei de experienciar ao longo do meu estágio.  

 

1.7 - O primeiro artigo na Maisfutebol Total 

 Desde os primeiros dias no Maisfutebol que me foi dito que a capacidade de 

iniciativa é um fator importante em qualquer jornalista. Este foi um conselho que retive 

e, em todos os momentos, tentei mostrar que possuía essa característica.  

Tinha terminado uma semana de jogos europeus, com um saldo bastante negativo 

para as equipas portuguesas em competição. O FCPorto, o SLBenfica e o Estoril-Praia 

tinham saído derrotados dos respetivos encontros e apenas o Vitória de Guimarães e o 

Paços de Ferreira conseguiram um empate. Uma análise aos jogos permitiu-me perceber 

que a grande maioria dos golos sofridos pelas equipas nacionais tinham sido na sequência 

de bolas paradas, ou seja, foram golos resultantes de pontapés de canto ou livres. Decidi 

propor ao jornalista Pedro Cunha fazer um artigo que questionasse o porquê de tantos 

golos sofridos em bola parada. Em conjunto, escolhemos dois treinadores que podiam 

tentar responder a esta questão, Carlos Azenha e Jaime Pacheco. Este seria o primeiro 

artigo sugerido por mim e, por isso, preocupei-me em preparar bem quais as questões que 

queria colocar.  

Após as entrevistas telefónicas com os dois treinadores comecei a redigir o meu 

artigo. Estava praticamente no fim quando o jornalista Pedro Cunha me disse: “Falei com 
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a Berta (uma das jornalistas que se dedica quase em exclusivo à MF Total) e ela disse que 

se o artigo tiver informações interessantes pode ser publicado na revista, em vez de ficar 

apenas no site”. A alegria foi imensa por ter a possibilidade de ver um artigo meu 

publicado na novíssima revista do Maisfutebol. Após a conclusão do artigo, o parecer da 

jornalista Berta Rodrigues foi positivo e, nessa noite, o meu artigo sobre os golos sofridos 

de bola parada pelas equipas portuguesas foi publicado na edição da MF Total (ver anexo 

6). 

 

1.8 - O despedimento de um treinador 

No dia 28 de outubro fui escalada para acompanhar a jornalista Sara Marques ao 

jogo entre o Paços de Ferreira e o Vitória de Guimarães, a contar para a oitava jornada do 

campeonato nacional de futebol. O campeonato estava complicado para o Paços de 

Ferreira, que somava cinco derrotas. O treinador Costinha era contestado e, em caso de 

nova derrota, estava em risco o seu despedimento.  

Tal como no primeiro jogo que realizei, combinei com a jornalista fazer os 

destaques da partida (ver anexo 7) e acompanhar as declarações dos treinadores na sala 

de conferência de imprensa. O jogo decorreu normalmente, num estádio onde o frio se 

faz sentir especialmente. No final da partida, mais uma derrota para a equipa de Paços de 

Ferreira. Os adeptos descontentes tentaram invadir a bancada presidencial, situada 

imediatamente abaixo da bancada de imprensa onde me encontrava. Foi um momento de 

tensão vivido com algum nervosismo.  

O despedimento do treinador Costinha foi assumido no final do jogo, o que 

implicou um trabalho diferente daquele que é feito habitualmente. Após publicados os 

destaques do encontro, percebemos que, no exterior do estádio, os adeptos pacenses se 

revoltavam contra a direção do clube e esperavam a saída do treinador e do presidente, 

com assobios e apupos (ver anexo 8). Era importante acompanhar estas reações dos 

adeptos e, por isso, combinei com a jornalista Sara Marques que me iria manter no 

exterior do estádio, enquanto ela se dedicava à conferência de imprensa.  
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Os assobios ao treinador e presidente estenderam-se aos jornalistas que, fazendo 

o seu trabalho, tentavam captar imagens dos momentos. Entre a entrada e a saída, 

consecutivamente, do estádio foi o momento de maior pressão que vivi durante o estágio 

no Maisfutebol, uma vez que era necessário estar em dois sítios ao mesmo tempo, de 

forma a auxiliar a minha colega em tudo o que fosse necessário.  

Apesar do stress e da hora tardia a que saímos do estádio do Paços de Ferreira (já 

passava largamente da meia-noite), este foi o jogo que mais gostei de fazer por tudo aquilo 

que envolveu e pela necessidade de concentração e profissionalismo que exigiu. Por outro 

lado, percebi a importância de estarem dois jornalistas a fazer o acompanhamento dos 

jogos de forma a permitir um trabalho mais repartido, completo e próximo daquilo que 

acontece em campo. Por questões económicas e consequente escassez de recursos 

humanos, são raros os jogos em que é possível estarem dois jornalistas a trabalhar. 

 

1.9 - O meu artigo preferido 

Durante os três meses em que estive na redação do Porto do Maisfutebol gostei de 

fazer tudo aquilo que propus, mas também o que me foi proposto pelos colegas e editores. 

No entanto, já próximo do final do meu estágio, tive a oportunidade de fazer um artigo 

que me marcou especialmente, pela proximidade afetiva que tinha com o tema.  

Aproximava-se a quarta eliminatória da Taça de Portugal e, pela primeira vez em 

muitos anos, o concelho de Vila Nova de Famalicão, do qual sou natural e residente, tinha 

três equipas em competição, o Grupo Desportivo de Ribeirão, o Futebol Clube de 

Famalicão e a Associação Desportiva Oliveirense. Este cenário era a oportunidade ideal 

para escrever sobre a preparação que as equipas locais estavam a fazer para os jogos da 

Taça de Portugal. Em conversa com o meu orientador de estágio, o jornalista Vítor Hugo 

Alvarenga, decidimos fazer um artigo para a MF Total que retratasse esta presença das 

equipas famalicenses na 'competição-rainha'. 

O processo de construção da notícia passava por entrevistar os presidentes dos três 

clubes e perceber a importância de estarem três clubes do concelho de Vila Nova de 

Famalicão na Taça de Portugal, mas também de que modo é que os clubes em causa 
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estavam a preparar os seus jogos. O primeiro passo foi, por isso, conseguir os contactos 

dos presidentes dos clubes. Esta revelou-se uma tarefa relativamente simplificada, mais 

uma vez, pelo fácil e rápido acesso à internet.  

As entrevistas, realizadas por telefone, decorreram da melhor forma, com a 

simpatia e acessibilidade das fontes em questão a ser um fator de destaque, porventura 

pelo interesse que teriam na divulgação das informações. Uma das entrevistas, 

nomeadamente ao presidente da Associação Desportiva Oliveirense, Nélson Pereira, 

permitiu-me ter o meu primeiro ‘furo’ jornalístico em relação à situação profissional do 

futebolista Fábio Paim. Durante o dia 9 de novembro, esse foi o artigo mais lido no 

Maisfutebol (ver anexo 9).  

A proximidade afetiva com os clubes em causa, a possibilidade de dar destaque a 

clubes mais pequenos, nem sempre alvo do interesse jornalístico, mas também o facto de 

ter conseguido uma notícia exclusiva e em primeira mão, tornaram este artigo o que me 

deu mais gosto fazer (ver anexo 10). Considero que, em muitas situações, a proximidade 

afetiva possa ser uma fonte de problemas para o jornalista. Neste caso específico, foi a 

proximidade que me permitiu chegar a esta ideia de reportagem, mas foi importante 

conseguir manter um determinado distanciamento em relação ao tema, de forma a não 

distorcer ou alterar a realidade que estava a retratar com este artigo. 

 

1.10- O primeiro jogo europeu  

Faltavam quatro dias para o final do meu estágio no Maisfutebol. Na última 

segunda-feira na redação, o chefe Luís Sobral disse-me que, na quinta-feira seguinte, dia 

28 de novembro, ia fazer o acompanhamento do jogo para a Liga Europa entre o Paços 

de Ferreira e os italianos da Fiorentina, a realizar no Estádio D. Afonso Henriques, em 

Guimarães. Seria o meu primeiro jogo numa competição europeia e o último que faria 

como estagiária no Maisfutebol. Com o jornalista Germano Almeida combinei, 

novamente, fazer os destaques e as conferências de imprensa.  
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Logo à partida, acompanhar um jogo europeu seria uma experiência diferente dos 

restantes jogos, e foi mesmo isso que vivi naquela noite. Além da lunch box7 recebida no 

momento da acreditação, foi possível trabalhar lado a lado com jornalistas estrangeiros, 

nomeadamente provenientes de Itália, mas também assistir a uma conferência de 

imprensa que implicava a existência de um tradutor. 

O acompanhamento do jogo revelou-se um momento de pressão, uma vez que, 

apesar de ter alguns conhecimentos sobre a equipa da Fiorentina, era mais complicado 

acompanhar in loco os jogadores do clube italiano. De forma a manter a imparcialidade, 

é importante que, na notícia com os destaques do encontro, sejam incluídos jogadores de 

ambas as equipas, quer seja por uma boa ou má exibição. Por isso, neste jogo específico, 

foi necessário fazer uma pesquisa prévia sobre os jogadores da Fiorentina, de modo a 

estar preparada para o jogo (ver anexo 11). 

No final da partida, dirigi-me para a sala de conferências de imprensa para ouvir as 

palavras dos treinadores Henrique Calisto e Vincenzo Montella. Na conferência do 

treinador italiano era necessária a presença de uma tradutora. Esta divergência linguística 

fez com que as declarações de Montella não fossem traduzidas da forma mais exata, pela 

falta de à-vontade da tradutora com o futebol, limitando-se a traduzir as palavras mais 

genéricas do treinador italiano. De forma a contornar esta dificuldade, foi crucial a 

entreajuda e colaboração com outros jornalistas (ver anexo 12).  

 

1.11 - O último dia  

No primeiro dia entrei com receio. No último, saí com saudade. Foi esta a sensação 

que tive quando saí, pela última vez, da redação do Porto do Maisfutebol, com vista 

privilegiada para o Estádio do Bessa. A despedida foi difícil, os elogios encheram-me o 

coração e, não tenho problema em assumir, não consegui conter as lágrimas.  

Os três meses 'voaram'. No final, o sentimento foi de dever cumprido, mas acima 

de tudo de satisfação e aprendizagem. Todos os dias significavam um novo saber, uma 

novidade, um crescimento como profissional. Aprendi com cada um dos jornalistas que 

                                                           
7 Cada jornalista recebe um lanche, composto por alimentação e bebida, que pode levantar ao longo do jogo 
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fazem parte da família que é o Maisfutebol. Todos me ensinaram alguma coisa e 

proporcionaram-me a oportunidade de ser um elemento dessa família durante três meses, 

de fazer exatamente aquilo que um jornalista deve fazer. Aprendi também que trabalhar 

numa redação online é difícil. É preciso estar sempre 'em cima do acontecimento' e é 

preciso saber lidar com a pressão do tempo. 

No final do estágio sinto que não podia ter escolhido melhor sítio para trabalhar, 

para perceber o que é a realidade e o dia-a-dia de um jornalista. Foi, sem dúvida, uma 

experiência bastante enriquecedora para alguém que nunca tinha trabalhado na redação 

de um jornal. Foi bom partilhar três meses da minha vida com jornalistas, trabalhar, 

conversar, rir e, acima de tudo, aprender com eles.  

O estágio não foi, definitivamente, como eu imaginava. Hoje posso dizer que foi 

melhor. Em todos os aspetos. Obviamente que não foi tudo perfeito mas, em três meses, 

foram poucos os momentos difíceis. A satisfação surge, essencialmente, por ter percebido 

que é no jornalismo desportivo que quero trabalhar e que escolhi a profissão certa.  

 

1.12 - Síntese 

No capítulo inicial do meu relatório de estágio fiz um retrato do Maisfutebol, com 

uma explicitação da história do jornal e uma síntese da minha experiência como estagiária 

na redação do Porto deste meio de comunicação digital. O Maisfutebol, parte integrante 

do Grupo Media Capital, é um jornal que se pauta pela diferença, ou seja, existe 

meramente em suporte digital o que, atualmente, ainda se verifica pouco em Portugal. Por 

outro lado, aposta essencialmente no futebol, o chamado ‘desporto-rei’. Com 14 anos, o 

Maisfutebol teve um crescimento substancial nos valores de audiência ao longo do tempo 

que, com a reformulação do site, diminuíram ligeiramente. Foi neste ambiente que, no 

dia 2 de setembro, comecei a minha ‘aventura profissional’, sem ter total consciência do 

quanto ia aprender em apenas três meses, nos quais tive a oportunidade de lidar com as 

rotinas da redação do Maisfutebol e com os profissionais que nela trabalham. Esta foi 

uma experiência de aprendizagem constante e serviu para refletir sobre um dos processos 

mais comuns: o uso dos órgãos de comunicação social como fonte para os jornalistas.  
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Durante o estágio, era raro o dia em que não recorríamos a outros media e a 

agências noticiosas para noticiar alguma coisa, quer fosse pela facilidade de acesso à 

informação quer pela credibilidade que estas fontes em específico detêm. O processo de 

consulta diário dos jornais impressos, a atenção permanente dada a canais de televisão, o 

olhar fixo nos órgãos de comunicação estrangeiros e o acompanhamento constante das 

agências noticiosas foram rotinas que me habituei a ter. Nesta experiência percebi que 

nem todos os órgãos de comunicação têm o mesmo grau de credibilidade. Compreendi 

também a importância deste tipo de fontes de informação para os jornalistas, mas também 

a relevância da questão da referenciação que lhe está adjacente.  

Tendo por base a experiência retratada neste primeiro capítulo, pretendo abordar 

a temática dos outros media como fonte de informação no capítulo que se segue. 
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Capítulo II: Os media como fonte de informação para os jornalistas 

“A primeira essência do jornalismo é saber o que se quer saber, a segunda é descobrir quem o vai dizer” 

(John Gunther) 

 

As fontes noticiosas são, desde que existe produção informativa, um dos 

principais elementos no processo de construção noticiosa. A informação, o facto, o 

acontecimento são fornecidos e obtidos através delas e, por isso, é importante perceber 

como é que as fontes de informação, neste caso, os outros órgãos de comunicação social, 

são uma parte relevante da rotina do jornalista.  

Este capítulo, dedicado ao enquadramento teórico, pretende abordar os principais 

conceitos que devem ser convocados quando se fala dos media como fonte de informação. 

Inicialmente é dado destaque ao conceito em questão, com a explicitação da sua 

importância para o processo de construção noticiosa, bem como uma abordagem às 

categorizações de fontes de informação feitas por vários autores. Para a compreensão do 

conceito são listados os fatores decisivos quando um jornalista tem de optar por 

determinada fonte. Tendo por base as alterações que as redações têm sofrido nos últimos 

anos, são abordados os conceitos de “jornalismo de secretária” e de “jornalista sentado”. 

Na sequência do trabalho cada vez mais passivo do jornalista, decidi ainda tratar a questão 

específica das agências noticiosas e o conceito de mimetismo mediático. Por fim, 

explicito dois problemas que decorrem do uso de outros meios de comunicação social 

como fonte de informação para os jornalistas, neste caso a questão do plágio e da 

homogeneização da informação.  
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2.1 – A importância das fontes de informação na construção noticiosa 

 Ser jornalista implica saber o que se quer saber, mas também descobrir quem é a 

pessoa que o vai dizer. Esta afirmação chama a atenção para a importância que as fontes 

de informação têm no desenvolvimento do trabalho jornalístico. De facto, estas estão na 

base da construção noticiosa, ou seja, “a primeira fase da atividade jornalística é a procura 

da informação” (Crato, 1982:91), com o objetivo de narrar factos.  

“Dependemos das fontes. Sem elas não existe a informação decisiva, o detalhe 

poético, a versão esclarecedora, a frase polémica, a avaliação especializada. A fonte 

faz acontecer, revela o segredo, detém o saber ou a emoção que queremos socializar. 

Ou sofre os efeitos e a eles reage. Assim como a seiva está para a árvore, a fonte está 

para o repórter” (Chaparro, 2001:43-44). 

A busca pelos dados é uma atividade contínua, sistemática e rigorosa suportada 

pelas fontes de informação. Por fonte de informação “entende-se qualquer entidade que 

concentre em si o conhecimento de factos susceptíveis de gerarem notícias” (Crato, 

1982:92). A esta ideia de que elas detêm a capacidade de fornecer factos e informações, 

alguns autores acrescentam que qualquer indivíduo pode ser considerado uma fonte, 

desde que o jornalista o procure e escreva algo com base naquilo que esse mesmo 

indivíduo referiu (Gomes, 2009; Santos, 2006). Assim, por fonte de informação 

considera-se uma “entidade, instituição, organização, grupo ou indivíduo, porta-voz ou 

representante” que fornece informações ao jornalista, “planeia ações, descreve factos, 

avisa o jornalista da ocorrência de realizações ou relata pormenores de um 

acontecimento” (Santos, 2006:75).  

Apesar de terem um papel determinante na qualidade da informação que o 

jornalista produz, o papel das fontes de informação está ainda “esbatido na mitologia 

profissional” (Wolf, 1985:222), que tende a realçar o papel ativo do jornalista.  

 No conceito de fonte de informação está implícito que existe um vasto conjunto 

de características que lhes conferem diferentes dimensões, fazendo com que não 

pertençam todas à mesma génese. Por conseguinte, as fontes de informação podem ser 

categorizadas de acordo com as suas diferenças, nomeadamente a “identidade, a posição 

social e profissional, bem como ao nível das estratégias que adotam” (Gomes, 2012:86). 

Com base nesta ideia, Jorge Sousa considera que, além de as fontes poderem ser divididas 
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entre “humanas, documentais, eletrónicas”, também se podem classificar “de acordo com 

a sua proveniência: internas ao órgão informativo, externas ou mistas” (Sousa, 2001:62). 

É nesta linha de pensamento que surge a categorização feita por Crato, que as classifica 

como internas ou externas ao próprio meio de comunicação. Por fontes internas, o autor 

considera, por exemplo, o “jornalista que se deslocou ao local” (Crato, 1982:92) ou os 

correspondentes e delegações. As fontes externas são constituídas pelas empresas 

informativas, nomeadamente as agências noticiosas e os outros órgãos de comunicação 

social (ibidem). A presença das agências de notícias é também tida em conta por 

Rodrigues et al (1981), que divide as fontes em quatro tipos: agências, fontes 

documentais, as informações que se recebem e aquelas que se procuram no terreno. Feita 

em 1991, a categorização das fontes de informação desenvolvida por Ericson et al inclui 

a presença dos jornalistas, mas também dos porta-vozes de instituições e organizações 

governamentais, dos porta-vozes de organizações não-governamentais e dos cidadãos 

individuais. Rui Miguel Gomes (2009) acrescenta, na sua categorização, as fontes 

passivas, ou seja, aquelas que o jornalista procura por iniciativa individual e as fontes 

ativas, que fornecem informação espontaneamente.  

Perante uma panóplia de fornecedores de informação é importante saber quais os 

fatores decisivos quando um jornalista tem de optar por determinada fonte. Herbet Gans 

considera que existem vários fatores que influenciam a prevalência de algumas fontes 

relativamente a outras, nomeadamente “o seu poder ou os incentivos” (Gans, citado por 

Gonçalves, 2012:18). Além destes dois fatores, o autor acrescenta que “a credibilidade da 

informação disponibilizada e a proximidade geográfica e social face ao jornalista” 

(ibidem) são fatores a ter em conta. Wolf (1985) também reflete sobre esta questão, 

considerando os seguintes fatores: 

 Oportunidade antecipadamente revelada – refere-se ao facto de, 

anteriormente, as fontes já terem fornecido material credível; 

 Produtividade – capacidade de fornecer material necessário e credível para 

fazer a notícia; 

 Credibilidade – relaciona-se com o facto de não ser necessário um elevado 

controlo da informação fornecida; 
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 Garantia – a fonte tem de possuir relativa garantia de credibilidade junto 

do jornalista; 

 Respeitabilidade – relaciona-se com o facto de os jornalistas preferirem 

fazer referência a fontes oficiais, a agências noticiosas ou a outros media, 

em detrimento das restantes fontes. 

Com base nestas ideias, pode afirmar-se que os jornalistas escolhem determinadas 

fontes em função da conveniência, da fiabilidade, da autoridade, do prestígio, mas 

também é tida em conta a capacidade que estas têm de produzir informação.  

 As fontes de informação têm um papel preponderante no processo de construção 

noticiosa e, tal como referido anteriormente, a sua categorização pode ser feita com base 

nas diferentes características que as identificam. De acordo com os autores já 

referenciados, é também importante ter em conta que os outros meios de comunicação 

social (jornais, rádios, canais de televisão, jornais online) e as agências noticiosas se 

constituem como uma fonte de informação. De facto, nenhum jornalista pode abdicar de 

fazer um acompanhamento do que é noticiado, sob pena de deixar passar temas 

importantes ou de não estar a par do foco dado pelos outros media a determinado assunto. 

Por isso, “cada jornalista deve manter em dia a leitura dos jornais, assim como a audição 

dos noticiários” (Crato, 1982:93). 

 

2.2- O predomínio do “jornalista sentado” 

  Na conjuntura atual as redações modificaram-se. A pressão para produzir mais 

notícias em menos tempo intensificou-se e são cada vez menos os jornalistas que obtêm 

informações fora das redações. Em muitos casos, todo o processo de produção acaba por 

ser uma “atividade de computador”8 (Fenton, 2010:8). O computador com acesso à 

internet teve, por isso, um importante impacto nas práticas jornalísticas, essencialmente 

ao nível da forma como os jornalistas pesquisam a informação, mas também ao nível da 

produção (Gomes, 2009; Gomes, 2012), na medida em que, “a partir do ecrã do 

computador, o repórter tem acesso às agências [noticiosas], a bancos de dados, aos textos 

                                                           
8 Tradução livre do original em inglês: “computer activity” 
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dos colegas e aos seus próprios papéis” (Morin, citado por Moreira, 2011:61). É possível 

afirmar que as novas tecnologias provocaram transformações ao nível da produção, 

edição e distribuição da informação, essencialmente no caso dos jornais online.  

No entanto, a necessidade de manter um fluxo informacional 24 horas por dia, 

como acontece nos jornais digitais, encontrou um entrave na falta de recursos humanos e 

económicos das empresas jornalísticas (Pereira & Moraes, 2003). A situação sócio-

económica faz com que os órgãos de comunicação social recorram a menos jornalistas 

para produzir um número cada vez maior de histórias.  

O acesso a uma vasta gama de informações e as limitações em termos económicos 

fazem com que muitos profissionais estejam reduzidos às funções de agregar, selecionar, 

organizar, traduzir e, por vezes, reescrever informação. Lewis defende que, hoje 

produzem-se histórias de uma maneira abundante e por isso, “quase tudo é reciclado de 

outra fonte”9 (Lewis, citado por Johston & Forde, 2011:198). Natalie Fenton (2010), 

corrobora esta ideia, considerando que a informação disponível está a ser “canibalizada”10 

pelos media e que os jornalistas estão a fazer um trabalho que se pode resumir à cópia. A 

autora acrescenta ainda que, hoje em dia, é pedido aos profissionais da comunicação para 

reescreverem as histórias de outros meios de comunicação social como forma de garantir 

a divulgação constante de material noticioso.  

Os jornalistas que trabalham online recorrem ao método referido por Lewis e 

Fenton de forma a garantir que a produção noticiosa é mantida 24 horas por dia, no sentido 

de alimentar um fluxo de informação que é cada vez mais intenso. Este é o trabalho 

daquele a que Érik Neveu chamou de “jornalista sentado”11 (Neveu, 2005:60), que pratica 

um “jornalismo de banca”: 

“O jornalismo de banca designa um jornalismo mais orientado para o tratamento 

(refazer textos de outrem, processar informação a partir de comunicados ou 

despachos de agência) de uma informação que não foi recolhida pelo próprio. 

Corresponde, ainda que de forma imperfeita, à noção inglesa de processor” (ibidem) 

                                                           
9 Tradução livre do original em inglês: “almost everything is recycled from another source” 
10 Tradução livre do original em inglês: “cannibalized”  
11 Tradução a partir do original em francês: “journaliste assis” 
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 Neveu (2005) utiliza os conceitos de processor e gatherer, definidos por Tunstall, 

para diferenciar dois tipos de jornalistas. Os gatherers, denominados como jornalistas de 

pé, têm como função a recolha da informação através da deslocação ao terreno e do 

contacto direto com as fontes de informação (ibidem). Por oposição, os processors ou 

“jornalistas de secretária” estão, sobretudo, dedicados ao tratamento do material 

informativo produzido por outros.  

 Ruellan (1998) defende que o jornalismo online implica um trabalho estritamente 

sentado, em que o jornalista reúne as variadas informações disponíveis e transmite-as ao 

público. Esta rotina potencia o desenvolvimento de um jornalista mais passivo e mais 

receptor do que coletor de informação (Kovach e Rosenstiel, citados por Tulha, 2012).  

“Ao selecionar de entre uma infinidade de informações disponíveis – na internet, nas 

agências ou disponibilizadas pelas assessorias – quais devem ser publicadas como 

notícias, “(...) os jornalistas contribuem, assim, para moldar a imagem que o receptor 

tem da sua sociedade e do mundo”” (ibidem) 

Face a esta presença cada vez maior do “jornalista sentado”, as suas funções 

afastam-se das do gatekeeper12, que passa a ser um intérprete credível de uma quantidade 

de informação disponível sem precedentes” (Singer, citada por Aroso, 2003:4). Herbert 

corrobora esta ideia, considerando que o jornalista passa a ter o papel de selecionar, “na 

amálgama informativa disponível, a informação mais importante” (Herbert, citado por 

Aroso, 2003:3), em vez de encontrar e descobrir novas informações. 

O profissional de jornalismo, submetido a uma lógica que é consequência de 

condicionantes técnicas, económicas e sociais, está obrigado a produzir em maior escala, 

com custos mais reduzidos e no menor espaço de tempo. Assim, verifica-se um 

“processamento passivo de material noticioso”13 (Davies, citado por Jonhston e Forde, 

2011:198), conhecido por churnalism14. Em 2012, Rui Gomes inquiriu 85 jornalistas de 

três jornais diários portugueses e concluiu que eles concordam parcialmente com a ideia 

de que a internet contribui para a fixação dos jornalistas na redação. Por consequência, a 

facilidade de acesso à informação através da rede tem influência na diminuição de 

                                                           
12 Conceito definido na década de 50 por David Manning White, que metaforiza o jornalista como o guardião dos 

portões do fluxo informativo 
13 Tradução livre do original em inglês: “passive processing of news material” 
14 Conceito, definido em 2003 por Nick Davies, que expressa uma forma de jornalismo em que os profissionais utilizam 

press releases, notícias de agência e outros materiais já produzidos, para criar notícias  
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reportagens no exterior. O processamento de forma passiva da informação é ainda mais 

explícito quando se trata de abordar assuntos/notícias internacionais, com os jornalistas a 

fazerem praticamente todo o trabalho recorrendo a agências de notícias e/ou outros media 

(Marcos, 2009).  

Em suma, a necessidade de informação 24 horas por dia, sete dias por semana, o 

predomínio dado à velocidade de divulgação das notícias e a escassez de recursos 

humanos e económicos fazem com que haja menos tempo para verificar a informação, 

para se procurarem novas histórias, para estabelecer contacto com as fontes de informação 

e para sair da redação.  

 

2.2.1– A especificidade das agências noticiosas 

Neste processo em que os jornalistas exercem um trabalho cada vez mais passivo 

e de secretária, as agências noticiosas têm um papel preponderante. Com efeito, fruto das 

pressões ligadas ao aumento da produtividade, mas também na sequência das questões 

económicas e da falta de recursos abordadas anteriormente, os jornalistas confiam cada 

vez mais nas informações e nos textos produzidos pelas agências de notícias (Lewis et al, 

2008; Wolf, 1985).  

 O uso destas empresas como fonte de informação tem como vantagens, para o 

meio de comunicação, uma maior cobertura do noticiário nacional e internacional, a 

possibilidade de informar o leitor praticamente na hora e o facto de o jornalista poder, 

facilmente, selecionar a informação que pretende noticiar. Deste modo, as agências de 

notícias funcionam como a “unidade mais notável de material noticiável” (Wolf, 

1985:231) na medida em que elaboram “unidades-notícia” (ibidem) e alertam as redações 

sobre tudo o que acontece. Por consequência, as agências são fontes insubstituíveis de 

que não é possível abdicar por motivos económicos.  Com base nesta ideia, um grupo de 

investigadores analisou 2207 notícias de jornais do Reino Unido. A conclusão foi que 

“30% dos artigos publicados eram totalmente dependentes das agências noticiosas”15 

(Lewis et al, 2008b:29).  

                                                           
15 Tradução livre do original em inglês: “30 per cent of published items were wholly dependent on agency copy” 
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 A presença cada vez maior das agências no material produzido pelos jornalistas 

faz com que estes sejam vistos como “retocadores de despachos de agência” (Ramonet, 

1999:51) ou seja, para este autor, o jornalista limita-se a reformular e reestruturar o texto 

divulgado pelas agências, de acordo com os valores-notícia defendidos pelo órgão de 

comunicação, sem contactar diretamente com as fontes de informação e sem descobrir e 

verificar os factos. Muitas vezes, as agências surgem como as únicas fontes de 

informação, o que condiciona o processo de criação e apuração do jornalista e que limita 

o seu trabalho ao copiar-colar das notícias das agências, sem sair da redação e sem 

procurar novas fontes de informação.  

 A ideia de que, no jornalismo atual, se estão a “refazer histórias e não a escrevê-

las”16 (Lewis, citado por Johnston & Forde, 2011:198) faz a diferença entre uma agência 

de notícias e uma fonte de informação comum. Mauro Wolf (1985) reflete sobre esta 

diferença, considerando que as agências são empresas especializadas, incluídas no 

sistema de informação, que executam um trabalho específico de fornecer as já 

mencionadas unidades-notícia. Se estas são uma fonte de informação diferente das 

comuns, o material que estas fornecem também é visto com outros olhos, com uma 

relativa imunidade ao escrutínio e com uma autoridade mais absoluta, o que faz com que, 

muitas vezes, os órgãos de comunicação social não questionem o seu conteúdo (Johnston 

& Forde, 2011; Lewis et al, 2008b; Pereira, 2004). Esta é uma ideia relevante para 

perceber que, quer seja de forma direta ou indireta, as agências de notícias acabem por 

estar na origem de uma grande parte das notícias que lemos, vemos ou ouvimos. 

 

2.3– A “febre” do mimetismo mediático 

As últimas décadas trouxeram mudanças profundas no funcionamento das 

redações e no modo de fazer jornalismo. As limitações técnicas, económicas, sociais e 

humanas tornaram o jornalista num profissional obrigado a produzir em larga escala, com 

custos menores e num espaço de tempo mais curto. Uma das consequências desta nova 

realidade é, tal como já vimos anteriormente, o recurso às fontes de informação que 

acabam por estar mais acessíveis: os outros órgãos de comunicação social. Ignacio 

                                                           
16 Tradução livre do original em inglês: “we are churning stories today, not writing them” 
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Ramonet, jornalista espanhol, nomeou esta nova atitude de mimetismo mediático que, em 

última instância, está relacionada com o facto de todos os meios de comunicação se 

consultarem e se utilizarem como fonte de informação.  

“O mimetismo é aquela febre que se apodera, de repente, dos media (sem distinguir 

suportes) e os empurra, com a urgência mais absoluta, a precipitarem-se para cobrir 

um acontecimento (...) com o pretexto de que os outros media – e especialmente os 

media de referência – lhes dão uma grande importância. Esta imitação delirante, 

levada ao extremo, provoca um efeito de bola de neve e funciona como uma espécie 

de auto-intoxicação: quanto mais os media falam de determinado assunto, tanto mais 

eles se convencem, coletivamente, de que esse assunto é indispensável (...)” 

(Ramonet, 1999:20). 

Esta forma de utilizar os outros meios de comunicação social como fonte de 

informação, a chamada “intertextualidade mediática” (Neveu, 2005:67), faz com que a 

importância de um tema advenha do facto de esta ser abordada pela concorrência. Para 

os jornalistas, esta é uma forma de “reduzir as dúvidas relativamente aos critérios de 

seleção das notícias” (Kunczik, citado por Pereira, 2004:6).  

O mimetismo mediático, um jogo de espelhos que se refletem mutuamente, 

sempre existiu. O comportamento em que os jornalistas estão sempre a “olhar por cima 

do ombro para garantir que não estão a ficar atrás dos rivais, foi inicialmente descrito por 

Crouse, em 1973” (Fenton, 2010:96).  Nos dias de hoje, a diferença reside no facto de ele 

agora ser imediato, quase instantâneo, em virtude das novas tecnologias. Além disso, 

pode considerar-se que ele agora não se resume à adoção do mesmo foco para um tema, 

mas, tal como referido anteriormente, é quase a cópia das notícias entre os diferentes 

meios. Com efeito, Pierre Bourdieu, em 1997, já tinha falado de uma circulação circular 

da informação, ao afirmar que “para fazer o jornal televisivo do meio-dia é preciso ter 

visto as manchetes de 20 horas da véspera e os jornais da manhã” (Bordieu, 1997:33). 

Cada vez mais, os jornalistas vêm o que os outros fazem, repetem-se, imitam-se e copiam, 

acabando por constituir um “sistema de informação” onde é “cada vez mais difícil 

distinguir as particularidades” de cada media (Ramonet, 1999:136).  

O mimetismo mediático tem duas consequências imediatas. Por um lado, há cada 

vez menos furos jornalísticos, porque é cada vez mais difícil fazer uma cobertura 

diferenciada de um determinado assunto. Se o que é publicado pelos jornais ou difundido 



     
 

 

Os órgãos de comunicação social como fonte de informação para os jornalistas 

   Página 44 de 99 

 

nas televisões e rádios é fruto das agências noticiosas e do trabalho desenvolvido pelos 

outros órgãos de comunicação, a descoberta de novos temas e perspetivas é limitada. 

Como consequência, quando estes furos jornalísticos acontecem, são mais valorizados. 

Uma segunda consequência está relacionada com a incapacidade de o leitor verificar a 

veracidade das informações, na medida em que “uma notícia legitima-se a partir do 

momento em que todos os meios a reproduzem” (Pereira, 2003:98).  

 

2.4– Consequências do uso dos media como fonte de informação 

 A proliferação do acesso à internet e a existência de uma lógica cada vez mais 

submetida às exigências do mercado (mais informação, produzida mais rápido, por menos 

jornalistas) potencia o desenvolvimento de um tipo de jornalismo que recorre aos órgãos 

de comunicação social, onde se incluem as agências noticiosas, como fonte de 

informação. Este “jornalismo de secretária”, desenvolvido por um “jornalista sentado”, 

origina um mimetismo mediático que pode ter consequências graves para a prática 

jornalística, nomeadamente ao nível das questões da ética e deontologia, que estão 

relacionadas com o plágio e a crescente homogeneização da informação.  

 

2.4.1– O antiético plágio   

 Em traços gerais, o ato de plagiar é definido como “copiar ou imitar, sem engenho, 

as obras ou os pensamentos dos outros e apresentá-los como originais”.17 No entanto, 

quais os limites a partir dos quais a cópia ou imitação de algo é considerada plágio? No 

caso do jornalismo, o plágio implica apenas a cópia integral de uma notícia ou o recurso 

a frases, informações e dados recolhidos por outro jornalista também pode ser 

considerado plágio?  

Num artigo publicado em 1995, na Columbia Journalism Review, Trudy 

Lieberman escrevia que, apesar de, em teoria, plagiar fosse a usurpação de palavras ou 

ideias de outrem sem creditar a fonte, a verdade é que esta é uma definição demasiado 

                                                           
17 Plagiar in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/plagiar  [acedido em 21 de julho de 2014] 

http://www.priberam.pt/dlpo/plagiar
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abrangente. A autora questiona, por isso, quais os limites para se considerar algo como 

sendo plagiado. 

“Plágio é o roubo de uma ideia, de uma palavra, de duas, três palavras, quatro frases, 

cinco parágrafos, longas passagens ou é pegar numa pesquisa feita por outro como se 

fosse sua? Ou será um rearranjo de palavras e pensamentos de outros? Será que existe 

diferença entre usurpar uma notícia inteira ou roubar uma frase? ” (Lieberman, citada 

por Serrano, 2012:1). 

A definição daquilo que deve ou não ser considerado plágio ainda não está 

estabelecida, sendo que acaba por variar consoante a ética pessoal de cada jornalista. Com 

efeito, uma investigação desenvolvida na sequência de uma tese de mestrado em 2011, 

concluiu que, dos 15 jornalistas entrevistados, mais de 80% não considerava muito grave 

a cópia de parágrafos inteiros de outras notícias. Por oposição, a cópia integral de uma 

notícia era considerada muito grave. A autora constatou que “não existe nos jornalistas 

entrevistados uma noção muito clara do que é plágio no jornalismo”, apesar de este ser 

“um comportamento presente (...) assumindo contornos de prática frequente” (Lemos, 

citada por Serrano, 2012:1).  

O recurso a outros media como fonte de informação pode constituir uma situação 

de plágio nos casos em que não há qualquer referenciação da fonte, quer seja apenas num 

parágrafo, na cópia de uma ideia ou ainda na cópia integral de um texto. Esta questão dos 

direitos autorais não é nova, mas tem sido dificultada pelo crescimento da internet que 

faz com que os jornalistas percam, mais facilmente, o controlo sobre a sua obra, 

facilitando a cópia ilegal de notícias (Gomes, 2012; Tófoli, 2009).  

A cópia constitui um problema especialmente grave nas situações em que a fonte 

de informação não é referenciada. Esta é uma situação recorrente principalmente quando 

as agências de notícias são o meio de chegar à informação. Numa análise a 2207 notícias, 

Lewis et al (2008a) concluíram que apenas 1% das histórias analisadas eram atribuídas 

às agências, o que sugeria que os jornais pretendem dar a impressão, ao leitor, que 

dependem mais dos seus jornalistas do que das agências ou de outras fontes externas. Tal 

como mencionado anteriormente, cada vez mais as notícias são recicladas de outra fonte 

e, no entanto, raramente o material é atribuído a essa fonte o que é, defendem os autores, 

uma prática de plágio (Lewis et al, 2008a).  
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Sem a devida referenciação das agências noticiosas como fonte de informação, o 

seu papel permanece invisível para o leitor, que ignora os créditos no ecrã, as letras 

pequenas ou os parênteses no início do texto, como explicitou o CEO da Associated Press, 

Thomas Curley. 

“Pode não nos conhecer bem ou provavelmente nunca ouviu falar de nós. Nós não 

publicamos num jornal nem aparecemos na televisão ou rádio; o que nós fazemos é 

fornecer a notícia para aqueles que a fazem, num mundo insaciável por informação”18 

(Curley, citado por Johnston & Forde, 2011:195). 

Esta presença só é notada quando existe alguma referência ao longo do texto, 

como é o caso de “segundo a agência ...” ou “de acordo com a informação avançada pela 

Lusa” (Moreira, 2011). A falta de referenciação também se verifica no caso do recurso a 

outros órgãos de comunicação como fonte de informação.  

À medida que a prática de reutilizar, copiar ou imitar o material dos outros sem 

atribuição da fonte se torna usual, os jornalistas, no exercício diário da sua profissão, vão-

se importando cada vez menos com isso. No Código Deontológico que rege a profissão 

de jornalista, é feita referência ao plágio, que é considerado uma falta grave: “o jornalista 

deve combater a censura e o sensacionalismo e considerar a acusação sem provas e o 

plágio como faltas graves profissionais”19  

 

2.4.2– A tendência para a homogeneização da informação 

 As repercussões decorrentes do uso de outros meios de comunicação social como 

fonte de informação estão também relacionadas com uma uniformização e 

homogeneização da informação. Este é um fator negativo que faz com que todos os meios 

de comunicação divulguem, mais ou menos, as mesmas notícias e temas ao longo do dia. 

Inevitavelmente, a homogeneização da informação produz uma diminuição do pluralismo 

(Marcos, 2009) e a falta de polifonia no discurso jornalístico (Tófoli, 2009).  

                                                           
18 Tradução livre do original em inglês: “you may not know us well, or perhaps haven’t even heard of us. We don’t 

publish a newspaper or run a TV or radio station; what we do is provide the news to those who do for a world insatiable 

for information” 
19 http://static.publico.pt/nos/livro_estilo/29-codigo-d.html [acedido em 21 de julho de 2014] 

http://static.publico.pt/nos/livro_estilo/29-codigo-d.html
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“No ritmo vertiginoso de produção imposto aos profissionais da comunicação, o 

discurso dos media passa a ser monofónico. Não há espaço para o novo, as fontes e 

os pontos de vista são sempre os mesmos, não há emergência de novas ideologias” 

(Tófoli, 2009:6). 

 A um nível mais extremo, é possível afirmar que o facto de os jornalistas olharem 

para o material dos outros jornalistas como uma potencial fonte de informação à qual não 

é possível ficar indiferente provoca uma diminuição do potencial de democratização dos 

media (Johnston & Forde, 2009). Pierre Bourdieu (1994) abordou esta ideia, 

considerando que a concorrência, em vez de favorecer a originalidade e a diversidade, 

tende a criar um tipo de amnésia responsável pela uniformidade da oferta, o que se 

contrapõe à novidade que é, em teoria, um dos principais valores-notícia. Perante o 

aumento do número de meios de comunicação, a competição pela audiência tende a ser 

maior, o que faz com que cada um destes media acabe por copiar o líder (Wright et al, 

2012).  

“A competição, que sempre se considerou ser pré-condição para a liberdade, tem o 

efeito de produzir a uniformidade. Tende a não diferenciar, mas a colocar os media 

juntos. Eles roubam as capas, editoriais e os temas dos outros”20 (ibidem). 

 Apesar de ser inegável a importância das agências de notícias e dos outros meios 

de comunicação social, tal como mencionado anteriormente, a verdade é que, no reverso 

da moeda, a homogeneização e uniformização daquilo que constitui notícia é um facto 

(Wolf, 1985). O autor esclareceu que “sob as diferenças inerentes às culturas, às 

ideologias, aos âmbitos de difusão da informação, aos próprios meios de comunicação, 

permanece um substrato comum definido, precisamente, por critérios de noticiabilidade 

que essas «fontes» contribuem para difundir” (ibidem).  

 Em suma, apesar de, à partida, a multiplicidade de meios de comunicação 

favorecer a diversidade, o que acontece na realidade é a concentração e uniformização de 

notícias, fontes de informação e ideias. Deste modo, a noção de diversidade é uma 

pretensão que não se pode atingir, uma vez que a internet apresenta a “perigosa ilusão de 

                                                           
20 Tradução livre do original em inglês: “competition, which was always considered as a precondition for freedom, has 

the effect of producing uniformity. Tends not to differentiate, but to put media together. They steal covers, editorials 

and themes from the others” 
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múltiplas perspetivas que na realidade emanam de poucas fontes de informação”21 

(Paterson, citado por Johnston & Forde, 2011:198). 

 

2.5– Síntese 

 Neste capítulo ficou patente a relevância que as fontes de informação têm no 

processo de construção noticiosa pelo facto de surgirem na base da notícia (Crato, 1982). 

No entanto, nem todas têm as mesmas características e, por isso, é revelante categorizá-

las de acordo com aquilo que as diferencia. Nesta categorização surgem com destaque as 

fontes externas, ou seja, os órgãos de comunicação social (ibidem).  

 Hoje em dia, nas redações, o acesso à internet é permanente e existe uma 

necessidade de manter o fluxo informacional 24 horas por dia. Contudo, estas 

necessidades não encontraram um paralelo nos recursos económicos e humanos. Deste 

modo, os jornalistas são obrigados a escrever mais em menos tempo, por isso, reescrevem 

histórias e notícias. Esta forma de trabalho é apelidada de “jornalismo de secretária”, 

desenvolvido por um “jornalista sentado” que aproveita os recursos tecnológicos para 

quase não sair da redação. Este tipo de jornalista processa a informação disponibilizada 

por outros media e, muitas vezes, recorre apenas a uma fonte de informação. Neste 

processo, as agências noticiosas são fundamentais na medida em que fornecem material 

pronto a publicar, com uma credibilidade muito superior e com uma relativa imunidade 

ao escrutínio. Tal como mencionado anteriormente, este processamento de material 

noticioso acontece mais frequentemente quando se trata de abordar assuntos 

internacionais. Como consequência do recurso a outros media como fonte de informação, 

as questões do plágio e da homogeneização da informação ganham novo relevo.  

 Foi com base nestas ideias que desenvolvemos um modelo de análise, explicitado 

no capítulo seguinte, que vai servir para analisar empiricamente os artigos feitos ao longo 

do estágio curricular no Maisfutebol. Perceber de que forma é que os órgãos de 

comunicação social são usados como fonte de informação para os jornalistas será a 

questão a ter em conta. 

                                                           
21 Tradução livre do original em inglês: “the dangerous illusion of multiple perspectives which actually emanate from 

very few sources”  
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Capítulo III: Metodologia 

“A investigação em ciências sociais segue um procedimento análogo ao do pesquisador de petróleo. Não 

é perfurando ao acaso que este encontrará o que procura” 

 (Raymond Quivy & Luc Van Campenhoudt) 

 

A importância dos órgãos de comunicação social como fonte de informação para 

o trabalho do jornalista é um dado relevante no estudo da temática das fontes de 

informação, tal como exposto ao longo do capítulo II, dedicado ao enquadramento 

teórico. Durante o período que durou o meu estágio no Maisfutebol percebi que o 

“jornalismo de secretária” é um fenómeno cada vez mais recorrente que faz com que os 

jornalistas desenvolvam um trabalho que utiliza os outros órgãos de comunicação social 

e as agências noticiosas como fonte de informação. Por isso, considero relevante perceber, 

nos mais de 600 artigos que fiz ao longo dos três meses do estágio, em quantos existiu o 

recurso a este tipo de fonte de informação e fazer uma análise a estas notícias.  

O presente capítulo dedica-se a explicar a metodologia utilizada no estudo 

empírico que realizei. Neste capítulo defino a pergunta de partida que orientou a análise, 

bem como o modelo de análise que surgiu na sequência do enquadramento teórico. São 

ainda abordadas as hipóteses que conduziram a investigação e, por fim, é definido o 

método de análise utilizado, neste caso a análise de conteúdo quantitativa. 
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3.1– Definição da pergunta de partida 

Tendo em conta que uma investigação é uma busca constante, o primeiro 

problema para fazer um trabalho empírico é a definição daquilo que se pretende 

investigar. Por consequência, é necessário que exista um fio orientador que exprima 

aquilo que se quer saber (Quivy & Campenhoudt, 2008). Este fio condutor pode surgir na 

forma de uma pergunta de partida que, apesar de ser simples e clara, terá de ter subjacente 

uma sólida reflexão teórica.  

Uma vez que o estudo empírico vai incidir sobre a utilização dos media como 

fonte de informação para os jornalistas, a pergunta de partida será: de que forma é que os 

jornalistas utilizam os órgãos de comunicação social como fonte de informação? 

 

3.2- Construção do modelo de análise 

  De forma a proceder à análise dos artigos que fiz durante o meu estágio curricular 

no Maisfutebol foi necessário fazer um levantamento de todas as notícias que produzi 

entre o dia 2 de setembro e o dia 2 de dezembro de 2013. Assim, o campo de análise 

engloba um total de 635 notícias. No entanto, apenas aquelas que incluíam os media como 

fonte de informação eram relevantes e, por isso, a análise ficou circunscrita a uma amostra 

de 135 artigos que correspondiam à característica pretendida. Esta amostra representa 

apenas 21% do total de notícias feitas durante o estágio no Maisfutebol, ou seja, 1/5 do 

campo de análise. Apesar de ser uma parte significativa do total de notícias, não é possível 

considerar que este seja um valor elevado, tendo em conta a produção noticiosa.  

 Os artigos em questão tiveram como elementos de análise quatro variáveis, 

explicitadas na tabela I, que decorreram das leituras e análise bibliográfica realizadas no 

capítulo II e que se inserem numa análise de conteúdo, explicada no ponto 3.2.2. 

 A variável ‘tipo de órgão de comunicação social’ será dividida em ‘jornal 

impresso’, ‘jornal digital’, ‘rádio’, ‘televisão’ e ‘agência noticiosa’. Na variável 

‘nacionalidade do órgão de comunicação social’ foram definidas duas dimensões 

‘nacional’ e ‘internacional’. No caso do órgão de comunicação ser internacional, foi 

incluído o país de origem. Todas as notícias têm um âmbito em que se inserem. Neste 
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sentido, foi incluída esta variável, com as dimensões ‘nacional’ e ‘internacional’. A 

diferenciação entre as duas foi estabelecida de acordo com a “nacionalidade” do tema em 

questão. Tendo por base o enquadramento teórico, ficou perceptível que a questão da 

referenciação da fonte é um ponto importante e foi definida a variável ‘referenciação da 

fonte de informação’ que se divide nas dimensões ‘com identificação’, ‘sem 

identificação’ e ‘não referenciada’. Por fim, e de modo a perceber a quantidade de fontes 

de informação que são utilizadas, foi estabelecida a variável ‘número de fontes de 

informação’.  

Tabela I: Modelo de Análise 

Variáveis Dimensões 

 

 

Tipo de órgão de comunicação social 

- Jornal Impresso 

- Jornal Digital 

- Rádio 

- Televisão 

- Agência Noticiosa 

Nacionalidade do órgão de 

comunicação social 

- Nacional 

- Internacional a 

Âmbito da notícia - Nacional b 

- Internacional 

Referenciação da fonte de informação - Sim, com e sem identificação 

- Não 

Número de fontes de informação  

a No caso do órgão de comunicação social ser internacional, foi definido o país em que se insere 
b A definição do âmbito da notícia foi feita de acordo com a nacionalidade do tema em questão. Por exemplo, numa 

notícia sobre o treinador José Mourinho, que treina uma equipa inglesa, foi considerada a nacionalidade do sujeito em 

questão, que é portuguesa.                                                                                                                                                                                    

 

Após a análise de cada um dos 135 artigos, será feita uma comparação com a 

concorrência, definida no ponto 1.2.2 do capítulo I, de modo a perceber se o recurso a 

este tipo de fontes de informação teve um paralelo nas notícias online difundidas pelo 
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Record, A Bola, O Jogo e zerozero.pt. A obtenção das notícias da concorrência revelou-

se um processo relativamente simples, apesar de moroso, que apenas foi impossibilitado 

no caso dos artigos d’A Bola que já não se encontravam disponíveis online. Há ainda a 

acrescentar que nem todos os artigos da minha autoria encontraram um paralelo na 

concorrência, uma vez que há assuntos que não foram noticiados. Os temas que não foram 

noticiados são os mais variados e não existe um padrão que possa justificar o facto de não 

serem abordados pela concorrência. No entanto, há um fator que pode explicar esta 

ausência: o facto de dois dos três órgãos de comunicação social concorrentes serem 

jornais impressos e poderem ter feito notícia de determinado tema no jornal em papel e 

não na versão digital. Recordo que nesta análise apenas foram tidas em conta as notícias 

publicadas no site.  

 

3.1.2– A análise de conteúdo 

 A análise de conteúdo é uma técnica de análise que incide sobre mensagens como 

obras literárias, artigos de jornais, documentos ou até mesmo entrevistas pouco diretivas 

(Quivy & Campenhoudt, 2008). Para Bardin (1977), a análise de conteúdo abrange as 

iniciativas de explicitação, sistematização e expressão do conteúdo de uma mensagem, 

com o objetivo de se efetuarem deduções lógicas a respeito dessa mensagem. A autora 

defende ainda que esta técnica oscila entre o rigor da objetividade e a fecundidade da 

subjetividade, resultando na elaboração de indicadores, que tanto podem ser qualitativos 

como quantitativos, que levam o investigador a uma segunda leitura da comunicação 

(ibidem).  

 O processo de análise de conteúdo pode ser organizado em três etapas: 

a) Pré-análise – é a fase de sistematização das ideias, em que é feita uma seleção 

e preparação dos documentos que vão ser analisados, bem como a organização 

dos indicadores a serem utilizados na análise  

b) Exploração do material – é a fase em que os dados brutos do material são 

codificados; este é um processo que envolve procedimentos de recorte, 

contagem, classificação ou enumeração 



     
 

 

Os órgãos de comunicação social como fonte de informação para os jornalistas 

   Página 53 de 99 

 

c) Tratamento dos resultados e interpretação: nesta fase, os dados brutos são 

submetidos a operações estatísticas de forma a que o investigador possa 

realizar as suas interpretações, no caso de uma análise de conteúdo 

quantitativa 

A análise de conteúdo pode ser agrupada em duas categorias: métodos 

quantitativos e métodos qualitativos. Os primeiros são extensivos e têm como informação 

de base a frequência do aparecimento de determinadas características ou a correlação 

entre elas. Os métodos qualitativos são intensivos e focam-se na presença ou ausência de 

uma característica ou o modo segundo o qual os elementos estão articulados (Quivy & 

Campenhoudt, 2008).  

Para esta investigação em específico, a escolha recaiu sobre uma análise de 

conteúdo quantitativa. Tal como mencionado anteriormente, foi necessário passar pelas 

três fases que organizam o processo, nomeadamente a seleção e preparação das notícias 

e a organização das variáveis, a exploração do material, através do recurso ao programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e, finalmente, o tratamento e 

interpretação dos resultados obtidos.  

  

3.3- Definição das hipóteses 

  A organização de uma investigação através de hipóteses de trabalho é uma das 

formas de a orientar com ordem e rigor, sem sacrificar a descoberta e a curiosidade (Quivy 

& Campenhoudt, 2008). Uma hipótese é definida como “uma proposição que prevê uma 

relação entre dois termos que, segundo os casos, podem ser conceitos ou fenómenos. É, 

portanto, uma proposição provisória” (ibidem).  

 Com base nas ideias defendidas pelos autores, que consideram que as hipóteses 

têm de ser passíveis de ser refutadas e testadas indefinidamente, definimos quatro 

hipóteses que vão ser verificadas na análise empírica. 

Hipótese 1: Supõe-se que há uma utilização maior de órgãos de comunicação social 

internacionais quando o âmbito da notícia é internacional. 
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Hipótese 2: Supõe-se que as agências noticiosas são mais utilizadas como fonte de 

informação do que os restantes órgãos de comunicação social. 

Hipótese 3: Supõe-se que os jornalistas tendem a usar apenas uma fonte de informação 

quando recorrem a órgãos de comunicação social.  

Hipótese 4: Supõe-se que os jornalistas tendem a não identificar a fonte de informação 

quando recorrem a órgãos de comunicação social.  
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Capítulo IV: Apresentação e discussão dos dados 

“A ciência? Ao fim e ao cabo, o que é ela senão uma longa e sistemática curiosidade?” 

 (André Maurois) 

 

 Tendo em conta o modelo de análise apresentado no capítulo III, dedicado à 

metodologia, é necessário fazer uma apreciação e interpretação dos dados obtidos com a 

realização do estudo empírico. Neste sentido, este capítulo pretende apresentar a análise 

feita aos artigos elaborados durante o estágio curricular no Maisfutebol que têm como 

fonte de informação órgãos de comunicação social. Este estudo empírico foi desenvolvido 

sem esquecer o seu objetivo fundamental: perceber de que modo são utilizados os outros 

órgãos de comunicação social como fonte de informação para os jornalistas. 

 Posteriormente, será feita uma comparação com as notícias feitas pela 

concorrência sobre o mesmo tema de forma a perceber se o recurso às chamadas fontes 

externas é feito da mesma forma. 
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4.1- Caracterização das variáveis em análise 

 Antes de proceder à análise das variáveis em estudo, de forma a confirmar ou 

refutar as hipóteses definidas no ponto 3.3, considera-se relevante fazer uma análise 

descritiva dos 130 artigos em estudo. Com o objetivo de facilitar a interpretação da 

informação, foram elaboradas tabelas em função das variáveis previstas no modelo de 

análise.  

 Relativamente ao tipo de órgão de comunicação mais citado como fonte de 

informação nos artigos em questão, verifica-se um predomínio dos jornais impressos, tal 

como se pode ver na tabela II. Constata-se que, em 49 notícias, são os jornais impressos 

os utilizados, o que corresponde a 37,4% do total. Segue-se a televisão, com 32 notícias 

(24,4%) e as agências noticiosas, com 13,7%. Há ainda que salientar que, em 11 notícias, 

não foi feita referência ao tipo de órgão de comunicação social utilizado como fonte de 

informação. Nestes casos é comum a utilização de expressões como “segundo os meios 

de comunicação locais”. A meu ver, esta é uma prática incorreta que potencia o plágio, 

uma vez que não é feita a devida referenciação à fonte de informação utilizada. 

Tabela II: Análise da variável ‘tipo de órgão de comunicação social’ 

Tipo de órgão de 

comunicação social 

Número de casos Percentagem (%) 

Jornal Impresso 49 37,4 

Rádio 8 6,1 

Televisão 32 24,4 

Jornal Digital 3 2,3 

Revista 9 6,9 

Agência de Notícias 18 13,7 

Não identificado 11 8,4 
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A variável nacionalidade demonstra que os órgãos de comunicação social 

internacionais têm uma presença muito maior do que os media portugueses. De facto, 

mais de 85% dos órgãos de comunicação citados têm origem fora de Portugal e apenas 

18 notícias tiveram como fonte de informação meios de comunicação nacionais, ou seja, 

13,7%, tal como é possível verificar na tabela III. Relativamente aos países de origem 

destes órgãos de comunicação, Espanha e Reino Unido, com 19,8% e 19,1%, 

respetivamente, são os que obtêm maior percentagem, tal como representado na tabela 

IV. Este facto pode ser explicado por dois motivos. Por um lado, pela presença de 

Cristiano Ronaldo22 e de José Mourinho23 nestes países, que são dos portugueses no 

estrangeiro mais seguidos pela imprensa nacional. Por outro lado, estes dois países têm 

os campeonatos de futebol mais vistos no nosso país, o que pode justificar a apetência 

por notícias de Espanha e do Reino Unido. Apesar da proximidade linguística com o 

Brasil, os órgãos de comunicação social deste país apenas são mencionados como fonte 

de informação em 4,6% das notícias. A presença de meios de comunicação sérvios em 

cerca de 3% das notícias justifica-se pelo facto de o SLBenfica ser o clube, na temporada 

de 2013/2014, de quatro jogadores oriundos deste país. É ainda importante referir que, no 

caso da nacionalidade dos órgãos de comunicação, esta foi uma informação fornecida nos 

130 artigos analisados.  

Tabela III: Análise da variável ‘nacionalidade do órgão de comunicação social’ 

Nacionalidade do órgão 

de comunicação social 

Número de casos Percentagem (%) 

Nacional 18 13,7 

Internacional 112 85,5 

 

 

 

 

 

                                                           
22 O internacional português joga no clube espanhol Real Madrid 
23 O treinador português treina o clube inglês Chelsea 
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Tabela IV: Países de origem dos órgãos de comunicação social 

Nacionalidade dos órgãos 

de comunicação social 

internacionais 

Número de casos Percentagem (%) 

Espanha 26 19,8 

Reino Unido 25 19,1 

Itália 11 8,4 

Alemanha 11 8,4 

França 10 7,6 

Brasil 6 4,6 

EUA 5 3,8 

Sérvia 4 3,1 

Argentina 3 2,3 

Suíça 3 2,3 

Em relação à variável que pretende estudar o âmbito em que a notícia se insere é 

possível verificar que a maioria das notícias que incluem como fonte de informação outros 

órgãos de comunicação social são de âmbito internacional (67,9%). As notícias com 

âmbito nacional são apenas 41, ou seja, 31,3%. Estes dados permitem concluir que há 

uma maior tendência para recorrer a outros órgãos como fonte, quando a notícia é 

internacional, o que pode ser explicado pela dificuldade de acesso direto aos participantes 

na ação.  

Tabela V: Análise da variável ‘âmbito da notícia’ 

Âmbito da notícia Número de casos Percentagem (%) 

Nacional 41 31,3 

Internacional 89 67,9 
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 A variável ‘referenciação’, tal como explicado no capítulo III, pretende avaliar se 

é feita referência à fonte de informação utilizada para redigir a notícia. Neste caso, a fonte 

pode ser identificada ou não identificada. É possível verificar, através da análise da tabela 

VI, que em todos os 130 artigos analisados, a fonte de informação foi referenciada e, 

numa elevada maioria (88,5%), esta referenciação foi feita com identificação da fonte. O 

facto de ser feita a identificação da fonte utilizada é uma prática correta e que deve ser 

continuada. Em apenas 14 notícias (10,7%) a fonte de informação não teve identificação, 

sendo nestes casos típica a utilização de expressões como “de acordo com a imprensa 

espanhola” ou “segundo os meios de comunicação locais”. Este tipo de expressões devia 

ser evitado e a forma correta devia ser a inclusão da identificação da fonte a que o 

jornalista recorreu.  

Tabela VI: Análise da variável ‘referenciação da fonte de informação’ 

Referenciação da fonte 

de informação 

Número de casos Percentagem (%) 

Sim, com identificação 116 88,5 

Sim, sem identificação 14 10,7 

Não referenciado 0 0 

A última variável em estudo analisa o número de fontes de informação presentes 

na notícia. É possível perceber que em 87% dos casos é utilizada apenas uma fonte de 

informação e são raras as notícias em que se recorre a duas fontes de informação (2,3%). 

Há ainda que ter em conta que, em 13 notícias, não é indicado o número de fontes 

utilizadas no processo de construção noticiosa, tal como é possível ver na tabela VII.  
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Tabela VII: Análise da variável ‘número de fontes de informação’ 

Número de fontes de 

informação 

Número de casos Percentagem (%) 

1 114 87 

2 3 2,3 

Não indicado 13 9,9 

A análise univariada dos 130 artigos por mim redigidos durante o estágio permite 

traçar um perfil destas notícias, em que existiu um recurso a outros órgãos de 

comunicação social como fonte de informação. Os artigos são maioritariamente de âmbito 

internacional em que existiu a utilização de apenas uma fonte de informação. Esta fonte 

caracteriza-se por ser, na grande maioria dos casos, um jornal impresso internacional com 

origem em Espanha ou no Reino Unido. Ao nível da referenciação, em quase todos os 

artigos existiu a referenciação com identificação da fonte de informação. 

 

4.2- Verificação das hipóteses 

 A construção do modelo de análise no capítulo III incluía a definição de quatro 

hipóteses que iriam orientar a investigação empírica. Após a construção da base de dados 

e da análise das variáveis em estudo, é importante perceber se as hipóteses definidas após 

a abordagem teórica se confirmam ou se, pelo contrário, são refutadas, tendo em conta a 

amostra dos 130 artigos em análise.  

 

4.2.1– Hipótese 1  

Hipótese 1: Supõe-se que há uma utilização maior de órgãos de comunicação social 

internacionais quando o âmbito da notícia é internacional.  

 De forma a perceber se esta hipótese será confirmada ou refutada, é necessário 

proceder à associação das duas variáveis presentes: nacionalidade dos órgãos de 
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comunicação social e âmbito da notícia. Com o recurso ao software SPSS, é possível 

perceber que existe uma forte relação entre as duas variáveis (o valor do V de Cramer é 

de 0,591). Deste modo, tendo em conta que existe uma forte relação entre as duas 

variáveis, é possível afirmar que a hipótese 1 é confirmada, ou seja, nos artigos que redigi 

durante o estágio há uma maior utilização de órgãos de comunicação internacionais 

quando o âmbito da notícia é internacional. Esta confirmação da primeira hipótese vai ao 

encontro das ideias defendidas por alguns autores no capítulo II, nomeadamente por 

Marcos (2009). Com efeito, esta é uma situação que decorre da distância física face aos 

locais em causa o que favorece a utilização das fontes de informação externas. 

 

4.2.2– Hipótese 2 

Hipótese 2: Supõe-se que as agências noticiosas são mais utilizadas como fonte de 

informação do que os restantes órgãos de comunicação social. 

 Esta segunda hipótese de trabalho relaciona-se com um tipo muito específico de 

fontes de informação externas, abordado no tópico 2.2.1., as agências noticiosas. De facto, 

de acordo com o enquadramento teórico, pelo seu grau de credibilidade, as agências 

noticiosas são um caso especial, na medida em que permanecem imunes ao escrutínio e 

fornecem material pronto a publicar. Assim, é importante analisar se as agências de 

notícias são as mais utilizadas na amostra de notícias em questão. Para isso, é necessário 

retomar a variável ‘tipo de órgão de comunicação social’, explicitada na tabela II. É 

possível perceber que as agências noticiosas ocupam apenas o terceiro lugar nos tipos de 

órgãos de comunicação mais utilizados, com os jornais impressos a liderarem a tabela 

(37,4%), seguidos das televisões (24,4%). As agências, nesta amostra de 130 notícias, 

apenas são utilizadas como fonte de informação em 18 casos, o que corresponde a 13,7%.  

Assim, a segunda hipótese de trabalho é refutada, ou seja, as agências noticiosas não são 

mais utilizadas do que os restantes órgãos de comunicação nos artigos que redigi durante 

o estágio no Maisfutebol. 
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4.2.3– Hipótese 3 

Hipótese 3: Supõe-se que os jornalistas usam apenas uma fonte de informação quando 

recorrem a órgãos de comunicação social.  

 A terceira hipótese definida no capítulo III relaciona-se com o número de fontes 

de informação utilizadas em cada notícia. Se, no enquadramento teórico, ficou patente 

que o número de fontes de informação utilizadas quando se fala em fontes externas é 

reduzido, é importante analisar, nos artigos que redigi ao longo do estágio curricular no 

Maisfutebol, se esta caraterística está presente. A análise à variável ‘número de fontes de 

informação’, feita na tabela VII, permite perceber que em 87% das notícias que redigi foi 

utilizada apenas uma fonte e, apenas em três casos, existiu o recurso a duas. Há ainda que 

salientar as 13 notícias em que não há referência ao número de fontes de informação 

utilizadas. Deste modo, é possível concluir que a terceira hipótese é confirmada, ou seja, 

nos artigos por mim redigidos é usada apenas uma fonte de informação. A confirmação 

da hipótese 3 está de acordo com algumas ideias apresentadas ao longo do capítulo II. De 

facto, alguns autores remetem para a ideia de que existe uma relativa imunidade ao 

escrutínio por parte deste tipo de fontes de informação, uma vez que detêm uma 

autoridade mais absoluta do que as restantes, o que faz com que, muitas vezes, os 

jornalistas não questionem o seu conteúdo. O uso de apenas uma fonte de informação tem 

subjacente um perigo relacionado com o facto de um erro poder ser perpetuado no tempo 

fruto de uma excessiva confiança no trabalho desenvolvido por outro meio de 

comunicação e pela ausência de confirmação da informação. 

 

4.2.4– Hipótese 4 

Hipótese 4: Supõe-se que os jornalistas não identificam a fonte de informação quando 

recorrem a órgãos de comunicação social.  

 A quarta e última hipótese aborda a questão da referenciação. É importante 

analisar se, no recurso a outros media como fonte de informação, é feita a referenciação 

completa da fonte, com identificação do órgão de comunicação social em questão. No 

enquadramento teórico, os autores abordados consideravam que, na maioria das vezes, 
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estas fontes não eram identificadas nas notícias. Após a análise da variável em causa, 

presente na tabela VI, é possível perceber que, em 130 artigos por mim redigidos com 

recurso a órgãos de comunicação social, 116 têm referenciação com identificação da 

fonte. Em apenas 14 casos não existiu uma devida referenciação, uma vez que o órgão de 

comunicação não é identificado. Assim, a hipótese 4 é refutada, ou seja, no caso desta 

análise específica, a fonte de informação é identificada quando se recorre a órgãos de 

comunicação social.  

 

4.3- Comparação entre as minhas notícias com as notícias da 

concorrência 

A comparação com as notícias sobre o mesmo tema feitas pela concorrência é 

importante para perceber que utilização é dada aos órgãos de comunicação social como 

fonte de informação. De facto, apenas a comparação permite saber se os outros media, 

neste caso concorrentes do Maisfutebol, fazem a mesma utilização das fontes externas. 

Esta comparação não é possível em todos os artigos, na medida em que há assuntos que 

eu tratei não foram noticiados por todos os órgãos de comunicação que constituem a 

concorrência do Maisfutebol, o jornal O Jogo, o Record e o jornal digital zerozero.pt. 

Para esta análise empírica foram escolhidas algumas variáveis que se destacavam, de 

forma a que o estudo não fosse demasiado extenso e descritivo. As tabelas apresentadas 

estão sob a forma de percentagem, de forma a facilitar a comparação entre os meios de 

comunicação. 

 

4.3.1– O meu trabalho e o do jornal Record 

 Relativamente ao Record, foi possível comparar 53 artigos. Foi importante tentar 

identificar um padrão relativamente aos temas que compõem os artigos comparáveis. O 

padrão não foi passível de ser identificado, no entanto existem alguns temas genéricos 

que são noticiados: declarações sobre jogadores portugueses (por exemplo comentários 

do treinador do Liverpool, Brendan Rodgers, sobre Tiago Ilori), declarações sobre 

jogadores internacionais a atuar em Portugal (como por exemplo comentários sobre as 

exibições de Herrera, jogador mexicano do FCPorto), notícias sobre clubes nacionais 
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(temos como exemplo os artigos sobre as eleições do SCBraga) e ainda, notícias sobre 

personalidades do mundo desportivo, como Maradona ou Lance Armstrong. 

Ao nível do tipo de órgão de comunicação utilizado como fonte de informação, 

percebe-se que existem algumas semelhanças em relação aos artigos por mim escritos 

durante o estágio no Maisfutebol. Com efeito, o jornal impresso surge como o mais 

utilizado, em 24,5% das vezes, seguido de perto pela televisão, tal como é possível 

observar na tabela VIII. É ainda importante realçar a maior percentagem de utilização de 

agências de notícias, em 17% dos casos. Por outro lado, a percentagem de casos em que 

o órgão de comunicação social não é identificado é também superior, com quase 19%. 

Tabela VIII: Associação da variável ‘tipo de órgão de comunicação social’ e ‘órgão 

de publicação’ (Maisfutebol e Record) 

Tipo de órgão de 

comunicação social 

Maisfutebol Record 

Jornal Impresso 37,7% 24,5% 

Rádio 6,2% 7,5% 

Televisão 24,6% 20,8% 

Agência de Notícias 13,8% 17% 

Jornal Digital 2,3% 3,8% 

Revista 6,9% 7,5% 

Não Identificado 8,5% 18,9% 

A variável ‘âmbito da notícia’ revela algumas discrepâncias entre o Maisfutebol 

e o Record. Enquanto no Maisfutebol se verificava um domínio das notícias de âmbito 

internacional, com 68,5%, no Record, o número de notícias nacionais e internacionais em 

que são utilizados outros meios de comunicação social como fonte de informação é mais 

próximo, tal como se verifica na tabela IX. 
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Tabela IX: Associação da variável ‘âmbito da notícia’ e ‘órgão de publicação’ 

(Maisfutebol e Record) 

Âmbito da notícia Maisfutebol Record 

Nacional 31,5% 47,2% 

Internacional 68,5% 52,8% 

Na variável que analisa a referenciação das fontes existem diferenças relevantes 

entre os dois meios de comunicação social. Por um lado, a percentagem de artigos em que 

a referenciação é feita com identificação da fonte é elevada. No caso do Maisfutebol, 

ronda os 90% e no Record aproxima-se dos 80%. Ainda assim, apesar dos valores 

elevados, este continua a não ser um procedimento aceitável na medida em que devia ser, 

em ambos os casos, de 100%. Por outro lado, nos artigos do jornal Record, a percentagem 

de notícias em que a fonte de informação não era referenciada é de 17%, situação que não 

acontece no Maisfutebol, tal como indica na tabela X.  

Tabela X: Associação da variável ‘referenciação da fonte de informação’ e ‘órgão 

de publicação’ (Maisfutebol e Record) 

Referenciação da fonte 

de informação 

Maisfutebol Record 

Referenciação com 

identificação 

89,2% 79,2% 

Referenciação sem 

identificação 

10,8% 3,8% 

Não referenciado 0% 17% 

Em relação à variável ‘número de fontes’, existe um predomínio da utilização de 

apenas uma fonte de informação nos dois casos. No Record, em 18,9% das notícias não 

era possível aferir o número de fontes de informação utilizadas, uma vez que o jornalista 

que redigiu a notícia não mencionou essa informação. A acrescentar a este valor há ainda 

o facto de em nenhuma das 53 notícias ter sido utilizada mais do que uma fonte de 

informação, tal como está explicitado na tabela XI. 
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Tabela XI: Associação da variável ‘número de fontes’ e ‘órgão de publicação’ 

(Maisfutebol e Record) 

Número de fontes  Maisfutebol Record 

1 87,7% 81,1% 

2 2,3% 0% 

Não indicado 10% 18,9% 

A comparação entre os meus artigos e os artigos do jornal Record permite perceber 

algumas semelhanças e assimetrias. Ao nível das semelhanças, há que destacar o tipo de 

órgão de comunicação social mais citado, com um domínio dos jornais impressos, 

seguidos da televisão. Há ainda a realçar a maior presença das agências noticiosas como 

fonte de informação. As diferenças registam-se ao nível do âmbito das notícias, com a 

existência de uma maior proximidade entre a percentagem de notícias nacionais e 

internacionais. A referenciação é outra variável em que há assimetrias, uma vez que, 

apesar de uma elevada percentagem de notícias ter a referenciação da fonte de 

informação, em 17% dos casos não é feita qualquer referência.  

 

4.3.2– O meu trabalho e o do jornal O Jogo 

No caso do jornal O Jogo, foi possível comparar 60 artigos. Tal como no caso 

anterior, foi importante tentar encontrar um padrão de temas nestes artigos e, tal como 

anteriormente, não foi possível identificar esse padrão, uma vez que a variedade de temas 

é grande: declarações sobre jogadores portugueses (como por exemplo, comentários de 

Ibrahimovic sobre Cristiano Ronaldo), declarações sobre jogadores internacionais que 

atuam em Portugal (por exemplo, afirmações sobre o mexicano Reyes, jogador do 

FCPorto), notícias sobre clubes nacionais e notícias sobre personalidades desportivas, 

como Armstrong. Além disso, no caso d’O Jogo, existem notícias sobre jogadores 

internacionais mais reconhecidos publicamente, como por exemplo Messi, Lewandowksi 

e Balotelli, que no Record são menos noticiados. Há ainda a acrescentar notícias que são 

insólitas e, por isso, incluem o agendamento do jornal, como por exemplo a contratação 
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de um jogador de nove anos ou a proibição, por parte dos adeptos, de um clube jogar com 

um equipamento cor de rosa.  

Em relação ao tipo de órgão de comunicação social utilizado como fonte de 

informação pelo jornalista, é possível perceber que, tal como nas análises anteriores, o 

jornal impresso domina em termos de fonte de informação, com 35%. Há que destacar 

uma maior utilização de rádios como fonte de informação, em comparação com os artigos 

do Maisfutebol e do Record e um decréscimo do uso de televisões. Esta é uma questão 

passível de reflexão, uma vez que a rádio utilizada como fonte de informação não é a 

rádio pertencente ao mesmo grupo do jornal em causa, neste caso a TSF, do grupo 

Controlinveste. Com efeito, nem por uma vez esta rádio foi citada e a maioria das rádios 

usadas como fonte de informação são de âmbito internacional. 

É ainda importante acrescentar o facto de as agências de notícias surgirem apenas 

em 10% das situações e os casos em que a fonte de informação não é identificada 

aumentarem para 28,3%, tal como revela a tabela XII.  

Tabela XII: Associação da variável ‘tipo de órgão de comunicação social’ e ‘órgão 

de publicação’ (Maisfutebol e O Jogo) 

Tipo de órgão de 

comunicação social 

Maisfutebol O Jogo 

Jornal Impresso 37,7% 35% 

Rádio 6,2% 8,3% 

Televisão 24,6% 8,3% 

Agência de Notícias 13,8% 10% 

Jornal Digital 2,3% 1,7% 

Revista 6,9% 8,3% 

Não Identificado 8,5% 28,3% 

Relativamente à variável ‘referenciação da fonte de informação’, verifica-se uma 

clara diferença entre os artigos comparativos do Maisfutebol e d’O Jogo (ver tabela XIII).  
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Por um lado, continua a existir um predomínio do número de artigos em que a 

fonte de informação é referenciada com identificação, cerca de 68%, mas este valor é 

bastante mais baixo do que a percentagem no caso das notícias do Maisfutebol. Por 

consequência, há um aumento dos artigos em que não é feita qualquer referência à fonte 

de informação, aproximadamente 27%.  

Tabela XIII: Associação da variável ‘referenciação da fonte de informação’ e ‘órgão 

de publicação’ (Maisfutebol e O Jogo) 

 A variável ‘número de fontes’ segue a tendência verificada na variável anterior, 

ou seja, existe um número bastante limitado de fontes de informação que constituem a 

base de construção da notícia. Em 70% das 60 notícias analisadas, o jornalista utilizou 

apenas uma fonte de informação, valor inferior aos 87,7% verificados nos artigos 

redigidos durante o meu estágio no Maisfutebol. Este decréscimo podia significar que, no 

jornal O Jogo, os jornalistas utilizavam mais do que uma fonte de informação. No entanto, 

o que se verifica é que em cerca de 28% das notícias não é feita referência a qualquer 

fonte de informação. É ainda importante acrescentar o facto de apenas 1% das notícias 

terem duas fontes de informação, tal como se verifica na tabela XIV.  

 

 

 

 

Referenciação da fonte 

de informação 

Maisfutebol O Jogo 

Referenciação com 

identificação 

89,2% 68,3% 

Referenciação sem 

identificação 

10,8% 5% 

Não referenciado 0% 26,7% 
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Tabela XIV: Associação da variável ‘número de fontes de informação’ e ‘órgão de 

publicação’ (Maisfutebol e O Jogo) 

A comparação entre os meus artigos e os artigos do jornal O Jogo permite 

perceber, tal como na análise anterior, algumas semelhanças e diferenças. Relativamente 

às semelhanças, há que destacar o tipo de órgão de comunicação social mais citado, com 

um domínio dos jornais impressos. Contudo, verifica-se que em 28% das situações não 

foi feita alusão ao tipo de órgão de comunicação utilizado. Outra das variáveis 

semelhantes é a que se refere ao número de fontes utilizadas, ainda que em muitas vezes 

não seja perceptível a quantidade de fontes de informação. As assimetrias registam-se ao 

nível da referenciação, na medida em que, muitas vezes a fonte não era indicada.  

 

4.3.3– O meu trabalho e o jornal Zerozero.pt 

Relativamente ao jornal digital zerozero.pt foi possível comparar apenas 24 

artigos. Este caso distingue-se ligeiramente dos anteriores, uma vez que os temas das 

notícias comuns estão, na sua grande maioria, relacionados com Portugal. Por um lado, 

são feitas notícias de declarações sobre jogadores portugueses, como por exemplo 

Cristiano Ronaldo, sobre jogadores internacionais que atuam em Portugal, como por 

exemplo o sérvio Sulejmani que joga no SLBenfica, e ainda notícias sobre clubes 

nacionais, como por exemplo declarações de André Almeida sobre o SLBenfica ou de 

Augusto Inácio sobre o Sporting CP.  

Ao analisar a variável ‘tipo de órgão de comunicação’ conclui-se que, também 

neste meio de comunicação digital, a principal fonte nos 24 artigos é o jornal impresso 

(37,5%). No entanto, se nos artigos do Maisfutebol cerca de 13% das notícias incluíam 

Número de fontes  Maisfutebol O Jogo 

1 87,7% 70% 

2 2,3% 1,7% 

Não indicado 10% 28,3% 
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agências de notícias, no caso do zerozero.pt este tipo de fonte de informação nunca foi 

utilizada. Por outro lado, o número de notícias em que a fonte de informação utilizada 

não é identificada é bastante maior do que nos artigos do Maisfutebol, mas também dos 

outros meios de comunicação social analisados, tal como é possível observar na tabela 

XV.  

Tabela XV: Associação da variável ‘tipo de órgão de comunicação social e ‘órgão 

de publicação’ (Maisfutebol e zerozero.pt) 

Tipo de órgão de 

comunicação social 

Maisfutebol Zerozero.pt 

Jornal Impresso 37,7% 37,5% 

Rádio 6,2% 4,2% 

Televisão 24,6% 12,5% 

Agência de Notícias 13,8% 0% 

Jornal Digital 2,3% 8,3% 

Revista 6,9% 8,3% 

Não Identificado 8,5% 29,2% 

A análise ao âmbito da notícia permite perceber a existência de assimetrias 

relativamente aos artigos desenvolvidos durante o estágio no Maisfutebol. Neste caso, 

verificava-se um predomínio de artigos de âmbito internacional (cerca de 68%). No jornal 

online zerozero.pt, a situação é exatamente o inverso. De facto, nos 24 artigos passíveis 

de comparação, 66,7% eram de âmbito nacional e apenas 33,3% eram internacionais, 

como se pode observar na tabela XVI. Esta situação também não se verificava no caso 

dos artigos do Record e d’O Jogo. Com base nestes dados, foi importante tentar perceber 

as razões que justificavam estes valores. Contudo, tendo em conta que o jornal zerozero.pt 

não possui estatuto editorial, não foi possível obter uma resposta que justificasse o 

predomínio de notícias de âmbito nacional. Por isso, no futuro, no caso de uma possível 

continuidade desta investigação, seria importante realizar uma entrevista com o diretor 

do jornal de forma a perceber esta preferência.  
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Tabela XVI: Associação da variável ‘âmbito da notícia e ‘órgão de publicação’ 

(Maisfutebol e zerozero.pt) 

 Em relação à referenciação das fontes de informação, verifica-se que também nos 

artigos do zerozero.pt há a perceção da sua importância. Analisando a tabela XVII, 

constata-se que em cerca de 70% das 24 notícias passíveis de comparação com as 130 

notícias do Maisfutebol foi feita a referenciação da fonte de informação com a devida 

identificação. Pelo contrário, em 20,8% das notícias a fonte não foi referenciada, situação 

que, tal como se pode verificar, não aconteceu nos artigos do Maisfutebol. É importante 

ainda destacar que em 8,3% das notícias, a referenciação feita pelo jornalista não incluía 

a identificação da fonte de informação.  

Tabela XVII: Associação da variável ‘referenciação da fonte de informação ‘órgão 

de publicação’ (Maisfutebol e zerozero.pt) 

Quando analisados os dados relativos ao número de fontes de informação 

utilizadas na construção da notícia, é possível entender que, tal como no caso dos artigos 

do Maisfutebol, há um predomínio da utilização de apenas uma fonte de informação 

(66,7%). Pelo contrário, em cerca de 33% das notícias não é indicado o número de fontes 

de informação utilizadas, valor substancialmente superior ao verificado nos outros meios 

de comunicação analisados. Convém ainda destacar o facto de em nenhuma das 24 

Âmbito da notícia Maisfutebol Zerozero.pt 

Nacional 31,5% 66,7% 

Internacional 47,2% 33,3% 

Referenciação da fonte de informação Maisfutebol Zerozero.pt 

Referenciação com identificação 89,2% 70,8% 

Referenciação sem identificação 10,8% 8,3% 

Não referenciado 0% 20,8% 
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notícias terem sido usadas duas fontes de informação, como é possível observar na tabela 

XVIII.  

Tabela XVIII: Associação da variável ‘número de fontes de informação e ‘órgão de 

publicação’ (Maisfutebol e zerozero.pt) 

 

Através desta análise foi possível perceber que o zerozero.pt partilha algumas 

semelhanças com o Maisfutebol ao nível do número de fontes de informação utilizadas, 

essencialmente apenas uma, mas também em relação ao tipo de órgão de comunicação 

social citado (maioritariamente jornais impressos e televisões). Pelo contrário, em relação 

às diferenças, estas encontram-se na variável âmbito da notícia, com um domínio das 

notícias nacionais, mas também da referenciação, uma vez que em 21% dos casos a fonte 

de informação não foi mencionada. 

A análise desenvolvida ao longo deste capítulo permite perceber que nem todos 

os meios de comunicação social fazem uso das chamadas fontes externas do mesmo 

modo, apesar de, neste campo, existirem algumas similaridades entre os quatro órgãos de 

comunicação social comparados. De facto, constata-se que o tipo de órgão de 

comunicação e o número de fontes utilizadas são comuns aos quatro casos, o que pode 

ser justificado por dois motivos. Por um lado, relativamente ao tipo de órgão de 

comunicação social, os jornais impressos são possuidores de uma maior facilidade de 

acesso, ainda que, em muitos casos, o acesso a estes jornais seja feito através do site. Por 

outro lado, as similaridades existentes em relação ao limitado número de fontes de 

informação utilizadas tem a ver com, tal como referido anteriormente, o facto de os meios 

de comunicação social possuírem uma relativa imunidade ao escrutínio por parte dos 

jornalistas, uma vez que oferecem informação considerada suficientemente credível e que 

Número de fontes  Maisfutebol Zerozero.pt 

1 87,7% 66,7% 

2 2,3% 0% 

Não indicado 10% 33,3% 
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não necessita de confirmação. Quando olhamos para as diferenças existentes, verifica-se 

que o âmbito da notícia é uma das variáveis que mais se diferencia, o que pode ser 

justificado por questões relacionadas com a linha editorial de cada meio de comunicação 

social.  

 A análise feita aos artigos por mim desenvolvidos ao longo do estágio permite 

chegar a algumas conclusões. Inicialmente, analisando apenas o número de notícias que 

tiveram como fonte de informação órgãos de comunicação social, percebe-se que este é 

um valor reduzido, correspondendo a apenas 21% do total. Apesar de isto não significar 

diretamente que existem muitos artigos com fontes de informação próprias, significa que 

a grande maioria dos artigos que redigi recorreu diretamente à fonte de informação em 

vez de utilizar o trabalho desenvolvido por colegas de profissão. Contudo, ainda que longe 

de serem metade dos artigos redigidos durante o estágio, as 135 notícias analisadas 

revelam que existe uma necessidade de garantir o fluxo de informação 24 horas por dia e 

que este apenas pode ser mantido utilizando também as fontes externas, em particular os 

órgãos de comunicação social. Deste modo, pode-se afirmar que existe uma necessidade 

de estar constantemente ao computador, sentado na secretária, a acompanhar aquilo que 

é feito pelos outros órgãos de comunicação social, para que não se perca qualquer 

informação. Este “trabalho de secretária” vai ao encontro do jornalismo sentado 

explicitado por Érik Neveu (2005). 

A análise desenvolvida permite perceber o que é que, ao longo do estágio, foi feito 

da forma mais correta ou, pelo contrário, podia ter sido melhorado. Considero que ao 

nível da referenciação das fontes de informação o trabalho foi pautado pela garantia de 

que, em todos os artigos, a fonte utilizada para obter a informação fosse referenciada com 

a devida identificação, o que é revelado na variável ‘referenciação das fontes de 

informação’. Esta é uma questão que foi frequentemente abordada ao longo do 2º ciclo 

de estudos como sendo fundamental e foi importante, durante o estágio, garantir que era 

dado o devido crédito ao “fornecedor da informação”. Considero que teria sido importante 

ter um contacto mais direto com as fontes de informação ao invés do recurso aos outros 

órgãos de comunicação social. O contacto direto teria sido uma vantagem não só para 

mim como jornalista estagiária, mas também para os leitores que poderiam ter visto mais 

aprofundados alguns temas. Contudo, compreendo que, neste panorama, seria difícil 

produzir informação que alimentasse o jornal 24 horas por dia mantendo os custos e os 



     
 

 

Os órgãos de comunicação social como fonte de informação para os jornalistas 

   Página 74 de 99 

 

recursos humanos atuais. Além disso, verifica-se uma dificuldade de acesso às fontes de 

informação como jogadores ou treinadores, que é limitada pelas próprias estruturas 

internas onde estes se inserem, nomeadamente os clubes, tendo como exemplo disso a 

situação especificada no ponto 1.5 do capítulo I. 

 

4.4- Síntese 

O capítulo dedicado à análise dos dados empíricos está dividido em três partes. 

Primeiramente é feita uma análise a cada uma das quatro variáveis em análise em cada 

um dos 130 artigos redigidos por mim durante o estágio no Maisfutebol que recorrem a 

outros media como fonte de informação. Nesta análise univariada concluiu-se que: 

 Os jornais impressos são o tipo de órgão de comunicação social mais 

utilizado (tabela II) 

 Os media internacionais são mais utilizados como fonte de informação do 

que os media nacionais (tabela III) 

 Os meios de comunicação de Espanha e do Reino Unido dominam em 

termos de nacionalidade da fonte de informação (tabela IV) 

 Há um predomínio de notícias de âmbito internacional quando os media 

são a fonte de informação (tabela V) 

 Na maioria dos 130 artigos analisados é feita referenciação com 

identificação da fonte de informação (tabela VI) 

 É apenas utilizada uma fonte de informação na maioria das notícias 

(tabela VII) 

Após a análise de cada uma das variáveis em estudo foi feita a confirmação ou 

refutação das quatro hipóteses de investigação definidas no capítulo da metodologia. 

Deste modo, percebeu-se que duas hipóteses foram confirmadas, nomeadamente a 

hipótese 1 e 3 ou seja, existe maior utilização de órgãos de comunicação social 

internacionais quando o âmbito da notícia é internacional e os usam apenas uma fonte de 
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informação quando recorrem a órgãos de comunicação social. Pelo contrário, as hipóteses 

2 e 4 saíram refutadas após a verificação dos dados. Neste caso, as agências de notícias 

não são mais utilizadas como fonte de informação do que os restantes órgãos de 

comunicação social e existe identificação quando os jornalistas recorrem a órgãos de 

comunicação social.  

A terceira parte deste capítulo consistiu numa comparação entre os artigos 

redigidos por mim durante o estágio no Maisfutebol e os artigos dos órgãos de 

comunicação social concorrentes, neste caso o jornal O Jogo, Record e o jornal digital 

zerozero.pt. Relativamente ao jornal Record, as semelhanças com o Maisfutebol estão ao 

nível do tipo de órgão de comunicação utilizado, os jornais impressos, mas também no 

número de fontes de informação usadas. As principais diferenças estavam nas variáveis 

que analisavam o âmbito das notícias e a referenciação das fontes de informação. Em 

relação ao jornal O Jogo, também o tipo de órgão de comunicação utilizado e o número 

de fontes eram semelhantes ao Maisfutebol, apesar de, em vários artigos, não ser indicado 

o número de fontes de informação utilizadas. A principal diferença estava relacionada 

com a referenciação, na medida em que, muitas vezes a fonte de informação não era 

indicada. Por fim, no jornal digital zerozero.pt, o tipo de órgão de comunicação social 

utilizado e o número de fontes de informação usadas também se aproximavam do 

Maisfutebol, enquanto que o âmbito das notícias e a referenciação da fonte tinham mais 

assimetrias. Neste caso, existiam mais notícias nacionais que recorriam a outros media 

como fonte, sendo que a maior parte não eram referenciadas.  
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Capítulo V: Conclusões 

"A vida é a arte de tirar conclusões suficientes a partir de premissas insuficientes."  

(Samuel Butler) 

 

Os três meses de estágio curricular na redação do Porto do jornal online Maisfutebol 

foram uma experiência enriquecedora a diversos níveis que constituiu um momento 

importante na minha formação académica e profissional. O contacto com uma redação 

permitiu-me refletir sobre algumas questões que pautam a rotina dos jornalistas. Uma 

destas questões está diretamente relacionada com as fontes de informação, um elemento 

fundamental no processo de construção noticiosa.  

A percepção da importância das fontes de informação mas, especificamente, de um 

tipo de fontes de informação constituiu o ponto de partida para a temática que orientou 

este relatório de estágio: perceber de que forma é que os órgãos de comunicação social se 

constituem como uma fonte de informação para os jornalistas.  

Tendo em conta a temática do relatório, foi importante desenvolver um quadro 

teórico sobre o tema. Perceber como é que os órgãos de comunicação social são 

qualificados como fonte foi o ponto de partida, aliando a esta ideia a da definição da 

valorização de uma fonte em detrimento de outra.  

Além disso, foi explicitada a forma como, perante a necessidade de garantir um 

fluxo de informação constante, os jornalistas são obrigados a recorrer cada vez mais à 

informação difundida pelos outros media, uma vez que existe uma carência a nível 

económico e de recursos humanos. Assim, os jornalistas têm de escrever mais em menos 

tempo e, por isso, limitam-se a reescrever histórias e notícias. Se, por um lado, há autores 

que defendem a existência de um mimetismo mediático, em que é impossível não estar 

atento ao trabalho desenvolvido pelos colegas, sob pena de perder informações, há autores 

que defendem que este contexto potencia uma forma de trabalho que se caracteriza pelo 

“jornalista sentado” que aproveita os recursos tecnológicos para trabalhar a partir do 

computador. Este tipo de jornalista pratica um processamento do material noticioso 

difundido pelos outros meios de comunicação. No quadro teórico é ainda dado especial 

destaque às agências noticiosas, uma vez que constituem um tipo específico de fonte de 
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informação pelo facto de fornecerem material noticioso pronto a publicar que detém uma 

credibilidade muito superior. Do referencial teórico traçado chega a percepção de que o 

“jornalismo de secretária” está cada vez mais presente e, por isso, é importante perceber 

quais as consequências desta situação, essencialmente relacionadas com as questões do 

plágio e da homogeneização da informação. 

Por forma a refletir sobre a produção feita ao longo do estágio curricular, mas 

também com o objetivo de obter respostas para a questão de partida, foi realizada uma 

análise de conteúdo aos artigos que escrevi ao longo do estágio e, posteriormente, uma 

comparação com o trabalho feito pela concorrência (O Jogo, Record, zerozero.pt). 

A primeira análise permitiu perceber a importância que os media têm no sentido de 

serem fontes de informação para os próprios jornalistas. De facto, apesar de o recurso a 

este tipo de fontes não ser excessivo, foi possível perceber que é fundamental para garantir 

que existe um fluxo de informação constante e permanente, mas também que nenhuma 

notícia ou informação é perdida, ainda que o recurso às fontes de informação externas 

seja maior quando o âmbito da notícia é internacional. Por outro lado, nem todos os meios 

de comunicação social são utilizados com a mesma frequência, sendo que os jornais 

impressos têm a capacidade de captar maior atenção e, em contraponto, os jornais digitais 

ainda não são vistos como uma fonte de informação totalmente credível. Outro dado 

importante que surgiu no enquadramento teórico e foi corroborado pela análise empírica 

foi o facto de existir um predomínio da utilização de outros media como fonte de 

informação quando o âmbito da notícia é internacional, o que pode ser justificado pela 

maior dificuldade de acesso aos acontecimentos e fontes internacionais.  

A segunda parte da análise focou-se em perceber se a utilização das fontes externas 

era feita do mesmo modo nos órgãos de comunicação concorrentes do Maisfutebol. Esta 

análise foi importante na medida em que permitiu concluir que o uso dos media como 

fonte de informação está também presente nos três órgãos analisados, ainda que de modo 

diferenciado. Por um lado, os jornais impressos continuam a dominar em termos de tipo 

de órgão de comunicação social, ainda que com algumas variações ao nível das 

percentagens. O número de fontes de informação utilizadas também se mantém baixo, 

sendo na grande maioria usada apenas uma fonte. Por outro lado, verificam-se diferenças 

assinaláveis em relação à referenciação das fontes de informação, questão diretamente 
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relacionada com o plágio. De facto, a ausência de referências relativamente à fonte 

utilizada pelos jornalistas é um fenómeno recorrente que se verificou nos três órgãos de 

comunicação social analisados. 

A meu ver, estas ideias são um reflexo da atual situação que o jornalismo e a 

profissão vivem, bem como do caminho traçado para o futuro. Hoje em dia, os gestores 

dos meios de comunicação social pretendem recorrer a menos jornalistas, de forma a 

diminuir os gastos com recursos humanos, mas que tenham a mesma quantidade de 

trabalho ou ainda superior. Esta é uma situação que potencia o “jornalismo de secretária” 

e consequentemente tem influência na qualidade do trabalho desenvolvido, como ficou 

perceptível ao longo deste relatório de estágio.  

Este trabalho desenvolvido apresenta algumas limitações. Por se tratar de um 

relatório de estágio, apenas foi tida em conta a experiência de estágio e as percepções 

tidas durante este período. Outra das limitações que existiram esteve relacionada com a 

dificuldade de acesso ao material noticioso digital do jornal A Bola, que teria sido um 

fator importante de análise, tendo em conta que é o jornal desportivo mais lido online.  

Numa futura investigação sobre o tema seria importante fazer entrevistas aos 

diretores dos órgãos de comunicação social analisados de forma a compreender algumas 

questões que surgiram no decorrer da investigação e não foi possível explicar, como por 

exemplo o facto de o jornal online zerozero.pt recorrer mais a fontes de informação 

externas em notícias nacionais, contrariamente ao que se verifica nos restantes órgãos. As 

entrevistas podiam explicar e justificar algumas das conclusões da investigação empírica. 

O método de análise da entrevista também podia ser utilizado com jornalistas de cada um 

dos órgãos de comunicação social em causa, de forma a compreender as percepções que 

os profissionais têm da forma como trabalham e como recorrem aos outros media. Além 

disso, podia ser relevante fazer uma análise de conteúdo mais aprofundada dos artigos em 

questão, ao nível da forma como a fonte de informação é referenciada, quantas vezes é 

feita a referenciação, entre outras variáveis possíveis.  
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Anexo 1 – Primeira notícia assinada por mim 
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Anexo 2 – Notícia sobre o treino do FCPorto 
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Anexo 3 – Destaques do jogo FCPorto – Vit. Guimarães 
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Anexo 4 – Declarações do treinador do FCPorto, Paulo Fonseca 
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Anexo 5 – Declarações do treinador do Vit. Guimarães, Rui Vitória 
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Anexo 6 – Primeiro artigo na MF Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

Os órgãos de comunicação social como fonte de informação para os jornalistas 

   Página 93 de 99 

 

Anexo 7 – Destaques do jogo Paços de Ferreira – Vit. Guimarães 
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Anexo 8 – Notícia sobre a revolta dos adeptos após o jogo Paços de 

Ferreira – Vit. Guimarães 
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Anexo 9 – Notícia sobre Fábio Paim 
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Anexo 10 – Notícia sobre os clubes famalicenses na Taça de Portugal 
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Anexo 11 – Destaques do jogo Paços de Ferreira - Fiorentina 
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Anexo 12 –Declarações do treinador da Fiorentina, Vicenzo Montella  
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