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O espaço que os acontecimentos agendados ocupam no alinhamento do Jornal da 

Noite da SIC 

Resumo 
 

O jornalismo, por ser flexível às mudanças sociais, culturais e tecnológicas, não tem um 

conceito linear e estático. É, no entanto, uma atividade que consiste em reportare acontecimentos 

e eventos diários a um determinado público, através de um determinado meio. Apesar de vários 

autores admitirem que é o canal que faz ligação entre os acontecimentos e o público-alvo, a 

produção da informação está longe de se reproduzir à simplicidade de um esquema linear: 

acontecimento – jornalista - notícia.  Em causa estão as influências, condicionalismos e 

constrangimentos que ocorrem ao longo do processo jornalístico – recolha, seleção, elaboração e 

edição de informação (Correia, 1997).  

Se tivermos em consideração que à SIC, chegam, todos os dias, um número incalculável 

de informações sobre determinados acontecimentos, que ainda vão ocorrer e que têm potencial 

noticioso, compreende-se que, por falta de meios materiais, humanos e de tempo torna-se 

impossível noticiar e estar presente em todos os eventos. Neste sentido, é imprescindível adotar 

determinados métodos para selecionar, dentro dos acontecimentos previsíveis, aqueles que terão 

maior interesse informativo. É através do trabalho de agenda - que filtra as informações conforme 

o interesse do órgão de comunicação a que pertence - que os jornalistas, os coordenadores e a 

direção selecionam os acontecimentos que vão ser alvo de cobertura jornalística e, mais tarde, 

transmitidos nos noticiários do canal.  

Pretende-se assim, no presente Relatório de Estágio, apresentar e analisar uma 

experiência curricular de seis meses na empresa SIC, e a partir da mesma, aferir de que forma se 

organiza este canal de informação tendo em conta as rotinas de produção e a agenda noticiosa. 

Este projeto, estará, integralmente relacionado com “O espaço que os acontecimentos agendados 

ocupam no alinhamento do Jornal da Noite da SIC” a fim de tentar compreender a influência 

mútua entre agenda e o alinhamento do noticiário em análise.  

 

Palavras-chave: agenda-setting; gatekeeping; informação; jornalismo; televisão; teoria do 

agendamento: valores-notícia
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The place where the events scheduled occur in the alignment of Jornal da Noite 

Abstract 
 

Journalism as it is flexible to social, cultural, and technological changes, it doesn’t have a 

static and linear concept. Therefore, it is an activity that aims to report things that happen and daily 

events to a detailed public through specific means. Even though several authors consider it is the 

channel that does the connection between the events and the target public, it is believed that the 

production of this information is far from being reproduced in the simplicity of a linear scheme: 

Event – Journalist – News.  It must be considered the influences, constraints and restraints that 

happen throughout the journalistic process – collection, selection, preparation, and edition of 

information (Correia, 1997).  

Furthermore, if we consider that every single day we receive in SIC a considerable number 

of information with potential interest for the public, it is difficult to be able to inform and be present 

in all these potential events due to a lack of materials/equipment, employees and available time. 

Consequently, it is essential to adopt certain methods to better select, from these events, the ones 

that will have the most informative interest. Likewise, it is through a working agenda – which main 

objective is to filter information based on the interest of the communication body it belongs to – 

that journalists, coordinators and board of directors select the events that will have journalistic 

coverage and, later on, it will be transmitted in the channel’s news.  

In overall, this Internship Report aims to present and analyse a curricular practise of six-

months in the organization SIC and, based on this experience, understand how this information 

channel is organized. For that, it will be considered their production routines and news agenda. 

Moreover, this project will be partially related with “The space that the scheduled events occupy in 

the alignment of SIC's Jornal da Noite” and the objective is to comprehend the mutual influence 

between agenda and the alignment of the news we are focus on.  

 

Keywords: agenda-setting; gatekeeping; information; journalism; television; scheduling theory; 

news-values  

 



vii 
 

Conteúdo 
 

Agradecimentos ................................................................................................................... iii 

Resumo................................................................................................................................ v 

Abstract .............................................................................................................................. vi 

Lista de Figuras .................................................................................................................... ix 

Introdução .......................................................................................................................... 10 

Primeiro Capítulo ................................................................................................................ 12 

Sociedade Independente de Comunicação .............................................................................. 12 

Cronologia do grupo Impresa ................................................................................................................14 

Diário de uma aprendiza ......................................................................................................... 16 

Agenda .................................................................................................................................................16 

Madrugadas ..........................................................................................................................................18 

Jornal da noite ......................................................................................................................................20 

Primeiro jornal ......................................................................................................................................21 

Reflexão crítica ....................................................................................................................... 23 

Segundo Capítulo ................................................................................................................ 28 

O jornalismo ........................................................................................................................... 29 

O que é então o jornalismo? .................................................................................................... 30 

Jornalismo televisivo ............................................................................................................... 33 

A evolução do jornalismo televisivo em Portugal ....................................................................................33 

O papel social e cultural do jornalismo .................................................................................... 36 

De que forma se informa? ....................................................................................................... 37 

Quais são as rotinas de produção? .......................................................................................... 39 

Quais são os valores-notícia? ................................................................................................... 43 

O gatekeeping ........................................................................................................................ 47 

Agenda-setting e agenda building ............................................................................................ 49 

Terceiro capítulo ................................................................................................................. 54 

Metodologia ............................................................................................................................ 54 

Descrição do objeto de estudo ................................................................................................ 55 

Análise de conteúdo ............................................................................................................... 56 

Análise e discussão dos dados ................................................................................................ 58 

Análise global da amostra .....................................................................................................................59 

Análise quantitativa e qualitativa ............................................................................................................60 

Valores-notícia dos acontecimentos não agendados ...............................................................................67 



viii 
 

Análise de Resultados ...........................................................................................................................69 

Conclusão .......................................................................................................................... 72 

Referências Bibliográficas ..................................................................................................... 75 

ANEXOS ............................................................................................................................. 79 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Lista de Figuras 
 

 

Figura 1: Comparação entre acontecimentos agendados e não agendados no jornal da noite no 

período de três meses ............................................................................................................ 62 

Figura 2: Comparação entre acontecimentos agendados e não agendados no alinhamento do jornal 

da noite no mês de outubro .................................................................................................... 63 

Figura 3: Comparação entre acontecimentos agendados e não agendados no alinhamento do jornal 

da noite no mês de novembro. ................................................................................................ 65 

Figura 4: Comparação entre acontecimentos agendados e não agendados no alinhamento do jornal 

da noite no mês de dezembro ................................................................................................. 66 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/Ana%20Isabel%20Leite%20-%20Relatório%20de%20Estágio.docx%23_Toc14421246
file:///F:/Ana%20Isabel%20Leite%20-%20Relatório%20de%20Estágio.docx%23_Toc14421246


   

10 
 

    Introdução  
 

Há cada vez mais informação, mais meios de comunicação social e mais possibilidades 

de escolha para os cidadãos que se querem manter informados. 

Os acontecimentos diários exigem a deslocação de centenas de jornalistas e repórteres 

de imagem. Mas com tantos acontecimentos no país e no mundo como conseguem os jornalistas 

filtrar os mais importantes? Como conseguem também ter acesso a eventos “fechados” à 

comunicação social? Ou como encontram o Presidente da República em determinado evento 

privado precisamente na hora que o mesmo chega? É através do trabalho de agenda que os 

jornalistas, os coordenadores e a direção selecionam os acontecimentos pré-agendados que são 

suscetíveis da atenção mediática. 

Na editoria de agenda os acontecimentos são filtrados e selecionados de acordo com os 

interesses do meio de comunicação social. Posteriormente, são estabelecidos contactos com as 

empresas, associações e/ou assessores para confirmar qual é o tipo de evento, se determinado 

político ou figura pública vai estar presente, qual é o horário e o que previsível que aconteça. O 

objetivo desta confirmação é não mobilizar meios para um local que poderá não ter interesse para 

efeito de reportagem.  

 Ao longo de seis meses de estágio na empresa SIC, Sociedade Independente de 

Comunicação, procurei compreender quais são as rotinas de produção do canal televisivo e de 

que forma a agenda pode influenciar os alinhamentos dos noticiários. Uma vez que grande parte 

do percurso de aprendizagem foi realizado na editoria de Agenda e no Jornal da Noite, tornou-se 

essencial compreender, da melhor forma quanto possível, a relação entre ambos e o espaço que 

os acontecimentos agendados ocupam no alinhamento do Jornal da Noite da SIC.  Para isso foi 

necessário recolher as fichas de agenda – o local onde são agendados os acontecimentos- e os 

alinhamentos do jornal da noite.  

No entanto, e antes de partirmos para a análise de conteúdo, o relatório foca-se em 

diferentes teorias e conceitos a fim de esclarecer, da melhor forma, os dados de estudo. No 

primeiro capítulo é apresentado o relatório de estágio, onde são mencionadas, de forma detalhada, 

todas as atividades realizadas nas editorias de agenda, jornal da noite e primeiro jornal, 

respetivamente. O segundo capítulo é dedicado ao enquadramento teórico, onde o jornalismo é 



   

11 
 

abordado desde os tempos primordiais. Neste capítulo estudamos a evolução do jornalismo, as 

características e o processo de realização de uma forma geral e abrangente, mais tarde, os 

conceitos “Teoria do Agendamento”; “Agenda-Setting”; “Agenda-Building”, “Valores-Notícias” e 

“Rotinas de Produção” são abordados de forma detalhada com o objetivo de podermos entendê-

los como partes separadas de um único processo jornalístico.  

Depois de compreendidos todos os conceitos necessários para uma melhor perceção dos 

dados recolhidos, segue-se a análise quantitativa e qualitativa da amostra. No terceiro capítulo vão 

ser estudados, ao pormenor, as agendas de 30 dias, repartidas por 10 dias de três meses 

diferentes, assim como os alinhamentos do jornal da noite do mesmo período a fim de 

compreender qual é a relação entre ambos.  
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                                 Primeiro Capítulo 
 

 Seis meses no mundo da televisão  

 

Este capítulo tem como base a experiência adquirida ao longo de seis meses de estágio 

curricular na empresa SIC, na área do jornalismo. Numa primeira parte deste relatório a empresa 

vai ser abordada e apresentada de forma genérica. Seguindo-se uma exposição e reflexão crítica 

acerca do percurso realizado ao longo do estágio.   

 

                       Sociedade Independente de Comunicação  
 

“SIC é a empresa concessionária de um canal privado de televisão, de âmbito nacional, 

cujo principal objeto é a difusão de uma programação de qualidade e rigor informativo, 

independente do poder político ou económico e de qualquer doutrina ou ideologia.”   

(Estatuto Editorial da SIC)  

 

A empresa Sociedade Independente de Comunicação, mais conhecida por SIC, pertence 

ao grupo IMPRESA, fundado e ainda presidido por Francisco Pinto Balsemão.  

O canal televisivo foi para o ar, pela primeira vez, a 6 de outubro de 1992, com um 

programa informativo apresentado pela jornalista Alberta Marques Fernandes. Tornou-se o 

primeiro canal de televisão privado português com o objetivo de, segundo o presidente do grupo, 

apresentar “um jornalismo independente, mais irreverente, feito com gente mais jovem, atrevida 

e, sobretudo, focando assuntos que normalmente não eram tratados em televisão” (Lopes, 2012). 

A forte aposta em programas de informação, entretenimento, documentários e programas 

de ficção, falados em português, fez com que a SIC alcançasse a liderança em maio de 1995. A 

partir daí, o primeiro canal de televisão independente e comercial começou a explorar novas 

temáticas e mais formas de informar. Em 1997, o grupo lançou a SIC Internacional com o intuito 

de chegar a toda comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Em 2001, nasceu a SIC Notícias, 

um canal dedicado em exclusivo às notícias da atualidade. 
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No dia internacional da mulher, 8 de maio, do ano 2003, o grupo Impresa criou a SIC 

Mulher, um canal dedicado ao sexo feminino. Já no dia 18 do ano 2009, nasceu um canal para 

os mais novos, a SIC K.  No mesmo mês, mas já no ano 2013 a estação de Carnaxide lançou o 

primeiro canal exclusivo NOS, a SIC Caras. Em 2017, chega aos Países de Língua Oficial 

Portuguesa, com a SIC Internacional África. O grupo conta assim com um canal generalista e seis 

temáticos.   

“A grande característica da programação da SIC era a forte presença da informação que constituía, 

em termos de percentagem, o dobro de qualquer outro canal” (Traquina, 1997: p. 65) 

A redação da SIC está organizada por editorias (Agenda, Cultura, Desporto, Economia, 

Internacional, Política e Sociedade) e em três grupos (Primeiro Jornal, Jornal da Noite e online), e 

tem como objetivo distinguir-se “pela sua responsabilidade, serenidade e espírito de tolerância, 

com exclusão de quaisquer incitamentos à prática de crimes ou à violação dos direitos 

fundamentais” (Estatuto Editorial SIC). 

 “O sucesso da SIC deveu-se à existência de uma grelha diversificada de informação, 

reportagem, documentário, infantis, juvenis, séries, comédias, cinema e entretenimento 

geral”. (Santos, 2002) 

Atualmente, o Conselho de Administração é presidido por Francisco Pedro Balsemão, filho 

do fundador. O Diretor de informação do canal é Ricardo Costa e o diretor adjunto José Gomes 

Ferreira. Bernardo Ferrão e Pedro Cruz são subdiretores de informação da estação. 
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Cronologia do grupo Impresa  

1972 Francisco Pinto Balsemão cria a Sojornal, defendendo que apesar da censura e das dificuldades 
de toda a ordem, é possível fazer um semanário de qualidade 
 

1973 A 6 de janeiro de 1973 é lançada a primeira edição do jornal EXPRESSO, tornando-se numa 
referência da sociedade portuguesa e tendo sido a semente para o grupo de comunicação social 
que é hoje a Impresa 
 

1975 
 

Em 1975 é fundada a VASP para distribuir o EXPRESSO, sendo parte do seu capital social 
adquirido pela Sojornal em 1981. Atualmente, a VASP distribui este semanário, assim como 
dezenas de outras publicações. 
 

1988 A Controljornal é constituída em abril de 1988 para ser a empresa holding de todo o Grupo de 
comunicação social liderado por Francisco Pinto Balsemão, agrupando as diversas participações 
detidas pelo Grupo. 

1997 A SIC Internacional inicia as emissões em setembro, com o objetivo muito ambicioso de chegar à 
vasta comunidade portuguesa espalhada por todo o mundo, assim como aos países de língua 
oficial portuguesa. 
 

2000 A 6 de junho, a IMPRESA é admitida na Bolsa de Valores de Lisboa, tendo sido o primeiro grupo 
de comunicação social cotado na bolsa em Portugal. Nasce a GESCO - Gestão de Conteúdos e 
Meios de Comunicação Social, S.A. A sua principal atividade é a gestão integrada de arquivos e 
centros de documentação e informação. 
 

2001 A 8 de janeiro nasce a SIC Notícias, o primeiro canal de notícias 24 horas em direto e em 
português. A 23 de abril, é lançada a SIC Radical 
 

2003 A 8 de março, surge um novo canal temático: a SIC Mulher, no Dia Internacional da Mulher. 
A 15 de março, o Expresso sai das suas instalações na Rua Duque de Palmela, onde nasceu, para 
o atual edifício IMPRESA. 
Nasce a marca Boa Cama Boa Mesa, publicando um guia anual especializado na produção de 
conteúdos sobre restaurantes, hotéis e experiências de lazer. 
A 6 de outubro, nasce a SIC Esperança, Instituição Particular de Solidariedade Social de utilidade 
pública, transversal a todas as empresas do grupo IMPRESA. 
É fundado o site Olhares, uma comunidade online de fotografia que é considerado o maior portal 
de fotografia em língua portuguesa do mundo. 
 

2006 A 20 de junho, a Blitz passa para o formato de revista. 
Foi criada a GMTS, como prestadora de serviços técnicos televisivos. 
 

2007 A IMPRESA integra uma nova marca no seu portefólio: a InfoPortugal, uma empresa tecnológica 
especialista em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Soluções de Turismo e Lazer. 
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Tabela 1: Cronologia Impresa, retirada de: https://www.impresa.pt/pt/apresentacao-do-grupo 

 

 

 

2009 A SIC inicia a internacionalização dos seus canais temáticos. 
A 18 de dezembro, nasce a SIC K. 
 

2011 A 21 de novembro, a novela da SIC “Laços de Sangue” é premiada com um Emmy Internacional 
na categoria de Novelas. 
 

2013 A 6 de dezembro, a SIC lança o quinto canal temático: SIC Caras. 
 

2014 A 6 de maio, o Expresso lança o Expresso Diário, um jornal diário online. 
A 17 de novembro, a SIC cria um canal especificamente dedicado às crianças e famílias africanas 
de língua portuguesa – DSTV Kid. 
 

2015 Em janeiro, o Expresso aposta no Expresso Curto, uma newsletter diária. 
 

2016 A 6 de março, Francisco Pedro Balsemão assume a liderança executiva da IMPRESA, tornando-se 
CEO. 
A 20 de abril, as telenovelas da SIC, “Coração d’Ouro” e “Mar Salgado”, conquistam as medalhas 
de ouro e bronze, respetivamente, na categoria Telenovela, na gala de prémios do New York 
Festival’s World’s Best TV & Films℠, em Las Vegas. Foi a primeira vez que telenovelas portuguesas 
foram finalistas neste festival. 
A 12 de agosto, nasce a Tribuna, um site de desporto com a identidade do Expresso. 
Em novembro é lançada a empresa SIM Startups IMPRESA para Media, um programa de 
aceleração de startups na área dos media. 
 

2017 A 6 de março, a SIC reforça a venda de conteúdos no mercado internacional, lançando o site 
Content Distribution. 
 

2018 Em janeiro, a Blitz abandona o formato papel passando a plataforma digital inserida no jornal 
Expresso. 
O Grupo IMPRESA vende as suas publicações – “Activa”, “Caras”, “Caras Decoração”, “Courrier 
Internacional”, “Exame”, “Exame Informática”, “Jornal de Letras”, “Telenovelas”, “TV Mais”, 
“Visão”, “Visão História” e “Visão Júnior” – à sociedade Trust in News. 
A 17 de setembro, nasce a SIC Ventures, resultante da aposta da IMPRESA na diversificação das 
suas áreas de negócio e em novas fontes de receita, em especial na área digital. 
A 17 de novembro, a DSTV Kids sofre um rebranding e passa a chamar-se Txillo. 
 

https://www.impresa.pt/pt/apresentacao-do-grupo
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Diário de uma aprendiza  
15 de maio de 2017 

Estava a poucas horas de entrar no gabinete que ia decidir o meu passaporte para o 

estágio ou para outro destino. Estava ali, sentada nos sofás beges na entrada da SIC, à espera 

que chamassem pelo meu nome, e, enquanto observava a vitrine com prémios, os jornalistas iam 

entrando e saindo. O relógio marcava 16 horas e 20 minutos quando me chamaram para ser 

entrevistada pelo jornalista e subdiretor de informação José Gomes Ferreira. Conversamos tão 

calmamente que me esqueci, por completo, do quão o meu futuro poderia estar naquelas palavras. 

Durante uma hora, debatemos assuntos da atualidade e opiniões pessoais. Estava há pouco mais 

de uma hora e meia dentro do sítio que sempre sonhei e já tinha aprendido tanto. Saí da SIC sem 

olhar para trás, a acreditar que um dia poderia ser o meu local de aprendizagem.   

           07 de agosto de 2017 

O primeiro dia chegou, estava nervosa, desorientada e até com medo daquilo que poderia 

encontrar nesta caminhada de meio ano. Não sabia onde estava nem como ia correr, sabia apenas 

que, independentemente do percurso, ia dar sempre o meu melhor e mostrar tudo que tinha 

aprendido até então. 

 

Agenda 
O dia de amanhã 

Os primeiros dois meses de estágio, agosto e setembro, foram realizados na Agenda. Ao 

contrário do jornalismo, neste sector não se trabalha o presente, mas o futuro. Quer-se saber onde 

vai estar o Presidente da República no dia a seguir, a que horas e até quando vai durar a visita do 

Primeiro Ministro ao estrangeiro. Tudo tem de estar devidamente confirmado para que a empresa 

não envie uma equipa de reportagem para o terreno sem necessidade ou com as informações 

erradas, uma vez que algumas notícias só o são pela presença de figuras públicas.  

À agenda, chegam os emails de várias instituições para promover eventos, comunicados 

oficiais do governo, da polícia de segurança pública e até de assessores de figura públicas. 
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A equipa da Agenda, na altura em que estagiei, era composta pela coordenadora, Ana 

Luísa Galvão, e pelas jornalistas Isabel Santana, Conceição Andrade e Sofia Pavão, no entanto, há 

sempre dois estagiários, que mudam rotativamente, para ajudar nesta editoria.  São as jornalistas 

quem decidem o que é ou não do interesse da empresa e selecionam, por cores, no Outlook, o 

que tem que de ser agendado. A partir daí, o trabalho é feito pelos dois estagiários que ficam 

responsáveis por ler os emails, recolher toda a informação e preencher a ficha no programa ENPS 

(The Essential News Production System). Nas alíneas exteriores, são colocadas o nome dos 

eventos (ou o nome da figura pública caso seja o foco), as horas, o local e a confirmação. No 

interior, a ficha tem de estar preenchida de forma a que o jornalista que vá para o terreno tenha 

as informações necessárias. 

Nas fichas de agenda é importante organizar de forma correta as categorias para que a 

direção da SIC, ao analisar os futuros acontecimentos, consiga de forma breve apontar quais são 

os jornalistas que irão fazer determinada reportagem tendo em vista a editoria a que pertence. 

Os jornais diários e as “agendas” da Lusa são também material de trabalho. Por norma, 

os jornalistas leem os jornais e selecionam o que é relevante para os diversos agendamentos, que 

podem ir desde a sociedade, política, economia à cultura e até ao internacional. À SIC chegam 

todos os dias duas agendas, a primeira por volta das 15 horas e a última às 20 horas com as 

informações relativas ao dia seguinte em todo o território nacional. À sexta-feira, ao fim do dia, a 

agência Lusa envia três agendas, referentes ao dia seguinte, ao domingo e à segunda-feira, 

respetivamente. À quarta-feira, a agenda recebe a Lusa semanal e, na última quarta-feira de cada 

mês, a Lusa mensal. Assim, e independentemente do dia a que dizem respeito, as agendas têm 

de ser analisadas de forma a confirmar se a SIC tem as mesmas informações que a agência 

noticiosa e, caso não tenha, é necessário acrescentar.  

Uma das tarefas mais importantes dos estagiários é o atendimento de telefonemas. É, em 

simultâneo, um dos trabalhados mais complicados uma vez que, por norma, as chamadas 

recebidas são realizadas por pessoas que querem pedir cobertura dos média para algo de 

interesse. Raramente as chamadas contêm um teor jornalístico que possa ser abordado, a não 

ser que estas sejam feitas para informar de algum acidente, um homicídio ou um incêndio 

Ao longo do meu percurso enquanto estagiária na agenda fui-me apercebendo da 

importância que este sector tem para o bom funcionamento da redação uma vez que todos os 

acontecimentos são filtrados, confirmados e agendados. Ao longo dos dois meses de estágio 
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questionei-me várias vezes sobre a necessidade de agendar tantos eventos e o que aconteceria às 

informações depois de “transmitidas” à direção. Isto é, se o jornalismo do imediato perdeu “poder” 

e se a empresas de comunicação vivem com conhecimento dos eventos no amanhã, qual é o 

espaço que as notícias do inesperado ocupam? Desta forma, e ainda a estagiar na agenda, surgiu 

a ideia para a pergunta do partida do relatório de estágio: qual é o peso que os eventos pré-

agendados ocupam no Jornal da Noite?   

Depois de concluído o estágio na agenda, o balanço é positivo.  A agenda foi o meu 

primeiro “lar” dentro da SIC, f o primeiro lugar a integrar-me e a desenvolver-me profissionalmente. 

Ao longo de dois meses aprendi quais são as fontes se devem utilizar para chegar a determinada 

informação, a quem devo recorrer e até quando. A temática da justiça foi a que mais me 

enriqueceu uma vez que pouco ou nada sabia acerca da mesma e era necessário agendar 

julgamentos, debates instrutórios e saber explicar cada processo. Dentro do mesmo tema, aprendi 

a recorrer a sites próprios para o efeito e até a decifrar os números dos processos para, ao ligar 

para um tribunal, dizer especificamente o que procurava.  

Apesar de toda aprendizagem e de me ter confrontado com uma realidade que julgava 

não existir, considero que dois meses de estágio na agenda é demasiado tempo uma vez que as 

tarefas realizadas vão ao encontro da produção de televisão e não do jornalismo propriamente em 

si, afastando-me, em certa medida, do que realmente queria aprender: investigar, questionar, 

entrevistar, escrever, editar e colocar a notícia no ar.  

Ao começar a estagiar num sítio, como a agenda permitiu-me ganhar confiança, observar 

e sentir-me mais integrada no ambiente, muito por responsabilidade das jornalistas que sempre 

se preocuparam comigo e sempre estiveram dispostas a ajudar no que fosse necessário.  

 

 Madrugadas  
 

Em 2001, aquando do nascimento da SIC Notícias, o canal tinha como objetivo transmitir 

informações durante 24 horas. Ao fim de alguns anos, o projeto de noticiários ao longo da 

madrugada terminou e o turno da meia noite às seis da manhã começou a ser assegurado pelos 

estagiários, de forma a garantir que, caso acontecesse alguma coisa, alguém estaria disponível 

para fazer cobertura jornalística.  
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As madrugadas foram, sem dúvida, a pior parte do estágio, ainda que compreenda a 

necessidade das mesmas. O estagiário, por norma, sai da agenda, do online ou até do opinião 

pública para o turno da noite, e como a transição é feita sem qualquer explicação prévia das 

tarefas que devem ser realizadas, o estagiário não tem qualquer tipo de experiência em trabalho 

“jornalístico” e, por muito que queira aprender e trabalhar, não tem oportunidade de o fazer uma 

vez que nunca escreveu um off, um pivot e até nunca cortou um Th. As tarefas reduzem-se assim 

a ouvir a rádio TSF, que tem noticiários de hora a hora, e a confirmar, através de chamadas 

telefónicas, com os Bombeiros Sapadores de Lisboa e a Guarda Nacional Republicana as 

ocorrências da noite. Por norma, os estagiários fazem esse turno acompanhados apenas por um 

repórter de imagem, o que torna o processo mais complicado uma vez que não está ninguém na 

redação que consiga explicar ao recente membro da equipa SIC como se processa toda a 

informação. Apesar de, na generalidade, não acontecer nada de relevante durante este período, 

penso que é um erro “confiar” no estagiário, uma vez que ele ainda não tem bases para ser 

autónomo. Imaginemos que há um incêndio, de grandes dimensões e próximo de casas, em 

Castelo Branco… O estagiário o que deve fazer? Confirmar com os bombeiros. E depois? É preciso 

alguém no terreno, quem vai? Deve o estagiário ligar a um correspondente às 4h30? Ou falar com 

um superior primeiro?  

Pela falta de experiência, acho que os estagiários não deveriam assumir um papel tão 

“importante”, que é o de ter de decidir as notícias que se cobrem, ou não, durante a noite.  

No meu caso, tive duas situações totalmente antagónicas. Na primeira semana, pouco ou 

nada consegui fazer, uma vez que, tal como mencionado anteriormente, não tinha ferramentas de 

trabalho para tal – o que me deixou bastante frustrada, já que dificilmente aceito estar num local 

de trabalho a “passar horas”. Na segunda semana, como já tinha iniciado o meu estágio no jornal 

da noite, as madrugadas tornaram-se mais fáceis uma vez que já tinha adquirido as bases 

necessárias para não só executar as tarefas, como compreender qual é o interesse, ou não, de 

cada assunto/ acontecimento para a televisão. Assim, na última semana, além de escrever os 

Offs e fazer blocos de imagens, saí várias vezes em reportagem: desde filmar os danos da 

tempestade “Ana” a esperar pelo plantel do Sport Clube Benfica, à porta do Estádio da Luz. 

                      12 de outubro de 2017 

O meu estágio na SIC já tinha começado há cerca de dois meses, mas, até ali, a minha 

aprendizagem no “jornalismo” tinha sido bastante inferior à expectável. Entrei ao meio dia, tal 
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como me tinham recomendado e pouco ou nada sabia. Era hora de começar a trabalhar e mostrar 

o porquê de estar a 400 quilómetros de casa. Sabia que ali, todas as portas se podiam abrir, ou 

fechar, tudo dependeria do meu esforço e trabalho.  

 

Jornal da noite 
O mais esperado  

Nas primeiras duas semanas acompanhei jornalistas seniores para compreender os 

procedimentos necessários para a realização de uma reportagem, ao que os trabalhadores da SIC 

chamam de “peça”. No fim de acompanhar o jornalista, escrevia o texto e pedia ao coordenador 

para corrigir a fim de aprender e ambientar-me à escrita de televisão. Simples e claro. Sempre me 

tinham dito que “less is more”, mas como poderia eu mostrar os meus conhecimentos de forma 

simples? E foi aí que encontrei as maiores dificuldades, que se prolongaram durante todo o estágio: 

fazer simples para que toda a gente consiga compreender. À medida que as correções iam sendo 

feitas e os conselhos interiorizados, os textos foram surgindo com menos erros, estava cada vez 

mais perto de conseguir escrever para televisão: utilizar palavras-chave e até a evitar advérbios de 

tempo e modo. Aprendi que uma frase tem uma ideia e que as pausas são mais importantes do 

que parecem.  

A minha primeira saída ocorreu duas semanas depois, por iniciativa da jornalista Paula 

Castanho, que iria fazer a reportagem de uma manifestação/marcha de auxiliares de saúde.  

Como o protesto ia decorrer em vários hospitais de Lisboa, fiquei responsável pelo grupo de 

manifestantes do Hospital de Santa Maria. Cheguei à redação, escrevi a peça e pedi para 

corrigirem mesmo sabendo que não iria ser transmitida. A partir desse dia, começaram a surgir 

mais oportunidades de trabalho, tal como pequenas entrevistas, escrever Offs e até peças. 

Estagiar no Jornal da noite significou uma aventura de descoberta e de garra. O Jornal da 

Noite integra, além das várias equipas das editorias, jornalistas capazes de abordar qualquer área. 

E, sendo o jornal com mais “reputação” da SIC, não é frequente aceitar estagiários pelo tempo 

que cada jornalista precisa para fazer o seu trabalho e o pouco que pode “restar” para ensinar 

aos mais novos. Os temas abordados no jornal da noite são geralmente de cariz económico e 

político. Desta forma, os estagiários têm poucas oportunidades de trabalhar, porque não há temas 

que estes consigam abordar sem alguma experiência. 
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Em suma, os estagiários têm nas mãos duas opções: ir à “luta” e tenta marcar presença 

ao demonstrar interesse total em trabalhar, propor notícias, ou deixar-se ir pela “onda” da não 

insistência e tornar o percurso numa mera passagem, pela qual ninguém dará conta. No meu 

caso, desde cedo percebi que o estágio na SIC era das maiores, ou a maior, oportunidade da 

minha vida profissional para aprender e evoluir. Ao compreender que ninguém procura o 

estagiário, decidi que faria o meu caminho com luta e dedicação. Pedi para acompanhar os 

jornalistas, treinava a escrita, pedia ao coordenador para corrigir e até propunha reportagens. Uma 

dedicação feita, de forma natural, por querer vingar na área do jornalismo.  

 

5 de dezembro 2017 

Faltavam pouco mais de dois meses para terminar o percurso na SIC quando integrei a 

equipa do Primeiro Jornal. Naquele dia, às 08h00 da manhã, entrei na redação com dois olhares: 

o copo estava meio vazio e meio cheio. Faltava-me aprender muito e já tinha feito tanto. Queria 

mais oportunidades, desafios e até que o tempo passasse um pouco mais devagar. Eram os 

últimos passos que ia dar nesta caminhada de seis meses, os últimos que são sempre marcados 

quer pelo cansaço do percurso quer pela vontade de ver o que está mais à frente.  Esta foi talvez 

a melhor etapa do meu estágio, enquanto se tornou a mais intensa e desafiante. 

 

 

  Primeiro jornal  
O encontro com o sonho 

Fazer parte desta equipa, que sempre admirei enquanto espectadora, trouxe-me tudo que 

estava em falta: confiança, desafio, luta e ritmo. De início, não foi fácil entrar por volta das 08h00 

da manhã e ter uma peça pronta para passar no noticiário da uma da tarde. Os motivos eram 

vários: falta de experiência, coordenação e rapidez. No Primeiro Jornal não havia tempo para 

pensar nas palavras mais bonitas para as peças ou pensar tranquilamente de que forma iria ser 

feita. Era altura de fazer tudo ao mesmo tempo: entrevistar. Pensar em simultâneo nas partes 

mais importantes da conversa para evitar ouvir tudo de novo na redação, observar o trabalho do 

repórter de imagem para ter noção do material visual adquirido. E aqui, entrou em prática o que 

já tinha sido ouvido vezes sem conta nas aulas teóricas: escrever para as imagens o mais rápido 

possível. E o quão complicado é converter toda a informação nas imagens presentes.  
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No Primeiro Jornal, apenas duas coisas eram certas: o trabalho e o início do jornal. Nada 

mais era regular. Todos os dias eram a incógnita mais bonita. Inicialmente o meu trabalho foi 

dedicado ao jornalismo internacional. Mais tarde, ao nacional.  

E tudo começou assim, com notícias do tempo e do sorteio do Euromilhões, e o quão 

difícil era falar de algo que parecia tão básico. Tudo era uma novidade: o formato da escrita, o 

programa de edição e até o invenio (a plataforma de arquivo). Independentemente da notícia, a 

rotina de produção era sempre a mesma: caso saísse em reportagem, tinha de regressar 

preferencialmente antes das 11h30 para escrever a peça, visualizar as imagens, cortar as 

entrevistas, escrever os oráculos e as frases e pedir alguém para corrigir e sonorizar. A peça era 

editada por profissionais, neste caso, editores de imagem que estavam responsáveis por aliar da 

melhor forma o meu texto informativo, às imagens e ao som ambiente. No caso de não sair em 

reportagem, as notícias eram feitas através de jornais e aí a única diferença era o ritmo, já que 

tinha uma manhã completa para escrever a notícia.  

Os dias passavam com a fugacidade típica de quem gosta do que faz e, quando dei por 

mim, estava com uma notícia de economia nas mãos, ou na pior (melhor) das hipóteses, com o 

microfone em frente ao Presidente da República. Sem dar conta, já estava a saltar cada vez mais 

alto no trampolim que o meu coordenador me tinha dado. Aventurei-me sem saber e sem medo 

de arriscar. Fui caminhando para o fim da meta, com a certeza de que os últimos quilómetros 

tinham sido os mais bonitos.  

A equipa do primeiro jornal ensinou-me muito: a crescer de forma pessoal e profissional, 

a não ter vergonha de pedir ajudar e a lutar para demonstrar o quão quero o jornalismo. Tornei-

me uma jovem aprendiza capaz de fazer qualquer peça de todas as áreas, a estar na rua com 

ministros, mas também com o povo descontente das medidas políticas, a lidar com pessoas 

vulneráveis e com os que têm o “rei na barriga”. Dois meses depois desta aventura, as expectativas 

que até então estavam baixas, subiram em todos os patamares.   
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Reflexão crítica  
O culminar de mais uma etapa  

Estagiar na empresa SIC foi a maior aprendizagem da minha vida a nível profissional. 

Apesar de este não ter sido o meu primeiro confronto com o mundo de trabalho, uma vez que já 

tinha feito rádio e estagiado em ciberjornalismo, foi a primeira vez que tive a oportunidade de 

aprender com referências no jornalismo nacional. Foram seis meses de empenho, trabalho e luta. 

Tornei-me uma aprendiza de jornalismo mais autónoma, capaz e, sobretudo, sem medo de tentar, 

de procurar e de questionar. Fiquei ainda com mais vontade de evoluir porque ao longo deste 

percurso ganhei duas coisas: experiência e certeza de que o jornalismo é o que realmente quero 

seguir profissionalmente. 

Este foi, sem dúvida, o capítulo mais desafiante do meu livro da vida. Foi o concretizar de 

uma luta de mais de 5 anos de formação e 22 anos de existência. Desde que me lembro que 

sempre sonhei ser jornalista: sempre quis conhecer tudo, procurar informações, conversar com 

pessoas e, sobretudo, conhecer novas realidades.  

 Nunca fui uma aluna exemplar no ensino básico e secundário, nada das filosofias, das 

matemáticas e químicas me davam o que realmente queria aprender: a sociedade, o mundo, a 

pobreza, as condições, o crime e o porquê. Queria estar com “o povo”, queria acompanhar 

manifestações, greves, incêndios… em suma, queria ver e viver de perto o melhor e o pior que o 

mundo tem para oferecer porque, para mim, só assim iria conseguir tornar-me uma pessoa mais 

completa. 

Em 2013, ingressei no curso de Comunicação Social, em Viseu. O meu papel como 

estudante mudou aqui: finalmente estava a aprender aquilo que realmente me fazia feliz, desde 

aulas práticas a teóricas. Um puzzle que estava a ser montado na perfeição. Três anos passaram, 

já não existia qualquer relação entre a pessoa que entrou no Instituto Politécnico e a que saiu a 

julgar-se pronta para o mercado de trabalho. Realizei um estágio na Guimarães TV, que, na 

verdade, de televisão tem pouco. Fiz entrevistas, filmei, fotografei, escrevi artigos para o site e até 

sugeri algumas reportagens. Durante três meses, vivenciei tudo pela primeira vez.  Um estágio 

que me permitiu enriquecer a nível profissional e entrar em contacto com o mundo do trabalho. 

Terminada esta aventura, o meu puzzle, ao contrário do que pensava, não tinha as peças todas. 

Precisava de mais teoria, mais experiência e aprendizagem. E, neste sentido, decidi tirar o 

mestrado na Universidade do Minho. O que nunca tinha sido opção, prosseguir os estudos logo 
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após a licenciatura, tornou-se fundamental. A Universidade do Minho, que sempre esteve no meu 

leque de preferências, podia dar-me tudo que tinha em falta: contacto com profissionais de 

excelência e um programa específico capaz de fazer evoluir qualquer estudante. 

As disciplinas do Mestrado em Ciências da Comunicação, na especialização de Informação 

e Jornalismo foram essenciais para um “abrir de olhos” acerca da realidade da televisão 

portuguesa. Uma vez que, através de alguns casos práticos abordados nas aulas, tal como o caso 

Sócrates, conseguimos compreender que o romantismo do jornalismo é mera ilusão:  há 

informações escondidas do público em geral, há manipulações e, sobretudo, interesses 

económicos e políticos, que influenciam a posição das editorias perante determinado assunto. 

No primeiro semestre, e no que diz respeito às disciplinas: Metodologias de Investigação 

e Intervenção; Comunicação e Linguagens; Narrativas Jornalísticas e Instituições e Fontes de 

Informação, apenas a primeira não se tornou essencial para a realização deste estágio de meio 

ano (tornando-se, no entanto, fundamental para a realização deste projeto-tese). A disciplina de 

Narrativas Jornalísticas deu-me ferramentas para explorar a escrita e o mundo da narrativa, já 

que, há vária formas de fazer notícias, recorrendo a vários géneros jornalísticos. Apesar das 

disciplinas, abordadas anteriormente, terem ferramentas essenciais para o percurso académico, 

foram as aulas de Instituições e Fontes de Informação e de Comunicação e Linguagens que mais 

contribuíram para a realização do estágio curricular. Através das matérias aprendidas nas aulas 

de Fontes, por exemplo, consegui compreender e estar mais atenta às intenções das fontes de 

informação e de que forma, e o porquê, de nos estarem a informar acerca de determinado assunto. 

Neste sentido, fiquei mais crítica e, de certa forma, “desconfiada” já que as fontes, para além de 

poderem estar em qualquer lado, não estão isentas de receber algo em troca, ou seja, têm 

interesses em promover algo e ou alguém, ou até em denegrir outrem.  Assim, esta disciplina 

tornou-se essencial em todo o meu percurso de aprendizagem-experimental. O plano de estudos 

de Comunicações e Linguagens foi também fulcral. Nesta disciplina, aprendi a reparar e até dar 

valor aos vários tipos de linguagem. A sociedade está tão focada na linguagem verbal que acaba 

por não reparar que um rosto comunica sem palavras. E, foi precisamente na linguagem não-

verbal, que foquei grande parte da minha atenção na realização de algumas reportagens. Porque, 

para falar de angústia, raiva ou até medo, não é necessário utilizar palavras.  Assim, consegui 

perceber que a informação está em todo o lado: nas mãos, na posição da cabeça, na forma de 

andar, nas onomatopeias. O que me permitiu colocar imagens, nas minhas peças, sem qualquer 
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tipo de informação verbal, o que se torna, por vezes, numa comunicação mais eficaz e menos 

monótona.  

 À semelhança do semestre anterior, no último do primeiro ano, apenas duas das quatro 

disciplinas se tornaram essenciais: Jornalismo Especializado e Oficina de Jornalismo.  A primeira, 

lecionada pela professora e investigadora Felisbela Lopes, forneceu as ferramentas necessárias 

para a realização de reportagens nas diferentes editorias. Desde política a desporto. Neste sentido, 

e no meu caso, que durante meio ano fiz reportagens de todas as áreas, foi fundamental ter 

consciência que há diferentes formas de abordar determinados assuntos: tal como não utilizar 

adjetivos em política, mas não os colocar de lado em desporto. A disciplina de Oficina de 

Jornalismo foi a mais importante para mim, uma vez que nesta vertente conseguia colocar em 

prática todas as minhas aprendizagens. Como sempre quis fazer televisão, o facto de aprender a 

escrever para este meio de informação e até de improvisar um direto cativava-me a cada dia e, 

sem qualquer dúvida, foram essenciais para o meu estágio. 

Da teoria à prática, tudo se tornou fundamental no mestrado para a integração no mercado 

de trabalho. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas, apesar de partir para esta aventura 

carregada de conhecimentos não tinha nenhuma experiência em televisão. E, como ao longo do 

meu percurso académico o foco esteve no jornalismo escrito encontrei imensas dificuldades em 

escrever, editar e sonorizar. 

Escrever para televisão é diferente de escrever para um artigo de jornal: as frases têm de 

ser mais curtas, não há informação entre virgulas nem datas e advérbios, e como não dá para o 

espectador voltar a “Ouvir” para relembrar o contexto é necessário que as mensagens sejam 

curtas, diretas e capazes de chegar a toda a gente. Tanto na licenciatura como no mestrado houve 

pouca formação neste sentido, uma vez que, como já mencionado a linguagem da televisão tem 

um registo próprio que em nada se parece com o jornalismo impresso. 

Editar, ou como se intitula na SIC, “montar” uma peça foi também uma das dificuldades 

encontradas no estágio por falta de aprofundamento da matéria ao longo do percurso académico. 

Na licenciatura em Comunicação Social aprendi a fazer curta-metragens e edição de vídeo no 

programa Première, mas apenas num ano dos três de curso. Em contrapartida, no Mestrado, 

nenhuma disciplina procurou alinhar a edição de imagem ao texto. O que, numa altura em que os 

jornalistas devem dominar as diversas plataformas, torna-se numa condicionante com grande 

peso.  
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A sonorização foi o maior desafio no estágio e o que aponto como uma ausência grave 

nos cursos de jornalismo: aulas de voz, terapia da fala ou até de dicção. Ser jornalista é mais do 

que saber fazer as perguntas certas na hora mais oportuna, é saber comunicar. E saber fazê-lo 

não implica dominar apenas o conteúdo, mas a forma como o fazemos: o tom que usamos, o 

arranque da conversa, a abordagem, e a ligeira transição para o assunto que ao profissional 

interessa uma vez que alguns entrevistados, no caso de políticos por exemplo, procuram “fugir” 

aos temas que não estão no seu interesse.  Uma disciplina dedicada à voz permitiria aos 

estudantes aprender a dominar umas das mais importantes ferramentas de trabalho: quer faça 

rádio, televisão ou até imprensa. No meu caso, em particular, a pronúncia do Norte e a forma de 

leitura para televisão foram desafios que podiam ter sido evitados com a formação necessária. 

Quase todos os órgãos de comunicação social pretendem que o jornalista assuma um papel 

neutro: quer nas atitudes como na forma como se expressam para não criar qualquer tipo de 

ruído: Por exemplo, a pronuncia de alguém do Norte vai ser notada por um algarvio e, a certo 

ponto, o conteúdo da notícia tem de ser dividido com o ruído do sotaque. Por isso, as universidades 

deveriam ter um papel educativo nesta área para evitar dificuldades aquando da entrada do aluno 

no mercado de trabalho. Nessas aulas, que aponto como essenciais, a forma de leitura também 

poderia ser trabalhada uma vez que não se deve dar uma notícia séria com o mesmo tom de uma 

brincadeira: a voz deve ser coloquial, assertiva e credível.  

É também em relação à voz, à pronúncia e á forma como comunicamos verbalmente que 

o estágio me surpreendeu pelo positivo como negativo: por um lado é importante perceber que o 

poder da voz influencia todo o corpo de texto, que uma voz mais grave é mais agradável de ouvir 

que uma voz aguda: que uma voz  sénior é identificada como mais credível. Aprender que a voz é 

realmente grande parte do trabalho jornalístico foi fundamental para valorizar o som que até 

outrora era colocado em segunda opção.  

Esta reflexão surge depois de ouvir duas pessoas diferentes a contar a mesma história: o 

timbre e o tom parece que ditam contos diferentes. E é neste seguimento que me deparei com 

algo que até então não tinha dado conta: As reportagens não podem ser sonorizadas por jornalistas 

com pronúncia. Este foi talvez o ponto negativo que encontrei nesta grande empresa de 

comunicação, não que fosse um problema uma vez que os estagiários não o podem sonorizar 

peças, mas pelo facto de ser proibido mostrar regionalismos numa televisão generalistas. Como 

pode uma televisão querer identificar-se com toda a audiência se não aceita a pronuncia das 

diversas regiões? Compreendo a explicação dada apresentada para uma das minhas questões 
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acerca do assunto: “evitar ruído”. Mas contra-argumento que só o é porque não é habitual. Se os 

media se habituassem, desde cedo, a ter vários tipos de sotaque, desde que fossem perfeitamente 

compreendidos claro, não haveria ruído, que é o mesmo que dizer distração, porque se tornava 

em algo comum. Mas se a pronúncia limita voz, os pensamentos não são mudos. Uma das coisas 

que mais me surpreendeu na SIC foi a liberdade de expressão: todos os funcionários dão a opinião 

e são livres de dizer o que concordam ou não e o que deve ser feito. Apesar de, como em todas 

as empresas, existir uma hierarquia, todas as opiniões são válidas e o jornalista apenas faz o que 

lhe parece eticamente correto sem qualquer tipo de pressão.  

Em suma, o mestrado em Ciências da Informação, no ramo profissional de informação e 

Jornalismo, além de me ter dado a oportunidade de estagiar num dos três canais generalistas 

portugueses, completou o puzzle da minha formação. 
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Segundo Capítulo 
 

 “O jornalismo é uma paixão insaciável que só se pode digerir e humanizar mediante a confrontação 

descarnada com a realidade. Quem não sofreu essa servidão que se alimenta dos imprevistos da vida, 

não pode imaginá-la. Quem não viveu a palpitação sobrenatural da notícia, o orgasmo do furo, a 

demolição moral do fracasso, não pode sequer conceber o que são. Ninguém que não tenha nascido 

para isso e esteja disposto a viver só para isso poderia persistir numa profissão tão incompreensível e 

voraz, cuja obra termina depois de cada notícia, como se fora para sempre, mas que não concede um 

instante de paz enquanto não torna a começar com mais ardor do que nunca no minuto seguinte.”  

Gabriel Garcia Márquez 
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O jornalismo 
 

O termo jornalismo provém da palavra francesa “jour”, que em português significa “dia”. E, tal 

como o conceito indica, o jornalismo é uma atividade que consiste em reportare acontecimentos e 

eventos diários a um determinado público, através de um meio de difusão como a rádio, a televisão e os 

jornais.  

Os fenómenos jornalísticos sempre existiram embora com conceitos diferentes. Ora vejamos, se 

jornalismo é apenas uma representação discursiva de factos e ideias da vida do homem, construída para 

se contar ou mostrar a outrem, é possível considerar que a prática jornalística tem origem nos tempos 

imemoriais. Isto é, na altura, em que os seres humanos começaram a transmitir informações, novidades 

e a contar histórias, sejam elas através de gestos, pinturas ou gravuras nas paredes. 

A maior transformação do jornalismo gerou-se na arte de transmitir informação e de preservar a 

memória histórica. Quando, na Mesopotâmia, a escrita substituiu a tradição oral no registo da memória 

dos povos, cerca de 3500 anos a.C., a pré-história converteu-se em história porque começou a haver 

registo. Desta forma é possível concluir que o primeiro grande fenómeno para fixar a matriz do que veio 

a ser o jornalismo proveio dos antigos gregos.  

Com o passar dos anos e com a invenção da escrita, foram várias as transformações que 

ocorreram no mundo e na forma de comunicar. Fazer jornalismo, ainda que o termo, na altura, não 

tenha sido reconhecido pelos povos, começou a ser mais comum, mas ainda restrito a um grupo de 

profissionais. Por exemplo, em 1700, o filósofo e escritor francês Denis Didetor referia-se ao jornalismo 

como um trabalho de uma “sociedade de académicos” já que a atividade profissional era praticada por 

um grupo de pessoas pouco numeroso e “extremamente heterogéneo” (Fidalgo, 2008). A prática 

jornalística continuava na sociedade, através de mensagens pessoais, mensagens partilhadas e 

informações transmitidas boca-a-boca. O termo “jornalismo” era apenas empregue por especialistas, 

dotados de formação que considerariam o exercer profissional jornalístico como exclusivo.  

Em meados do século XIX, os avanços na tecnologia e nos transportes começaram a ganhar 

mais dimensão nas democracias ocidentais, o que permitiu expandir a comunicação social. Além de 

passar a ser possível produzir jornais em maiores quantidades, os transportes promoveram a circulação 

e fizeram com que a imprensa alcançasse mais destinos. A comunicação deixou, desta forma, de ser 

apenas um fórum de diversas opiniões e tornou-se numa fonte de notícias, realizadas por pessoas que 

começaram a apelidar-se de “jornalistas”. Com estes dois avanços, as agências noticiosas tornaram-se 
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mais sólidas e embarcaram para o caminho da profissionalização. Em 1835 surgiu a primeira agência 

de notícias em França. “Havas” foi o primeiro passo para que o jornalismo ganhasse mais dimensão e 

se tornasse num mercado de trabalho: começaram a existir diários noticiosos uma vez que os jornais 

ganharam milhares de leitores e os jornalistas foram elevados a um estatuto social inédito, entre a 

autoridade do saber e a arte de comunicação (Fidalgo, 2008) 

Agora, e de uma forma muito mais generalizada, define-se jornalismo como a “coleção, 

preparação e distribuição de notícias e comentários relacionados com recurso de materiais, através dos 

media, tais como panfletos, jornais, revistas, rádio, filmes, televisão e livros” (Enciclopédia Britânica 

(vol.6) 1989: p. 627).  Já o dicionário online da empresa Porto Editora, define apenas como recolha e 

análise de informações da atualidade com o objetivo de as transmitir ao público através de meios de 

difusão de comunicação social.  

                                                                   

O que é então o jornalismo? 
 

O jornalismo, por ser flexível às mudanças sociais, culturais e tecnológicas, não tem um conceito 

linear e estático. No entanto, nesta dissertação procurarei explicar, de forma mais clara quanto possível, 

o que é o jornalismo e quais são os seus grandes alicerces. 

Há muito que filósofos, jornalistas e académicos procuram definir o papel de jornalismo. Para 

Brian McNair (1998), por exemplo, o jornalismo diz respeito a “qualquer texto de autoria em formato 

escrito, áudio ou visual, que pretende ser uma declaração verídica sobre, ou um registo de, até então 

uma nova e desconhecida característica do mundo social atual”. Mas, nem tudo o que é escrito e 

divulgado pode tornar-se em matéria jornalística, apenas a informação e os comentários sobre assuntos 

contemporâneos considerados publicamente importantes é que podem ser distinguidos como jornalismo 

(Schudson, 2002).   No entanto, e como a sociedade desenvolvida tem interesses, objetivos informativos, 

gostos e ideias distintas, aquilo que é “publicamente importante” não tem uma definição concreta. 

Ora vejamos através de um exemplo: Crise no Sporting.  Este tema foi abordado dezenas de 

vezes nos principais noticiários dos canais generalistas, no entanto, cada espectador tem uma maneira 

pessoal de o analisar. Por exemplo, um sportinguista vê o “tempo de antena” dedicado ao clube leonino 

como algo de interesse, uma vez que consegue acompanhar a situação com elevado pormenor. Já um 

espetador que não aprecia o desporto nem o clube, considera que o Crise no Sporting está a consumir 

demasiado tempo dos jornais informativos.  
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Com este exemplo é possível concluir que a relevância de determinado conteúdo depende 

também das experiências sociais e humanas, assim como do gosto e das preferências pessoais.  

O jornalismo pode ser considerado a vida em todas as dimensões, como se de uma enciclopédia 

se tratasse (Traquina, 2005), uma vez que os média e a televisão dividem-se em distintas secções que 

vão da sociedade, economia, ciência, à educação, cultura e arte de forma a cobrir os acontecimentos 

locais, regionais e nacionais.   

 No entanto, não é correto apelidar de “média” apenas aos canais que operam através de meios 

de grande difusão, uma vez que manter um blogue de economia ou trabalhar num jornal são tarefas 

igualmente importantes (Izquierdo, 2013, p.103).  Esta adesão aos blogues, às páginas pessoais e 

sobretudo aos diferentes “canais” de comunicação através da internet permite que qualquer pessoa se 

torne fonte de informação ao publicar determinados conteúdos informativos (Fenton, 2012, p. 560).  

 Mas será que qualquer cidadão pode tornar-se jornalista por usar as mesmas ferramentas de 

difusão? No Estatuto do Jornalista, o trabalho do profissional é caracterizado como “ocupação principal, 

permanente e remunerada, exercem funções de pesquisa, recolha, seleção e tratamento de factos, 

notícias ou opiniões” (art.1º, nº1). Assim, e de forma mais sucinta, é possível concluir que só é 

considerado jornalista aquele que exerce a atividade de forma profissional, isto é, quando existe uma 

fonte de rendimento monetário. 

 Definir o papel de jornalista torna-se, atualmente, uma missão cada vez mais complicada. O 

principal objetivo, ser o meio de transmissão entre o acontecimento e o público, é desvalorizado pela 

difusão de meios que permite, cada vez mais e em simultâneo, que os utilizadores sejam público e fonte 

de informação (Correia, 1997) 

 Apesar de vários autores admitirem que o jornalismo é o canal que faz ligação entre os 

acontecimentos e o público, a produção da informação está longe de se reproduzir à simplicidade de um 

esquema linear: acontecimento – jornalista - notícia.  Em causa estão as influências, condicionalismos e 

constrangimentos que ocorrem ao longo do processo jornalístico – recolha, seleção, elaboração e edição 

de informação (Correia, 1997). Para explicar o tipo de influência que o jornalista está “sujeito”, o 

investigador Correia (1997) caracteriza os efeitos da seguinte forma: 

• Acão pessoal:  notícias como produto de pessoas (dotadas de experiências e vivências que as 

fazem optar por determinado ângulo) e das suas intenções. o autor defende que o papel decisivo pertence 
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à forte personalidade de alguns diretores ou editores, aos proprietários dos media enquanto classe, ou 

aos próprios jornalistas e às suas idiossincrasias, nomeadamente as suas origens sociais 

• Acão social: notícias como produto de organizações noticiosas, da sua forma de se adaptarem 

ao meio e dos seus constrangimentos; independentemente das intenções pessoais dos intervenientes no 

processo jornalístico de produção de informação há interesses organizacionais. O fator decisivo não está 

nas pessoas, mas sim nas organizações em que elas se integram. 

• Ação cultural: As notícias são um produto da cultura e dos limites do concebível que uma 

cultura impõe, independentemente das intenções pessoais e dos constrangimentos organizacionais. A 

notícia é encarada como um texto cultural, um artefacto que involuntariamente se apoia ou faz uso de 

padrões culturais preexistentes para produzir sentidos. 

Tendo em conta estes 3 tipos de influência, é possível compreender que o jornalismo está longe 

de se tornar no espelho da realidade1. Conclusão que contraria a teoria defendida por Auguste Comte, 

no início do século XIX, e que tem como base o princípio de que o jornalista transmite apenas a verdade, 

de forma objetiva, “doa o que doer”. 

A superação da teoria do espelho é justificada com o desenvolvimento do gatekeeping (guarda + 

portão), processo segundo o qual o jornalista seleciona as notícias que devem ser publicadas, tendo 

como suporte um conjunto de experiências, atitudes e expectativas (White, cit. em Correia 1997, p.127).  

 Esta influência pessoal e subjetiva na seleção do processo noticioso foi, contudo, refutada por 

estudos posteriores que acentuaram, todavia, a dimensão organizacional na seleção dos acontecimentos.  

Na obra “Os jornalistas e as Notícias”, de Fernando Correia (1997) o autor defende que, sendo 

certo que há autores que não acreditam totalmente na objetividade da profissão, é consensual que não 

exista total subjetividade, uma vez que “na seleção e na filtragem das notícias as normas ocupacionais, 

profissionais e organizações parecem ser mais fortes do que as preferenciais pessoais”(Breed, cit. 

Correia, 1997, p. 126).  Neste sentido, torna-se importante analisar a possível “distorção” das notícias 

tendo em conta a política da entidade patronal – rotinas, valores, normas – teoria apelidada de 

newsmaking.  

                                                           
1 Nelson Traquina defende que a teoria do espelho foi, historicamente, a primeira a ter surgido, ainda no século passado. É aquela que de uma 

forma mais linear procurar explicar as notícias com o fundamento: elas são como são porque a realidade assim as determina. Assim, é possível considerar 

que esta teoria defende que o jornalista não é mais do que intermediário, limitando a sua ação a refletir a realidade objetiva em textos noticiosos.  
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Para Breed, citado em Correia (1997), as notícias são de determinada forma devido à rotina 

industrial de produção. O que significa que, embora o jornalista tenha um papel ativo na construção da 

notícia, este não tem autonomia incondicional na prática profissional, mas sim a submissão a um 

planeamento produtivo previamente estipulado.   

 

     Jornalismo televisivo 

A evolução do jornalismo televisivo em Portugal 
 

“De tão presente no nosso quotidiano quase não damos pela sua presença, mas a televisão lá está, 

comodamente instalada em nossas casas, abrindo diante de nós um mundo que também é assim 

porque ela existe.” (Lopes, 2008) 

 O primeiro passo do jornalismo televisivo foi dado em 1925, com as primeiras imagens em 

movimento a serem exibidas num televisor. Um ano mais tarde, John Logie Bair demonstrou o primeiro 

sistema de televisão do mundo com cerca de 40 membros de Royal Institution, em Londres. Dez meses 

depois ocorreu a primeira transmissão televisiva no Japão, que rapidamente chegou a mais países.  

Inicialmente e à semelhança da rádio, as primeiras emissões televisivas não faziam 

telejornalismo, à exceção da Alemanha governada por Hitler que desde logo aproveitou o novo método 

de comunicação para propaganda política. Só nos países mais subdesenvolvidos é que a televisão não 

se impôs à rádio e à imprensa como principal veículo de informação (Sousa, 2008, p. 232). 

O telejornalismo surgiu no final da década de 40 do século XX nos Estados Unidos da América, 

uma vez que a linguagem visual, além de despertar mais interesse, conferia à TV um poder de 

representação de realidade superior ao da imprensa e ao da rádio (Lopes, 2008:26). Inicialmente, as 

imagens eram sustentadas por gráficos, mapas ou até mesmo jornalistas a falar e a explicar 

determinados casos. A linguagem utilizada tinha como referência as notícias ou reportagens da rádio, ou 

os rádios jornais, e por isso os principais géneros jornalísticos sempre estiveram concentrados em 

entrevistas, reportagens e documentários (Sousa, 2008: p.233). 

 Em Portugal, a televisou surgiu no ano 1955 por iniciativa do governo de Marcelo Caetano. Foi 

criada a RTP – Radiotelevisão Portuguesa, S.A.R.L- que mais tarde, a 4 de setembro de 1956, veio a 

concretizar as primeiras emissões experimentais na Feira Popular de Lisboa.   
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As primeiras emissões televisivas regulares surgiram a 7 de março de 1957, um ano depois do início da 

fase experimental. Nessa altura, as emissões da Radiotelevisão Portuguesa eram apenas emitidas na 

região de Lisboa, local onde de concentrariam os estúdios e os meios tecnológicos.  

A situação mudou nos anos seguintes com o desenvolvimento das tecnologias e dos sistemas 

de cabo. A RTP começou a emitir no Porto, nas ilhas – Madeira e Açores – e mais tarde em todo o 

território nacional. Apesar deste canal ter sido criado pelo Estado e de ter como intuito informar os 

cidadãos portugueses, todos os meios de comunicação eram devidamente controlados pelo governo para 

satisfazer as vontades políticas e praticar a autopromoção dos ideais da ditadura.  Ou seja, antes do 25 

de Abril de 1975, a televisão funcionava como “megafone do regime salazarista-marcelista” (Torres, 

2011, p.48-29).  

No período de pré-revolução dos cravos, surgiram diversos formatos na RTP, que dá novos 

passos com a criação da RTP2, o segundo canal da televisão pública portuguesa. A Rádio Televisão 

Portuguesa marcou território durante muitos anos, até que a revisão constitucional de 1989 pôs fim à 

exclusividade estatal e a televisão privada apareceu no panorama audiovisual.  

Até então, a RTP experimentava vários modelos de cenários, os primeiros, do Noticiário, Jornal 

RTP e Jornal de Atualidades, antecessores do Telejornal. As emissões eram feitas apenas com a 

secretária, cadeira de locutor e uma estante com livros em background (Fernandes, 2006, p.53). 

 Em meados dos anos 90, a televisão portuguesa enfrentou uma nova era com o aparecimento 

de dois canais totalmente privados.  O primeiro nasceu a 6 de outubro de 1992, com o nome Sociedade 

Independente de Comunicação (SIC). A estação de Francisco Pinto Balsemão apareceu com um novo 

cenário de telejornalístico, no qual é possível ver a retaguarda das notícias e o lugar onde elas são 

fabricadas, numa lógica de transparência. (Sobral, 2012, p.148).  

O segundo canal nasceu a 20 de fevereiro de 1993 e era apelidado de Televisão Independente 

(TVI). Torna-se, tal como a SIC, um canal informativo e de entretenimento cujo objetivo era (e ainda é) 

alcançar o maior número de telespetadores. Desta forma, a televisão privada permitiu não só estabelecer 

uma relação de proximidade com o telespectador, mas também aumentar a oferta de programas e mudar 

as práticas de fazer televisão – uma vez que ambas competiam para liderar (Sobral, 2012, p.148). 

Os primeiros três anos da década de 90 já estavam marcados pelo desenvolvimento do sistema 

televisivo português quando, em 1994, surgiu a televisão por cabo em território continental, o que 

permitiu aumentar a oferta televisiva. Além dos dois canais generalistas públicos, os dois privados 
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começaram a ser emitidos em sinal aberto, evidenciando a luta pelas audiências por parte dos canais 

generalistas, que procuram apostar em conteúdos populares capazes de conquistar o público (Sobral, 

2012, p: 148). 

 Sendo estas televisões privadas, as grelhas informativas estavam concentradas na concorrência 

entre as estações e a dependência de custos orçamentais. A primeira metade dos anos noventa ficou 

marcada pelo sucesso da SIC, que alcançava a liderança e apresentava resultados positivos, enquanto 

a televisão pública “mergulhava definitivamente numa crise crónica” (Cunha, 2003, p.12). 

 A TVI, inicialmente controlada por empresas da Igreja Católica (Rádio Renascença, Universidade 

Católica, Editorial Verbo e a União das Misericórdias), oscilava entre “a carta de princípios cristão, que 

nunca respeitou totalmente, e as tentativas de agradar às audiências” (Cunha, 2003, p.12). Neste 

período, a empresa situada em Queluz, ensaiava modelos de viabilização até ser comprada, em março 

de 1997, pelo grupo Media Capital, em parceria com outras empresas internacionais do setor.  

Em simultâneo, a TV Cabo expandiu-se e os canais temáticos adquiriram um maior número de 

audiências. As estações de canal aberto confrontaram-se com mais concorrência e com a necessidade 

de inovar e captar atenção do telespetador com o objetivo de ganhar audiências.  

Apesar de pouco se ter alterado na grelha televisiva desde a sua génese, os anos noventa 

marcaram a introdução do cidadão comum no espaço televisivo (Cunha, 2003). A proliferação de 

programas – com maior ou menor visibilidade – protagonizados por gente anónima, normalmente 

exibidos no período da manhã, tinham como intenção dar voz a quem não tinha voz. Isto é, faziam com 

que o cidadão comum abrisse caminho à televisão de proximidade e, mais à frente, à televisão intimista, 

centrada na exploração de sentimentos e rotinas do cidadão.  

Esta informação, com base no social, começou a surgir em 1992, pelas mãos da RTP, com o 

desenvolvimento de noticiários que abordam problemas sociais, protestos, julgamentos, etc. (Lopes e 

Pereira, 2007).  Nesta sequência, e de acordo com um estudo realizado pelas mesmas autoras a quase 

200 telejornais das televisões generalistas em 2003, foi possível concluir que os noticiários eram 

constituídos, na maioria, por informações de política nacional, desporto, acidentes e/ou catástrofes, e 

fait-divers.  O alinhamento coincide em todas as televisões generalistas de Portugal e tende a desvalorizar 

e diminuir a quantidade de blocos informativos (Lopes, 2006, p.3). Os meios de comunicação, 

condicionados pelas audiências, desencadearam novos géneros de notícia como grandes reportagens, 

programas de debate e entrevista (Lopes, 2006). 
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Para Gomes (2012, p. 159), a “diversificação” das grelhas de programação e de informação 

instalou-se em favor das estratégias concorrenciais, uma vez que a fixação do telespectador tornou-se 

numa necessidade vital para a sobrevivência das estações. A contraprogramação impõe-se assim como 

prática comum às privadas e ao operador público. A tabloidização das escolhas e a dramatização dos 

conteúdos potenciam a consolidação, nas redações, de novos critérios de noticiabilidade.  

Apesar dos canais generalistas e privados lutarem, dia após dia, pela liderança de audiências, 

pouco fazem pela diferença: recorrem ambos aos mesmos métodos, ao mesmo tipo de programas e aos 

mesmos critérios de informação, no entanto, acentuam a diferença na forma como “trabalham” a notícia. 

Ou seja, com a mesma informação, é trabalhada a forma que pode atrair mais audiência, o que, em 

alguns casos, faz com que os factos relatados se tornem em algo dramatizados. “Hoje, a televisão é 

sinónimo de espetáculo, mesmo quando se fala em informação” (Lopes, 2011, p.63). 

As mudanças surgem assim também na imagem, com o aparecimento de cenários do telejornal 

que, de um espaço de trabalho, passaram a ser um elemento cenográfico, com televisões espalhadas 

pelas redações, grelhas luminosas e grafismos atraentes (Fernandes, Saraiva e Azevedo 2006).   

 Apesar dos quatro canais generalistas terem evoluído, de forma drástica, ao longos dos últimos 

20 anos, nos dias de hoje, ainda se mantém parte da estrutura inicial, quer de estética, quer de grelha 

informativa. Atualmente, além dos canais generalistas, as televisões privadas SIC e TVI competem 

também, de forma direta, com canais por cabo, como é o caso da CMTV. 

 

O papel social e cultural do jornalismo 
 

A partir dos anos 90, quando surgiram as primeiras estações de televisão privadas, houve uma 

necessidade de “reajustar” objetivos que até então não existiam: aliar a função social do jornalismo à 

função económica. Desta forma, as empresas de comunicação social adotaram os conteúdos 

informativos e de entretenimento em função dos interesses do público-alvo (Jespers, 1998, p. 14-15). 

 Ao mesmo ritmo que a rádio, a televisão tornou-se num dos maiores meios de comunicação, e 

ficou responsável pela distribuição de informação suscetível de influência no público alvo. Por se dirigirem 

a todo o tipo de público, incluindo os cidadãos com menos instrução, a comunicação promove uma 

aprendizagem de valores, normas, expectativas de comportamento em função do contexto das situações 

e do papel desempenhado pelas pessoas da sociedade (McQuail, 1987). 
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 O jornalismo é assim uma forma de conhecimento e não apenas de comunicação, uma vez que 

parte da sociedade só tem “contacto” com determinados assuntos através dos mass media (Brandão, 

2010, p.150). Desta forma, é possível olhar para a televisão como uma arma poderosa de sensibilização 

que pode contribuir para a formação de uma sociedade mais humana e pluralista (Ferrés, 1999, 

p.77,85). 

De acordo com Montero (1993, p.112), é possível dizer que “existe um acordo generalizado em 

que os meios de comunicação exercem uma influência subtil, observável apenas em períodos dilatados, 

em todos os aspetos da vida quotidiana”. Influências essas que se aplicam não só às vivências de cada 

profissional, à organização da empresa e aos valores dos jornalistas, como às rotinas produtivas e ao 

discurso, que possui com um efeito de contaminação com reflexos sobre outras modalidades discursivas 

(Lopes, 2003, p. 93).  

Neste seguimento, e apesar do jornalismo procurar mostrar com maior veracidade os factos, é 

possível concluir que a televisão está longe de se tornar num espelho dos acontecimentos, princípio 

defendido por Brandão (2010, p.111). Apesar de não corresponder, na plenitude, ao facto “puro e duro”, 

a cultura televisiva e as suas notícias e conteúdos são dos “mais importantes patrimónios culturais do 

nosso país, tanto a nível de importância como de viabilidade” Brandão (2006, p. 25) uma vez que o 

mundo social é cada vez mais descrito e prescrito pela televisão, no sentido em que a mesmo transforma-

se no árbitro do excesso à existência social e política (Bourdieu, 1997, p.151).  

Assim, e de acordo com Felisbela Lopes (1999, p. 62), “a estação pública de televisão deve ser 

uma janela aberta contra a exclusão, contribuindo para a integração social e cultural, a fim de garantir a 

coesão nacional”.  

De que forma se informa? 
 

Como analisado até aqui, é possível considerar que a consolidação da televisão privada fez com 

que os meios de comunicação social direcionassem o trabalho e os objetivos para o impacto económico.   

De acordo com Felisbela Lopes (2003), o painel televisivo português dá prioridade a notícias 

geradores de choque ou entretenimento para cativar a maior audiência possível. No entanto, este fator 

tende a distorcer a perceção que os cidadãos têm da própria realidade e dos acontecimentos mais 

importantes, uma vez que ao público chega apenas uma parte de determinada história, suscetível de 

edição e filtragem (Lopes, 2003). Neste sentido, a veracidade do acontecimento depende do papel do 
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jornalista. O profissional deve manter-se firme, promover a diluição da carga negativa e não oferecer o 

que é interessante para o público, mas sim aquilo que é de interesse público2 (Traquina, 2002, p.212). 

Apesar deste meio de comunicação social ser encarado como um “objeto mercantil”, a televisão 

ainda responde à forte procura social (Gomes, 2012). E por isso não deve focar-se em entreter os 

cidadãos enquanto os informa, (“infortainment”3), através de noticiários superficiais, negativos e 

obcecados por “escândalos e catástrofes” Mesquita (2003, p. 393-397). 

 Fazer jornalismo através de atos sensacionalistas coloca em causa a importância do 

acontecimento, uma vez que a notícia é alterada de forma a torna-se também em espetáculo. Esta 

alteração ultrapassa, para alguns autores, a importância da palavra, como se os media se preocupassem 

mais com a forma do que com o conteúdo (Brandão, 2006, e Balandier, 1999). 

 O atual modelo televisivo português é, para Brandão (2010, p.151), uma espécie de “icebergue 

informativo”, onde nos meios de comunicação social imperam situações «extraordinárias, anormais e 

espetaculares».  

Com a evolução tecnológica e cultural, os paradigmas informativos vão sofrendo alterações. Se 

outrora a televisão era feita com base na oferta, atualmente este meio de comunicação funciona 

essencialmente através da procura e da estreita ligação ao mercado. Estas duas épocas ficam 

assinaladas como o “paleotelevisão” e o “neotelevisão” (Lahera, 1999, p. 17-24). 

 O “paleotelevisão” é o período onde a televisão opera com distinção entre ficção e informação. 

Isto é, a programação na designada época, era apenas um reflexo da oferta, baseada numa realidade 

que tinha como base a origem pedagógica e cultural uma vez que era apenas um instrumento para 

ensinar a ver, de forma apelativa.  

A segunda fase é quando o distanciamento entre informação e ficção ficou mais reduzido. Com 

o aparecimento da neotelevisão, surgiu a possibilidade de nascerem os primeiros canais televisivos 

privados com base em estratégias de programação em função da rendibilidade na captação de 

audiências e perante as exigências do mercado publicitário. O objetivo é, portanto, otimizar o maior 

número de público a fim de alcançar a maior quantidade de publicidade ao melhor preço (Brandão, 

2010)  

                                                           
2  Enquanto que o interesse público remete para a publicação de factos ou acontecimentos que o cidadão tem o direito de conhecer, o interesse do público 
aponta para questões relacionadas com a exploração de produtos ou artefactos informativos que apenas têm como propósito ativar a atenção dos leitores e 
satisfazer a sua curiosidade. 
3 A palavra deriva de: Informação + Entretenimento  
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O papel informativo e do jornalista é colocado em causa quando confrontado com a informação-

espetáculo. Mesquita (1995: p. 398) defende que o telejornal está cada vez mais perto de um jornalismo 

“popular-sensacionalista” com um predomínio de valores-noticias ligados ao “apelativo e ao 

sensacional”, ou seja, para o autor o jornalismo tem como base critérios onde são abundantes as 

imagens informativas cheias de emoção, violência e dramatismo.  

Para garantir o interesse do público, de modo a que este não veja a informação como 

entretenimento, é necessário ir ao encontro de valores-notícia. O objetivo é que os jornais televisivos 

consigam ir além do aparente e interessante, já que são, praticamente, a maior fonte de informação da 

sociedade (Correia, 2000, p.147). Desta forma, o profissional tem de ser informativo, educativo, 

formativo e construtor da realidade social uma vez que representa o “triunfo da forma sobre o conteúdo 

que privilegia a emoção sobre a razão, dando prioridade às imagens em nome da qualidade visual” 

(Ferres, 1999, p.43). 

 Sendo que a televisão é feita de imagens, o jornalista não se pode esquecer que estas precisam 

de enquadramento e reflexão de modo a serem mais facilmente compreendidas, uma vez que o 

jornalismo não pode ser encarado como um simples reflexo da realidade. A comunicação social deve ser 

entendida como uma representação dos acontecimentos e uma ordenação e seleção da atualidade, 

proporcionando diferentes pontos de vista sobre a realidade (Brandão, 2010: p. 133). 

 “(…) as rotinas produtivas, o ambiente, a logica organizacional surgem como variáveis com um 

peso determinante na forma como se configura e hierarquiza a agenda mediática” (Brandão, 

2010: p. 133). 

        
 

Quais são as rotinas de produção? 
 

“Podemos considerar que rotinas são os processos convencionalizados e algo mecanicistas de 

produção de alguma coisa que, sem excluir que determinadas pessoas tenham rotinas próprias ou que 

a cultura e o meio social afetem essa produção, me parece obedecerem essencialmente a fatores 

socioorganizacionais. […] No jornalismo, podem ser consideradas como respostas práticas às 

necessidades das organizações noticiosas e dos jornalistas.” 

 Sousa (1999: p.26) 
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As rotinas de produção são práticas e formas padronizadas, rotinizadas e repetidas que os 

trabalhadores dos média utilizam para fazerem o seu trabalho. Este tipo de prática é necessária devido 

às enormes quantidades de material que chegam às redações, a todo o momento (Shoemaker & Reese, 

1996, p. 100). Esta atividade é essencial devido à falta de tempo e de meios (Wolf, 1987). 

 Para Becker e Vlad (2009, p.59), a necessidade de ideias para artigos é uma das características 

dos meios de comunicação, e é dessa necessidade que surge a estrutura da organização, das rotinas e 

até daquilo é notícia porque, para os mass media, o objetivo é fornecer um produto “o mais aceitável 

possível” e  da “forma mais eficiente”, tendo em conta as “limitações de tempo e espaço” (Shoemaker 

& Reese, 1996, p. 104).  

As rotinas de produção permitem, sobretudo, facilitar o controlo do trabalho assim como fazê-lo 

com maior eficácia (Tuchman, citada por Becker & Vlad, 2009, p. 61) e (Traquina, 2002, p. 118). As 

rotinas são compostas por três fases: recolha, seleção e apresentação e variam conforme a organização 

de cada redação e de cada meio de comunicação social (Wolf, 1987).  

Apesar de não existir um único modelo de rotinas de produção, Shoemaker e Reese (1996) 

defendem que há, pelo menos, três questões que ajudam a compreender de que forma se organizam as 

rotinas: “O que é que a organização mediática é capaz de processar” , “o que é aceitável para o 

consumidor” e “ que produto é disponibilizado pelas fontes” (p.104) Por outro lado, Wolf defende que 

os canais de recolha do material estão estruturados em função de avaliações da noticiabilidade e, no seu 

funcionamento, acabam por realçar e reforçar os critérios de relevância (Wolf, 1987, p.194). 

 Schudson cit. em Correia (1997, p. 126), por sua vez, defende que a ação dos intervenientes 

na produção jornalística não se exerce à margem de quaisquer pressões externas nem se faz mediante 

o exclusivo exercício de uma vontade própria individual. Estas podem ser, de acordo com Correia (1997) 

“de natureza objetiva e subjetiva, próximos ou longínquos, que nela direta ou indiretamente interferem”. 

Por isso, o autor organiza os diferentes fatores em 5 grupos:  

Relativos à redação:  Estatuto e política editoriais, ideologia profissional e valores-noticia 

dominantes, público a que se dirige e relacionamento com ele; Fontes privilegiadas, acesso e 

relacionamento com elas; Funcionamento da sala de redação, serviços de apoio, condições de trabalho; 

Rotinas produtivas, normas internas, fluidez do processo de produção nas diversas fases de atividade 
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jornalista, gestão do fator do tempo (conforme a periodicidade do jornal ou dos noticiários); Nível de 

critérios de vencimentos e de recompensas. 

       Relativos ao grupo profissional: Cultura e ideologia profissionais, cumprimento das normas 

deontológicas (código), conceções acerca da natureza e das funções do jornalismo e dos media; Mercado 

de trabalho e as suas consequências; Enquadramento jurídico da profissão; Integração e adaptação às 

novas tecnologias; Cultura geral, conhecimentos especializados, habilitações e formação académica; 

Características sociológicas do grupo profissional.  

Relativos ao sistema mediático:  Relacionamento com outros sistemas interdependentes do 

mediático e interdependentes entre si; particular impacto das leis do mercado e da concorrência, dos 

imperativos comerciais e publicitários e da lógica do lucro; Propriedade dos media, grau de concentração, 

características dos grupos e internalização do capital; Pressão dos lobbies políticos, económicos, 

desportivos e outros; Legislação respeitante à comunicação social. 

Relativos ao sistema social: Lugar atribuído aos media na sociedade, conceções dominantes 

acerca das suas funções sociais; Estrutura de classes, natureza do poder económico e político; Grau de 

institucionalização da democracia, cultura e vivência democráticas, níveis de cidadania e de participação 

social; Níveis de escolaridade, de cultura e de vida, hábitos de leitura, consumo dos bens culturais e, em 

especial, dos media.  

Estes fatores interferem diretamente na maneira de fazer as notícias, quer de forma longínqua 

ou parcelarmente, contribuindo para o processo de produção de informação (Correia, 1997). Segundo 

Lopes (2006, p.37) os processos de informação exercem-se no contexto de vários fatores capazes de 

formar uma rede complexa de condicionalismos e constrangimentos ao longo das fases de recolha, 

seleção, elaboração e edição da informação.  

 A forma como se processa a recolha da matéria-prima na redação entra em dissonância com a 

ideologia profissional que descreve o jornalista como um “ativo recolhedor de informações”, “orientado 

para o exterior” e “independente das fontes”. Este tipo de método faz com que a recolha de informação 

se tenha alterado ao longo dos anos: “se antes eram os jornalistas a procurar notícias, agora são as 

notícias que procuram jornalistas” (Wolf, 1987, p.193-194).  Desta forma, o jornalismo tornou-se mais 

passivo na obtenção de notícias e mais dependente das fontes institucionais (Baptista, 2013). 

Estando o trabalho jornalístico relacionado com procedimentos rotineiros e convencionais, Sousa 

(1999, p.27) desconstrói o mito da intuição para a notícia ou do “faro jornalístico”.  A recolha de “matéria-
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prima” é uma etapa fundamental na produção jornalística, mas, na prática, a seleção do profissional 

está limitada já que as organizações desenvolvem e cultivam uma estrutura de fontes, que acaba por se 

impor como necessária na qualidade da estrutura.  

No caso da empresa SIC, Sociedade Independente de Comunicação, e tendo em conta os 

conhecimentos que adquiri ao longos dos 6 meses de estágio, grande parte das notícias chega à redação 

através de emails para o contato geral ou de forma direta com a Agenda, departamento onde a 

informação é filtrada tendo em conta o potencial televisivo. Mais tarde, os acontecimentos são 

transmitidos aos órgãos superiores da redação que definem se determinado acontecimento pode ser 

transformado em notícia-televisiva.4  

Quando a informação chega às redações, os jornalistas realizam os seguintes procedimentos: 

•  Analisam de que forma a “notícia” é exequível:  se é ou não possível adaptar o conteúdo 

para o formato televisivo; 

• Se corresponde à logica do jornalismo e da própria empresa; 

•  Se tem interesse nacional ou apenas local: dependendo do tipo de meio de transmissão que 

se trata; 

•  Se é objetivo ou subjetivo; 

• Se há interesse da parte do informador; 

•  A distância a que ocorre o acontecimento:  a fim de analisar os custos da informação; 

• Relevância do acontecimento e a veracidade.  

Estas são algumas das características que os jornalistas da empresa SIC têm em conta aquando as 

informações e sugestões de notícias chegam à redação, com o objetivo de filtrar, da melhor forma 

possível, o que é ou não importante e o que pode ser ou não notícia nos jornais informativos. 

 Como já abordado, o primeiro passo da rotina de produção é receber a informação e 

compreender a sua viabilidade. Depois de selecionadas, os profissionais contactam as chefias de 

informação para que estes decidam se há ou não condições para avançar para reportagem. A partir daí, 

e caso haja condições, os produtores de informação entram em contacto com os intervenientes – seja 

para pedir autorização para filmar determinado local, agendar entrevistas, confirmar presença em 

eventos, ou pedir para acompanhar determinado acontecimento. Depois de previamente combinado, o 

jornalista destinado a determinada reportagem é informado da hora, do local e do acontecimento e 

                                                           
4 Há acontecimentos que não são possíveis adaptar à informação televisiva por carecer de imagens.  
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procede ao trabalho de investigação. Assim e com a fugacidade das informações que ocorrem no dia-a-

dia- com a busca incessante pelo imediato, pelo “furo” da reportagem – que cada vez se concentra mais 

em casos de justiça e de política – os jornalistas regem-se pelo trabalho de agenda, ou seja, pelo que 

está previamente definido pelos editores – quebrando a liberdade de procura, de investigação e 

autonomia,  embora a tenha na forma como conduz determinada peça5.   

Na SIC, a investigação, a procura da informação, passa, sobretudo, por trabalhos jornalísticos 

de maior dimensão – Reportagem Especial, Grande Reportagem, Investigação SIC e rubricas. No dia-a-

dia, a procura é cada vez menor e há cada vez mais dependência da informação que chega até à redação, 

ora através de fontes desconhecidas, ora através de fontes conhecidas e frequentes (como por exemplo 

assessores de comunicação). 

Apesar de já termos referido, neste relatório, algumas das características que a empresa SIC 

tem em consideração na seleção da informação, há critérios “gerais” pelos quais os meios de 

comunicação se regem. São os denominados valores-notícia, que permitem distinguir, de forma mais 

simples, o que pode vir a ser, ou não, matéria noticiosa. 

          Quais são os valores-notícia? 
 

 Os valores-notícia são “qualidades dos acontecimentos, ou da sua construção jornalística, cuja 

presença ou cuja ausência os recomenda para serem incluídos num produto informativo” de tal modo 

que “quanto mais um acontecimento exiba essas qualidades, maiores são as possibilidades de ser 

incluídas”. Assim, conseguiremos compreender “porque é que as notícias são como são” (Goldien e 

Elliot, cit. em Fernando Correia,1997, p. 137). 

 De acordo com Correia (1997), os valores-notícia, também dominados por critérios de 

noticiabilidade, aplicam-se em todas as fases da atividade jornalística: na recolha, na seleção, na 

elaboração e na apresentação da informação e surge quando se avalia a noticiabilidade do 

acontecimento, ao apreciar se as características o tornam ou não merecedor de ser notícia.  Para o autor 

(1997, p. 136) “falar dos valores-notícia significa falar de todo o processo de informação”. 

Esta temática tem um grande relevo, na medida em que fornecem elementos essenciais para 

perceber o contexto e o enquadramento em que se concretiza o trabalho do jornalista e os limites em 

que se exerce a autonomia. Uma vez que, o facto de os valores-notícia se aplicarem em todas as fases 

                                                           
5 Nome que se dá a cada reportagem televisiva.  
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da atividade jornalística, leva a que sejam utilizados, com significado semelhante, as expressões fatores 

e critérios.     

 Correia (1997, p. 139) acrescenta ainda que os valores notícia, enquanto componentes de 

definição de noticiabilidade dos acontecimentos e enquanto elementos incrustados na cultura 

profissional, seriam muito mais complexos e produtivos, uma vez que o problema, para o autor, reside 

na valorização relativa, na oportunidade e no contexto da aplicação, nas estratégias que presidem à 

gestão, no enquadramento e operacionalidade dentro do sistema mediático.   

 Assim, é importante compreender em que medida estes constituem elementos essenciais da 

cultura profissional e ajudam a definir o espaço da autonomia jornalística uma vez todos os dias ocorrem 

dezenas de acontecimentos passíveis de serem notícias. No entanto, quer os jornais impressos, quer os 

noticiários radiofónicos e televisivos estão limitados no que diz respeito ao tempo e espaço. Portanto, e 

de acordo com McCombs, Shaw & Weaver (2009, p.148), “apenas uma fração das notícias do dia pode 

ser incluída”.  

Assim, é necessário um processo de seleção, apoiado pelos valores-notícia, ou também 

denominados como critérios de noticiabilidade, que resulta na atribuição de maior importância a alguns 

casos, para determinar “que acontecimentos são passíveis de terem visibilidade mediática e a sua 

extensão” (Greer, 2017, p. 33). 

Galtung e Ruge foram pioneiros no estudo deste tema e selecionaram doze valores-notícia: 

clareza (quanto mais simples maior é a probabilidade de se tornar notícia); frequência (duração do 

acontecimento); amplitude (se adquiri um relevo significativo); significância (qual é o interesse do público-

alvo); consonância (se corresponde às expectativas do que se quer que aconteça); imprevisibilidade 

(quanto mais imprevisível maior é o destaque); continuidade (se já tem sido notícia); referência a nações 

de destaque; referência a pessoas de destaque; composição (garantir o equilíbrio com a diversidade do 

assunto); personalização (acontecimentos com base em histórias pessoais); negatividade (quanto pior é 

a consequência de um acontecimento maior é o impacto) 

 De acordo com o Mauro Wolf o conceito de “valores-notícia” é constituído “pelo conjunto de 

requisitos que exigem dos acontecimentos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de 

informação e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas- para adquirirem a existência pública 

de notícias. Tudo o que não responde a esses requisitos é excluído, por não ser adequado às rotinas 

produtivas e aos cânones da cultura profissional” (1985 p. 190). Quer isto dizer que, de acordo com o 
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autor, os critérios de noticiabilidade estão diretamente interligados com as rotinas de produção. Por sua 

vez, Golding & Elliott (1979 p.114), defendem que os valores-notícia devem ser aqueles que apresentam 

interesse para a audiência, que prende atenção e se é, essencialmente, entendido como algo relevante. 

Neste sentido, Jewkes (2011 p.42), citado em Coelho (2017), relembra que é necessário diferenciar o 

interesse público do interesse do público.6.  

 Surette (1998, p.61) defende que a noticiabilidade está relacionada com a periodicidade e a 

consonância. Isto é, depende do tempo – se o acontecimento se ajustar a um ciclo diário tem mais 

probabilidade que seja escolhido – já no que diz respeito à consonância, a componente está relacionada 

com a forma que determinado acontecimento se relaciona com outros da atualidade.  

 Tal como acontece nos dias de hoje, os valores-notícias podem variar de redação para redação, 

cada empresa tem uma forma própria de trabalhar e de desenvolver determinados métodos com base 

nas crenças. De igual forma, estão as opiniões de vários autores. Assim como as empresas não têm um 

“perfil” unânime, os autores também não defendem os mesmos critérios. 

  Greer (2017, p. 33) acrescenta a componente dramática, no sentido da excitação, na atualidade, 

no envolvimento de celebridades e na ideologia conservadora associados a um determinado 

acontecimento.  Canavilhas (2001, p. 56) acrescenta ainda o fator surpresa, pois quanto mais inesperado 

for, maior interesse terá.   

Na obra “Os jornalistas e as notícias”, Correia (1997, p. 137 a 161) organiza o conceito de 

valores-notícia por 6 grupos: a importância do acontecimento; interesse público e interesse do público; 

aspeto técnicos e substância informativa; produto informativo e informação-espetáculo; a equilíbrio e o 

formato do noticiário e a questão da objetividade.  

A importância do acontecimento refere-se, sobretudo, ao conteúdo da informação, aos 

acontecimentos em si.  O que nem sempre é uma tarefa fácil uma vez que a importância pode não saltar 

à vista de forma imediata ou até só se verificar em função dos seus desenvolvimentos futuros. 

Para o autor, definir a importância do acontecimento só é possível quando se recorre a vários 

fatores relacionados com posição hierárquica de determinado indivíduo e um acontecimento relativo a 

uma personalidade (política, desporto, etc.). Assim, podemos concluir que um acontecimento relativo a 

                                                           
6 Interesse público: Temas que estão relacionados com o ser humano como saúde, economia, política, etc.  
Interesse do público: caracterizado pela componente dramática, sensacionalista, que envolve, geralmente, figuras públicas.  
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uma personalidade tem prioridade noticiosa relativamente a um outro acontecimento, mesmo de maior 

importância, ocorrido com alguém desconhecido da opinião pública.   

Para Correia (1997) existe outro fator que ajuda a definir a importância de um acontecimento: a 

influência sobre o interesse nacional que esse acontecimento possa ter, ou seja, trata-se de aspetos em 

que sobressai a importância adquirida pelo acontecimento no quadro dos valores ideológicos e dos 

interesses (políticos económicos, estratégicos, etc.) de um determinado país ou sistema social. O autor 

destaca também a relevância e significatividade do acontecimento quanto à evolução futura de uma 

determinada situação. Estes fatores revestem a importância da ocorrência de um certo carácter objetivo, 

mas o mesmo não se poderá dizer em relação ao interesse.  

O interesse caracteriza-se por valores que não têm a ver com o significado do acontecimento, 

mas sim com a capacidade que este tem de suscitar a curiosidade e prender a atenção do público. Ou 

seja, o acontecimento ideal é aquele que tem importância informativa e desperta interesse no público-

alvo. 

Para Fernando Correia (1997, p. 145), o debate nas redações em relação à diferença entre 

interesse do público e interesse público é algo que dura há imensos anos e, entre a “guerra” de informar 

e a luta pelas audiências, há dois planos que os jornalistas têm em consideração no momento de seleção: 

o do acontecimento isolado e do acontecimento integrado no conjunto de todos aqueles suscetíveis de 

virem a ser incluídos no noticiário, na medida em que o equilíbrio interno deste é em si próprio um valor-

notícia e um fator considerado de grande importância para a construção do produto informativo como 

um todo - a edição do jornal em conjunto, o noticiário de rádio ou de televisão.  

  Em 2001, Harcup & O’Neill avançaram com uma nova listagem de valores-notícia tendo em 

consideração o desenvolvimento dos media e da “era do digital”. Mas, volvidos pouco mais de 15 anos, 

os autores sentiram a necessidade de analisar de que forma o estudo inicial se mantinha. Neste sentido, 

fizeram uma nova análise de conteúdo, com uma amostra de 711 casos provenientes de dez títulos 

britânicos, além de contabilizarem as notícias mais partilhadas nas redes sociais. Os resultados 

induziram na apresentação de novos critérios, provenientes dos tempos contemporâneos.  

Segundo Harcup e O’Neill (2016), os valores-notícia são caracterizados consoante estas 

categorias: Exclusividade (notícias produzidas, em primeiro lugar, por determinado órgão de comunicação 

social); Notícias negativas, (como mortes, lesões, derrotas e desemprego por exemplo); Surpresa; 

Audiovisual (notícias acompanhadas por fotografias, vídeos, áudios e/ou que podem ser ilustradas com 
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infografias); Conflito (divisões, greves, lutas, controvérsias e guerras); Partilha (com potencial de gerar 

partilhas e comentários nas redes sociais); Entretenimento (fait-divers, notícias de humor); Drama (fugas, 

acidentes, investigações, cercos, resgastes, batalhas ou até casos judiciais); Follow-Up (histórias sobre 

assuntos que já tinham sido notícia); Elite do poder (figuras, organizações e instituições proeminentes); 

Relevância; Magnitude;  Celebridades (indivíduos que já são famosos); Notícias positivas, (recuperações, 

avanços, curas, conquistas/vitórias e celebrações); Agenda dos média.   

  

                                         O gatekeeping 
 

 O processo de produção da informação é concebido como uma série de escolhas onde o fluxo 

de notícias tem de passar por diversos gates, isto é, ‘portões’ que não são mais do que áreas de decisão 

em relação às quais o jornalista, isto é, o gatekeeper, tem de decidir se vai escolher essa notícia ou não 

(Traquina, 2007:77). Os estudos sobre a produção de notícias (newsmaking) centram-se no processo de 

produção dos meios de comunicação e englobam entre outras teorias, as hipóteses do “porteiro” 

(gatekeeping) e a filtragem na seleção de notícias (Castro, 2012). 

A uma redação chegam, todos os dias, centenas de informações suscetíveis de se tornar notícias. 

Mas, por limitação de espaço e tempo, é necessário fazer uma filtragem e selecionar aquelas que são 

realmente de interesse público e não do interesse do público. Mas, tal como o público não é unânime 

no que respeita aos interesses, a seleção das notícias, feita pelos gatekeepers, também pode não ser 

consensual, já que o mesmo produto informativo é analisado por diferentes jornalistas que possuem 

interpretações e contextos pessoais distintos. Assim, levanta-se, portanto, a possibilidade de serem 

atribuídos juízos de valor, de serem rejeitados conteúdos ou mesmo de serem omitidos factos.  

Durante o processo jornalístico, desde a recolha à divulgação da notícia, é necessário existir uma 

estratégia permanente através de dispositivos que controlem o que passa pelo denominado “portão” da 

redação e que selecionem os acontecimentos que são de interesse público a transmitir (Bruns, 2003). 

Neste sentido, e segundo Wolf (1999), o jornalista “fabrica a realidade” ao distinguir os factos dos 

acontecimentos enquanto o editor funciona como um porteiro (gatekeeper) ao selecionar o que será 

noticiado.  

 A teoria do Gatekeeper foi introduzida pelo psicólogo alemão Kurt Lewin em 1947, depois de ter 

conduzido um estudo em que, ao observar os hábitos alimentares de várias famílias, compreendeu a 
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necessidade da existência de “porteiras”, ou seja, “gatekeepers” que controlam a seleção e a decisão 

dos alimentos que são comprados e levados para casa (Wolf, 1999).  Apesar deste termo ter sido 

aplicado, inicialmente, a escolhas alimentares domésticas, o psicólogo alemão acrescentou que o 

processo de gating sucede “não só com os canais de alimentação, mas também com a sequência de 

uma informação dada através dos canais comunicativos, num grupo” (Lewin, 1947; cit. em Wolf, 

1999:78 cit. em Castro 2012). 

 Em 1950, David M. White adaptou o conceito ao jornalismo e surgiu como responsável das “(…) 

primeiras pesquisas empíricas sobre o conteúdo jornalístico e jornalismo em si mesmo (…)” (Fernandes, 

2001, p. 5, citado por Reis, 2017, p. 6). Os estudos de White eram baseados na atividade diária de um 

jornalista num determinado jornal americano com o objetivo de descobrir quais os critérios utilizados na 

seleção e na exclusão de notícias. O jornalista “investigado”, que teve o apelido de “Mr. Gates”, fornecia 

ao autor o material que excluía das publicações do jornal, assim como um manuscrito onde explicava o 

porquê da exclusão (Reis, 2007, p.6).  

O investigador White concluiu que o processo de seleção é pessoal e arbitrário e por isso, são os 

jornalistas que, muitas vezes, atuam como gatekeepers com base nas suas experiências pessoais 

(Traquina, 2007). Esta teoria recebeu críticas quanto à sua metodologia por abordar de forma 

microssociológica o processo, uma vez que foca-se apenas na figura do indivíduo e ignora os aspetos 

estruturais e organizacionais do contexto onde o jornalista está inserido.  Desta forma, foram surgindo 

outros estudos ao longo dos anos com o objetivo de superar o caráter subjetivo das escolhas por parte 

dos jornalistas (Correia, 2011, p.82).  

Mauro Wolf aponta que, ao ser ultrapassada a ideia de subjetividade, o processo de seleção 

noticiosa passa a ser visto como ordenado hierarquicamente, ligado a uma complexa rede de feedback. 

O autor destaca a influência que o contexto “profissional-organizativo-burocrático” exerce nas escolhas 

dos gatekeepers (Wolf, 1999). Desta forma, é possível concluir que o gatekeeping funciona como uma 

forma de controlo de informação tendo por base um conjunto de valores ideológicos, sociais, políticos e 

organizações da própria organização e/ou do próprio jornalista que prevê excluir informação indesejada, 

possivelmente controversa e sensível.  

De acordo com Traquina (2007: 77), o processo de produção de informação é concebido como 

uma série de escolhas (gates) onde o fluxo de notícias tem de passar, isto é, “portões”, que são áreas 

de decisão onde o jornalista (gatekeeper) tem de decidir se vai, ou não, escolher essa notícia.   
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Para Wolf (1999, p. 121), existe um crescente interesse em compreender como os jornalistas e 

as organizações decidem o que é notícia, porque na seleção e no filtro das notícias, as normas 

ocupacionais, profissionais e organizações parecem ser mais fortes do que as preferenciais pessoais. 

Gieber (1956, cit. em Wolf, 1999), conclui que a estrutura burocrática da organização é também um 

fator predominante no processo de seleção de notícias uma vez que as decisões do gatekeeper se 

sobrepõem, muitas vezes, às decisões pessoais.   

               

            Agenda-setting e agenda building 
 

“De todos os eventos que acontecem e são registados todos os dias por correspondentes, repórteres e 

agências noticiosas, o editor escolhe certos assuntos para publicação, que ele considera serem mais 

importantes e interessantes do que outros. Os restantes, ele condena ao esquecimento e ao lixo. Existe 

uma quantidade enorme de notícias que são “mortas” todos os dias” (Park, 1922: 328 cit. em Dearing 

e Rogers, 96: 10). 

O Agenda-setting é um dos conceitos teóricos mais relevantes e valorizados do jornalismo. O 

conceito surgiu em 1972 por McCombs e Shaw, numa altura em que os autores analisavam o papel 

central dos meios de comunicação na definição dos temas mais importantes para os eleitores de Chapel 

Hill, acerca das eleições presidenciais norte-americanas de 1968.  Os entrevistados foram selecionados, 

de forma aleatória, através de listas de eleitores registados em cinco delegacias do Estado americano de 

Carolina do Norte, a fim de encontrar uma amostra que representasse a comunidade a nível económico, 

social e racial. McCombs e Shaw, concluíram que os resultados das 100 entrevistas apresentavam uma 

forte associação entre as duas agendas: tanto a do público como a dos media (Wanta, 1997, p. 10, 

citado em Nabais, 2012).  

De acordo com Nabais (2012), a conclusão apresentada em 1972 num artigo da revista norte-

americana “Public Opinion Quarterly” (“Journalism Quartely”) era evidente: a quantidade de atenção que 

os media dedicavam a determinados assuntos influenciava o grau de preocupação por parte do público 

sobre esses mesmos assuntos.  

 Desde que McCombs e Shaw criaram o termo “agenda-setting”, a hipótese tem sido desenvolvida 

e expandida por vários autores.  Funkhouser (1973), por exemplo, explorou o nível macro de análise, 

das entrevistas realizadas às eleições presidenciais norte-americanas, e cruzou os resultados de 
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inquéritos com o conteúdo de três revistas semanais de informação. Em 1987, Iyengar e Kinder 

analisaram a questão a partir do nível micro, com o intuito de comprovar a teoria recorrendo à experiência 

com a televisão.  Ambos concluíram que existem evidências favoráveis à hipótese do agenda-setting. 

Uma teoria também defendida num estudo realizado por Eugene F. Shaw.  

 “Em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de informação, o público 

sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou negligencia elementos específicos dos cenários 

públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que 

os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir 

àquilo que esse conteúdo inclui uma importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos mass 

media aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas” (Shaw, 1979 cit. em Wolf, 1999).  

Desta forma, o autor sugere que quanto maior for o destaque atribuído pelos meios de 

comunicação social a um determinado assunto, e quanto maior for a continuidade dessa abordagem, 

maior vai ser a importância que o público atribui na agenda de discussão pública (Cohen, 1963)  

 Como já analisado, desde a origem do conceito, foram replicados e desenvolvidos dezenas de 

estudos. Além das análises sobre os efeitos básicos da agenda mediática, foram aprofundados estudos 

sobre agenda-setting de atributos, associada ao framing, os efeitos psicológicos, as fontes da agenda 

mediática e as consequências dos efeitos. (McCombs, 2005). No entanto, e apesar da diversidade de 

análises, as investigações recorrem com frequência à análise de conteúdo para abordar agenda dos 

média, os estudos de opinião, questionários ou entrevistas com o objetivo de medir a agenda do público, 

utilizando os mesmos moldes das pesquisas iniciais.  

 Segundo Gonçalves, Pereira e Silva (2015), os primeiros estudos da agenda mediática enfrentam 

limitações relacionadas com a análise de conteúdo das publicações e noticiários, muitas vezes 

confinando-se uma contagem de artigos ou minutos dedicados a um determinado tema uma vez que os 

assuntos não permanecem importantes na agenda mediática por muito tempo (Dearing &Rogers 1996). 

Estas limitações podem ser ultrapassadas aproveitando as capacidades das tecnologias da informação 

e da comunicação, tal como métodos não intrusivos ou a utilização de programas de recolha e análise 

de texto. Por exemplo, estas pesquisas podem ser feitas através de motores de busca online (Maurer & 

Holbach, 2016; Scharkow & Vogelgesang, 2011) ou mensagens de rede como Twitter (Boynton & 

Richardson, 2016).  
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 As teorias e análises académicas possuem alguns anos e desde então o mundo foi sofrendo 

alterações. Se antigamente a sociedade era informada apenas através dos meios de comunicação 

tradicionais – jornais, televisão e rádios-, nos dias de hoje a oferta é maior com o desenvolvimento da 

internet, que se tornou a nova fronteira para a pesquisa sobre os efeitos tradicionais do agenda-setting. 

Com o desenvolvimento tecnológico surgiram também novas formas de comunicar: correio eletrónico, 

jornal online, salas de conversa virtual e até através de sites. Começaram a surgir agendas na sociedade 

contemporânea e muitas delas prontamente disponíveis a um grande segmento de público.  

 Uma vez que os utilizadores já não se encontram restritos a um clube de produtores noticiosos, 

que detinha o poder de seleção de notícias, alguns observadores sociais preveem o fim do agenda-setting, 

devido à fragmentação das audiências e ao facto de praticamente todos desfrutarem de uma única 

agenda de media externa, através da internet. Para Nabais (2012), se confiarmos nesta previsão, as 

agendas mediáticas tornar-se-ão totalmente heterogéneas, dado o elevado número de acontecimentos.  

 Apesar das alterações que a teoria de agenda-setting sofreu com o passar dos anos, é necessário 

entender que nenhum acontecimento é eterno na agenda mediática. As redações de informação, 

nomeadamente a televisão, não debatem os mesmos eventos ao longo dos anos, nem semanas, nem 

dias e resultam apenas numa interação dinâmica. À medida que diferentes temas vão subindo e caindo 

de importância, ao longo do tempo, as agendas fornecem imagens momentâneas dessa mesma fluidez 

(Dearlding & Rogers, 2000, citado em Nabais 2012).   

Vejamos, recorrendo a um exemplo, a fluidez dos temas: se, em determinado dia o que interessa 

discutir nas redações é o tema da Saúde, nesse dia, os órgãos de comunicação social fazem a cobertura 

de manifestações de enfermeiros, médicos, técnicos de diagnóstico, a fim de obter o maior 

aproveitamento dos acontecimentos nesta área para completar, da melhor forma possível, o tema do 

dia. Porém, no dia seguinte, por exemplo, determinado ministro fez uma declaração polémica sobre a 

educação, e nesse dia, os meios profissionais (humanos e materiais) estarão focados nas escolas, nos 

professores e deixarão para trás o sector da saúde. Mesmo que as manifestações da área da Saúde 

continuem, nesse dia as câmaras de televisão já não estarão lá para cobrir o acontecimento.  

 Em causa está, segundo Fernando Correia (1997, p. 148), não só a agenda mediática, mas 

também os aspetos técnicos como a disponibilidade de materiais e as características específicas do 

produto informativo. Para o autor, a disponibilidade diz respeito a fatores que tornam mais ou menos 

fácil ao meio e ao jornalista o tratamento do acontecimento, como seja a sua ocorrência próxima ou 
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distante, acessível ou inacessível, tecnicamente viável ou complicada, e a sua apresentação e 

organização de forma a ser ou não facilmente coberto.   

Correia (1997) admite que, quando se trata de acontecimentos imprevistos (catástrofes, 

demissões inesperadas do governo), tudo depende, além das qualidades dos profissionais envolvidos, 

das possibilidades dos órgãos de informação de dar uma resposta rápida e eficaz. Para o autor, muitas 

vezes as deficiências estruturais ou conjunturais prejudicam ou inviabilizam um bom trabalho jornalístico. 

Já quando se trata de acontecimentos programados (uma grande iniciativa política previamente 

anunciada) ou situações que se prolongam no tempo, a questão coloca-se noutros termos, uma vez que 

grande parte dos meios estão “distribuídos” pelos acontecimentos previamente agendados (Correia, 

1997). 

Os autores Dearding e Rogers (2000), cit. em Nabais (2012), defendem que o processo de 

agenda-setting é “inerentemente político” e o que se assiste hoje em dia na agenda mediática é uma 

competição de temas entre si, que ambicionam a cobertura dos meios de comunicação, dos cidadãos e 

dos políticos. Desta forma, é possível concluir que um tema só é suficientemente relevante no plano 

social quando está destacado nas agendas dos jornalistas. No entanto, não são os jornalistas que 

determinam a agenda mediática. Segundo Traquina (2007), a organização jornalística funciona dentro 

de um ciclo temporal no qual o próprio “dia noticioso” impõe restrições à natureza das notícias.  

A agenda mediática, ou agenda de notícia, é geralmente planeada antes do dia da cobertura do 

acontecimento. Este planeamento surge através de uma equipa destacada para o efeito, que tem como 

missão principal filtrar todas as informações que chegam à redação e aquelas que podem ou não tornar-

se notícia. Surge, segundo, Traquina (2007, p. 149) como uma “tentativa de impor ordem ao (possível) 

caos provocado pela imprevisibilidade de (alguns) acontecimentos”. 

De acordo com Araújo e Lopes (2014), a teoria do agenda-setting não é, por si só, suficiente 

para explicar a forma como determinados assuntos ou fontes de informação entram na agenda mediática 

e outros não. Uma vez que o processo de construção da notícia é marcado por escolhas dos jornalistas, 

é necessário compreender quais são as variáveis que influenciam cada decisão.  

Assim, torna-se fulcral compreender o agenda building, processo que ocorre antes do agenda 

setting e que estuda as razões pelas quais alguns assuntos são introduzidos na agenda mediática dos 

órgãos de comunicação social.  Para as autoras do estudo, “olhando o agenda-building nos textos de 
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saúde: um estudo dos canais e fontes de informação” (2014), o processo de agenda building é o primeiro 

procedimento em termos temporais da construção da agenda mediática. 

Segundo Nisbet (2008), citado em Araújo e Lopes (2014), o agenda building é o “processo 

através do qual organizações mediáticas e jornalistas apresentam, enfatizam e/ ou selecionam 

determinados eventos, assuntos ou fontes para cobrir, em detrimentos de outros”. O autor norte-

americano Spiro Kiousis (2006), cit. em Araújo e Lopes (2014), refere que, do ponto de vista teórico, os 

dois conceitos têm sido usados para analisar a forma como o destaque de assuntos políticos e a imagem 

do candidato em questão é determinada nas agendas mediática e pública. Sendo o agenda building um 

processo de seleção de notícias com base na escolha dos jornalistas, é necessário ter em consideração 

que tipo de influências existem no momento da escolha de determinado acontecimento em detrimento 

de outro. 

Para Araújo e Lopes (2014), o jornalista é influenciado por tudo que o rodeia, seja o círculo de 

amigos, as condições económicas, orientações políticas e valores culturais. Por este motivo, o mesmo 

assunto ou evento pode ser trabalhado de forma diferente por vários jornalistas. O ângulo escolhido, as 

fontes a quem se dá voz, e as próprias características do jornalista que conta a estória influenciam o 

processo de construção da notícias.  

No caso da empresa SIC, e como referido anteriormente, existe uma secção – a Agenda – cujo 

único objetivo é filtrar as informações que chegam à redação, quer por email, chamada telefónica ou 

carta. Todos os dias os profissionais avaliam, de forma profissional e pessoal, o “potencial” da 

informação com vista a compreender se é ou não fazível e de que forma a informação será de interesse 

público. Estes profissionais são considerados o “coração” da redação uma vez que, através da agenda 

mediática, é possível controlar todas os meios, profissionais e matérias e coordená-los da melhor forma 

possível para a criação de um alinhamento de telejornal com base nos acontecimentos diários mais 

importantes.  
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    Terceiro capítulo 

Metodologia 
 

       A metodologia é o processo que analisa e descreve os métodos, distanciando-se da prática para 

tecer considerações teóricas em torno do seu potencial na produção do conhecimento científico. Tem 

uma função crítica e reguladora: “velar pelos métodos, assinalar os seus limites e alcance, clarificar a 

valorizar os seus princípios, procedimentos e estratégias mais adequadas para a investigação” (Latorre, 

1996, citado em Coutinho, 2014, p. 24). Mas também uma função mais pragmática que inclui um plano 

de ação, um processo e desenho da escolha e o uso do método mais adequado (Crotty, 1998, citado 

em Coutinho, 2014).  

       Tendo em conta a definição anterior, é possível concluir que todos os estudos pressupõem uma 

metodologia de trabalho previamente definida, de maneira a conduzir à prática de determinado estudo. 

Pata tal, é necessário determinar os métodos a utilizar, uma vez que estes “constituem o caminho para 

chegar ao conhecimento científico” já que se trata de um “conjunto de procedimentos que servem de 

instrumentos para alcançar os fins de investigação” (Bisquerra, 1989, citado em Coutinho, 2014). Depois 

de definidos os métodos é necessário que o autor da investigação estabeleça as técnicas concretas para 

a prática do estudo empírico, já que dentro de um método podem utilizar-se diversas técnicas (Coutinho, 

2014). 

 Uma das principais dificuldades em qualquer trabalho, passa, geralmente, pela seleção do tema 

a analisar assim como a melhor forma de o estudar. Desde o início do estágio na SIC que várias temáticas 

foram surgindo como possíveis casos de estudo, desde o papel da cultura nos jornais televisivos até ao 

que espaço ocupam os fait divers7 nos noticiários. No entanto, nenhum destes temas me preenchia 

enquanto jornalista e espectadora uma vez que, qualquer pessoa, que pretendesse ter uma ideia destes 

factos, poderia, através do televisor, recolher informação. A minha ideia para este projeto passava, 

sobretudo, por estudar algum processo jornalístico que não fosse visível aos olhos do público, e que 

tivesse uma influência elevada no quotidiano de uma redação, do processo jornalístico e nos noticiários. 

                                                           
7 Conjunto de ocorrências e acontecimentos variados e sem ligação entre eles, que correspondem a uma rubrica jornalística, geralmente assuntos sem 

importância jornalística.  
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Desta forma, surgiu, a questão de investigação: “Qual é o espaço que os “acontecimentos” de agenda 

ocupam no alinhamento do Jornal da Noite?”. A pergunta de partida que serve, essencialmente, de 

primeiro fio condutor de investigação (Quivy & Campenhout, 2005, p.44), surgiu depois de ter estagiado 

no sector da Agenda e durante o período de experiência no Jornal da Noite. O objetivo era, inicialmente, 

relacionar ambas as variáveis (agendamento versus alinhamento) para compreender se existe, ou não, 

uma relação entre ambos. 

 

Descrição do objeto de estudo 
 

 Para analisar a relação entre a agenda da SIC e o alinhamento do Jornal da Noite do mesmo 

canal de informação foi levada a cabo uma recolha de conteúdo referente a 30 dias, distribuídos por 10 

dias em cada um dos 3 meses de estágio. Os dias de recolha de análise foram escolhidos aleatoriamente. 

O objetivo deste estudo é, sobretudo, compreender a percentagem de notícias que foi emitidas no jornal 

da noite e que estava previamente agendada, a fim de estabelecer uma relação entre as duas variáveis.  

 O serviço de agenda, ao contrário do jornalismo, não trabalha para o próprio dia, mas para o dia 

seguinte. Isto é, todos os dias, a equipa seleciona os acontecimentos que chegam às redações tendo em 

conta o tema, o impacto que poderá causar na sociedade, o interesse do público e a viabilidade do 

acontecimento e distribui-os pelas seguintes categorias: Efemérides; Greves; Sociedade; Política; 

Parlamento; Economia; Desporto; Internacional; Cultural e Porto.  A agenda, tal como já mencionado no 

enquadramento teórico, é parte integrante de uma redação pela facilidade que proporciona à rotina de 

uma empresa de comunicação, quer para orientar os meios humanos e materiais, quer para garantir 

que os meios de comunicação “cobrem” determinados acontecimentos que já são, à priori, previsíveis 

de se tornarem notícia. Como, por exemplo, um debate quinzenal na Assembleia da República com o 

primeiro-ministro, onde são abordados temas de grande relevância para o país.  

 Tendo em conta que a agenda trabalha para o futuro, é expectável que na véspera de 

cada dia, às 15h00, a “ficha” do dia seguinte já esteja “fechada” uma vez que a essa hora existe uma 

reunião entre diretores e editores para “selecionar” que acontecimentos cobrirão no dia seguinte. Por 

volta das 16h00, os “serviços”8 já estão previamente planeados e, neste sentido, os coordenadores dos 

jornais ficam já com uma “ideia” do material que terão para cada noticiário do dia seguinte. Tendo em 

                                                           
8Nome atribuído à cobertura de determinado acontecimento por parte de determinado jornalista e repórter de imagem.  
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conta este processo, é possível compreender que agenda e os jornais funcionam de forma interligada e 

direta: A agenda assinala os acontecimentos que julga serem do interesse da empresa e os alinhamentos 

dos jornais são organizados tendo em conta as coberturas jornalísticas realizadas durante o dia, sendo 

parte das “notícias” agendadas previamente.  

 Considerando que existem notícias previamente agendadas com destaque no Jornal da Noite da 

SIC, procurarei, da melhor forma quanto possível, quantificar e explicar as áreas mais suscetíveis de 

agendamento, assim como determinar o número de factos que foram agendadas em comparação com 

aquelas que não o terão sido. Neste sentido, tentarei também clarificar quais são os acontecimentos 

que, não sendo agendados, são de igual forma noticiados e quais são os critérios de noticiabilidades dos 

mesmos.  

Análise de conteúdo 
 

Antes de mais, é importante destacar que nenhum estudo em ciências sociais é totalmente 

objetivo, visto que os estudos são conduzidos por seres humanos, naturalmente subjetivos. A ciência, 

enquanto atividade coletiva, atinge o equivalente da objetividade através da intersubjetividade: diferentes 

cientistas, com diferentes perspetivas subjetivas, podem e devem chegar aos mesmos resultados quando 

utilizam metodologias de investigação aceites pela comunidade científica. Desta forma, 

independentemente do método adotado é importante compreender que, qualquer que seja a conclusão 

da questão empírica apresentada, nunca poderá ser encarada como uma verdade absoluta uma vez que 

se trata de uma amostra e de deduções de casos concretos.   

Tendo em conta a linha de investigação e os dados recolhidos, compreende-se que a técnica de 

investigação mais adequada a este relatório de estágio é a análise de conteúdo. Através deste método é 

possível compreender com que frequência determinados acontecimentos previamente agendados são 

emitidos no “Jornal da Noite” na SIC e quais as áreas mais frequentes, como por exemplo, economia, 

política. O método de análise de conteúdo corresponde, sobretudo, a “um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

(conteúdos e continentes). (…) Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os 

dois pólos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. Absolve e equaciona o investigador 

por esta atração pelo escondido, o latente, o não-aparente, o potencial de inédito (do não dito) retido por 

qualquer mensagem” (Bardin, 1997, p.9).  
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Para Bardin, (1997) a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas que pretende obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos à produção/receção 

(variáveis inferidas) destas mensagens. No entanto, para a autora, esta análise divide-se em, pelo menos, 

três etapas:  

1. Pré-análise: altura em que é feita a seleção dos acontecimentos que vão ser analisados, assim 

como a formulação dos indicadores que fundamentem a interpretação final; 

2. Exploração do material: Consiste na codificação dos dados brutos; 

3. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: são tratados de maneira a serem significativos 

e válidos, por isso são submetidos a operações estatísticas para gerar as conclusões.  

A análise de conteúdo tem um campo de atuação muito vasto e pode assumir uma vertente 

quantitativa e qualitativa. Neste caso, e de forma a completar da melhor forma possível este estudo 

optou-se por analisar as duas áreas, apesar de tradicionalmente, considerar-se as componentes 

qualitativa e quantitativa de uma investigação como etapas e separadas de uma sequência. A norma, 

por exemplo, é conduzir um estudo “piloto” qualitativo, com o objetivo de chegar a categorias e 

formulações que sejam compreensíveis e significativas para os respondentes. De forma menos frequente 

começa-se por uma fase quantitativa, um mapeamento de um fenómeno, que facilite uma análise 

qualitativa em profundidade subsequente. 

As variáveis definidas para cada análise devem assumir diferentes categorias, como é o caso da 

forma, conteúdo e discurso. As variáveis de forma são definidas segundo a formatação do corpus – tipo 

e nome do meio, data de publicação ou espaço ocupado pelo tema em análise – e acabam por 

sistematizar “os elementos descritivos formais do meio”. Em relação as variáveis de conteúdo, estão 

“associadas ao tema da cobertura”, relativa aos elementos descritivos sobre o tema visíveis no objeto 

analisado, como é o caso do local e os intervenientes. As variáveis do discurso “fundamentam-se em 

princípios de análises textuais” e o objetivo é entender o tom, a narrativa ou até a argumentação aplicados 

na elaboração textual (Cunha, 2012, p. 85), no entanto, neste relatório de estágio será analisado apenas 

a forma e o conteúdo das variáveis: agenda e alinhamento do jornal da noite.  

Neste caso específico, e do ponto de vista quantitativo, pretende-se analisar, complementarmente 

através da técnica da estatística descritiva, a percentagem de notícias que foram emitidas no jornal da 

noite e que estavam previamente agendadas, assim como quais são as editorias com maior percentagem 

de agendamento. A análise será, inicialmente, feita para cada conjunto de 10 dias durante três meses, 
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que corresponde ao período do dia 10 ao dia 20 dos meses de outubro, novembro e dezembro, 

respetivamente. Numa fase seguinte, agrupar-se-ão todos os dados a fim de concluir qual é o nível de 

agendamento no noticiário.  

A análise qualitativa, por sua vez, vai concentrar-se nos temas que não estavam agendados e que 

foram, de alguma forma, abordados no jornal da noite. Utilizando a técnica de análise de conteúdo, 

aplicada à informação recolhida, perceber-se-á, através dos dados, quais são os valores-notícia capazes 

de “alterar” o alinhamento do jornal da noite.  

Ou seja, vão ser utilizadas diferentes metodologias, para examinar diferentes aspetos de uma 

questão de pesquisa. No final, metodologias e resultados podem ser articuladas relativamente a um 

campo teórico comum. No entanto, e em jeito de suma, o que deve determinar a opção metodológica 

do investigador não será a adesão a uma ou outra metodologia ou a um ou outro paradigma, mas a 

natureza do problema a analisar.  

 

Análise e discussão dos dados 
 

Qual é o espaço que os acontecimentos agendados ocupam no alinhamento do jornal da 

noite da SIC? 

Tendo em conta a grelha de análise apresentada no capítulo anterior, é agora, altura de analisar, 

interpretar e discutir os dados obtidos neste relatório de estágio. Pretende-se, antes de mais, apresentar 

uma análise global da amostra, a fim de considerar quantas notícias foram emitidas nos 30 dias de 

estudo e qual a percentagem das notícias emitidas que estavam previamente agendadas. Para isso, será 

analisada cada uma das variáveis, agenda e alinhamento, de maneira a que permita responder a 

perguntas como: De que forma os acontecimentos agendados influenciam o alinhamento de um 

noticiário? Qual é a percentagem de notícias inesperadas no jornal da noite da SIC? Há espaço para os 

acontecimentos não previstos nos jornais? Depois desta abordagem geral, será realizado um estudo 

mensal, a fim de compreender, de forma quantitativa e qualitativa o que esteve na origem destes dados 

e quais são os critérios-noticia utilizados no alinhamento do jornal da noite quando os acontecimentos 

não são agendados. Compreendendo, de forma mais pormenorizada, quais são as editorias mais 

suscetíveis de agendamento, quais são as noticiadas com mais frequência sem os editores recorrerem 

à agenda e qual é o espaço que estas ocupam no alinhamento do jornal da noite. 
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Análise global da amostra 
 

Para compreendermos melhor os resultados obtidos, é necessário recordar o funcionamento da 

agenda e explicar qual é a possível relação da mesma com o alinhamento do jornal da noite. Como o 

próprio nome indica, a agenda é um “calendário noticioso” que tem como objetivo organizar os 

acontecimentos previstos por diferentes áreas, desde economia, cultura, desporto a sociedade. 

As informações chegam à SIC geralmente por email e chamadas telefónicas, onde são 

detalhados ao pormenor informações do tipo de evento, o que é pretendido divulgar, quem vai lá estar e 

quantas pessoas esperam receber (caso seja aberto ao público), no caso de um evento organizado por 

uma entidade. Quando as chamadas são realizadas por anónimos com denúncias de determinadas 

situações, o agendamento é realizado de forma distinta, é necessário confirmar as informações e fazer 

algum trabalho de investigação para comprovar a veracidade e se é ou não possível realizar reportagem. 

Depois da filtragem, os futuros acontecimentos são assinalados em “fichas” dos respetivos dias, com 

toda a informação de um “Lead” – Quem? O quê? Quando? Onde?  

Pela informação disponível na ficha de agendamento, os editores/coordenadores dos jornais 

conseguem compreender quais são os acontecimentos mais e menos relevantes para efeitos televisivos. 

Posteriormente alguns eventos agendados são concretizados em reportagem e transmitidas nos jornais 

da SIC. Neste sentido, a terceira parte do relatório de estágio é totalmente concentrada nos 

acontecimentos agendados em detrimento com os eventos inesperados. 
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Análise quantitativa e qualitativa 
 

 

  Ao longo dos 30 dias de análise foram agendados 1720 acontecimentos, o que significa que, 

por dia, e em média, estavam previstos 57 eventos, a maioria de sociedade, política e economia. No 

entanto, o número de acontecimentos agendados é muito superior ao número das notícias transmitidas 

no Jornal da Noite – 730, que corresponde a uma média de 24 por dia.  A amostra deste estudo foi 

recolhida nos meses de outubro, novembro e dezembro, sendo que foram analisados 10 dias de cada 

mês, a fim de obter uma maior diversidade de resultados para corresponder, da melhor forma possível 

à realidade do dia-a-dia da redação. 

  

Secções Sociedade Política Economia Cultura Desporto Internacional 

Nº de acontecimentos 
agendados 

422 303 204 111 78 36 

Tabela 2: Número de acontecimentos agendados por editorias 

nos 30 dias de análise. 

 

Ao analisarmos a Tabela 2, concluímos que no topo das áreas agendadas está Sociedade, com 

422 acontecimentos agendados, que incidem sobretudo em: Julgamentos; audições; concentrações; 

vigílias; feiras tradicionais; dias simbólicos; relatórios, negociações e conferências na área da saúde e da 

educação e ações de sensibilização da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. 

  No segundo lugar dos acontecimentos mais agendados está a editoria de Política, com 303 

eventos. Estes agendamentos dizem respeito, essencialmente, a: Conselhos de Ministros; reuniões 

partidárias; visitas de ministros e ou figuras políticas a determinado local e plenários. Pela experiência 

adquirida no estágio e através do método de observação, é possível afirmar que, por norma, os serviços 

são marcados tendo em conta a agenda de determinadas figuras políticas mediáticas, por exemplo, do 

Primeiro Ministro António Costa e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Nestas 

situações, nem sempre o mais importante para os jornalistas é o evento que os mesmos frequentam, 
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mas sim aquilo que estes poderão dizer acerca de determinados assuntos da atualidade no decorrer do 

mesmo 

 A terceira e quarta área mais agendadas são Economia (204) e Cultura (111): apesar das duas 

editorias se dedicarem a assuntos totalmente distintos, ambas dependem, geralmente, do serviço de 

agenda. Ou seja, na economia, por exemplo, os assuntos mais abordados - resultados dos bancos, os 

aumentos dos impostos, o orçamento do Estado, concertação social, taxas de desemprego e crise 

económica – têm, por norma, datas estabelecidas para divulgação dos dados já que não se tratam de 

informações espontâneas, que acontecem sem qualquer tipo de previsão e estudo antecedente. Na área 

de Cultura, que incide na cobertura de concertos, apresentações de álbum, espetáculos e entrevistas 

com artistas, o agendamento é parte integral uma vez que nenhum destes eventos é realizado sem estar 

devidamente “organizado”. Tal como acontece nas editorias anteriormente mencionadas, no Desporto 

também existe um elevado grau de dependência com a agenda uma vez que as atividades desportivas 

têm sempre data para acontecerem. 

Nos 30 dias de estudo foram transmitidas no Jornal da Noite 730 notícias, entre as quais, 

reportagem, grandes reportagens, diretos, Off e Th’s9. Através de uma breve análise ao conteúdo e da 

contagem dos mesmos dados, é possível concluir que do total das notícias emitidas apenas 27% consta 

no serviço de agenda (Figura 1). 

 

                                                           
9 Off: Texto escrito pelo jornalista, acompanho de um bloco de imagens e lido, em direto, pelo pivot do jornal 
Th’s: Significa Talking Head e corresponde a uma pequena parte de uma entrevista, geralmente com cerca de 40 segundos, 
que é introduzia apenas pelo pivot.  
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Figura 1: Comparação entre acontecimentos agendados e não agendados no jornal 

da noite no período de três meses 

 

Ao analisarmos a Figura 1 é possível compreender que a maioria dos acontecimentos emitidos 

no Jornal da Noite, 73% - o que corresponde a 535 eventos - não consta na agenda do grupo Impresa, 

ou seja, não foram previamente considerados como possíveis acontecimentos. Tendo em conta estes 

valores e a importância que o serviço de agenda tem para um melhor funcionamento da redação, torna-

se importante analisar ao pormenor o alinhamento dos três meses de estudo para conseguirmos analisar 

quais são as notícias que marcaram a atualidade no período de estudo e que critérios noticiosos 

possuem, uma vez que as tornam capazes de se sobrepor ao serviço de agenda.  
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Figura 2: Comparação entre acontecimentos agendados e não agendados no alinhamento do jornal 
da noite no mês de outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro mês de estudo foi o de outubro de 2017, o primeiro mês de estágio do jornal da noite 

depois de ter terminado a experiência na agenda (Ver capítulo 1). 

Ao estudarmos a Figura 2, é possível compreender que há uma grande discrepância entre os 

valores dos acontecimentos agendados (18%) e os não agendados (82%). Das 261 notícias transmitidas 

no noticiário das 20 horas da SIC, entre o dia 10 e o dia 20 de outubro, apenas 47 constavam no serviço 

de agenda.  

 

 

 

18%

82%

Alinhamento Jornal da Noite - Outubro 

Acontecimentos agendados -
47

Acontecimentos não
agendados - 214
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Quais foram os acontecimentos “inesperados” que se sobrepuseram à agenda? 

Nos primeiros dias de outubro, a Catalunha (comunidade autónoma espanhola) enfrentava uma 

das maiores manifestações de sempre para exigir independência de Espanha. O país tinha em mãos 

uma crise política, marcada por protestos e demissões e por isso tornou-se imprescindível noticiar cada 

momento da situação no país. No mesmo período de análise foi destacado o “Caso Sócrates” com uma 

série de reportagens de investigação, assim como a “Operação Marquês”. Ao longo de três dias o Jornal 

da Noite esteve focado nos processos que diziam respeito ao antigo primeiro-ministro e à crise em 

Espanha, de modo que o alinhamento não sofreu alterações significativas em relação à temática. Depois 

destes dois assuntos, a 13 de outubro, surge algo esperado e agendado – A entrega do Orçamento de 

Estado -, apesar deste ser um evento previsível, os detalhes do relatório iam sendo conhecidos ao longo 

das horas, de modo que não é possível agendar os assuntos em destaque e que vão ser, mais tarde, 

debatidos. No dia 14, a tema manteve-se, devido à influência que tem no país e perde força no 

alinhamento do jornal da noite do dia 15 com os incêndios de grandes dimensões que Portugal 

enfrentava, nomeadamente em Lousã, Vale de Cambra, Guarda, Gouveia e Monção. Os incêndios 

tomaram grandes proporções, provocaram danos humanos e o assunto manteve-se por mais 2 dias. A 

18 de Outubro, a par dos incêndios que ainda marcavam a atualidade nacional, juntou-se a demissão do 

Ministro da Administração Interna – algo também impossível de agendar. O tema continuou em destaque 

nos dias seguintes e a este juntou-se as buscas no Sport Lisboa e Benfica. (Informação disponível em 

Anexos) 

 Neste seguimento, é possível compreender que, parte do trabalho de agenda não foi utilizado 

durante este período de análise uma vez que os acontecimentos mencionados no parágrafo anterior 

foram considerados de grande relevância jornalística e “consumiram” a maior parte do tempo do jornal, 

82% nos 10 dias analisados. No que diz respeito às notícias agendadas, 18%, destacam-se as categorias 

de política (reuniões parlamentares; visitas de ministros; comissões de inquérito; debate quinzenal), 

economia (apresentação de resultados), cultura (espetáculos) e desporto (jogos de futebol e conferências 

de imprensa). Apesar dos acontecimentos agendados ocuparam “pouco tempo” do jornal, estes eventos 

são, geralmente, considerados de grande importância para o país.   
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Figura 3: Comparação entre acontecimentos agendados e não agendados no alinhamento do jornal da 
noite no mês de novembro. 

 

 No mês de novembro foram transmitidas 220 notícias, das quais 143 não estavam agendadas, 

ou seja, apenas 77 acontecimentos (35%) constavam na agenda de informação (Figura 3).  Em relação 

ao mês anterior, novembro registou uma diminuição significativa no que respeita a diferença entre o que 

é previsível (35%) e o que é inesperado (65%), uma vez que, ao contrário do que aconteceu em outubro, 

no penúltimo mês do ano não se registaram acontecimentos de grande relevo, inesperados, que 

necessitassem um maior destaque e cobertura jornalística.  

No primeiro dia de análise, a 10 de novembro, por exemplo, o jornal da noite emitiu 28 notícias, 

das quais 11 estavam previamente agendadas. Os acontecimentos agendados prendem-se, sobretudo, 

com o jogo solidário entre Portugal x Arábia Saudita, concertação social e debate na Assembleia da 

República. No dia seguinte, o jornal teve uma duração mais reduzida e registou um maior agendamento: 

em 18 notícias, 7 já constavam na agenda, a maioria relacionadas com desporto, política e cultura. No 

dia 12, registou-se uma queda entre o número de acontecimentos agendadas e não agendados: Das 15 

notícias transmitidas, apenas 2 (de política) estavam planeadas - nesse dia, os assaltos, os aumentos 

nos combustíveis e as tragédias noutros países (por exemplo, os incêndios na Califórnia) preencheram 

o jornal de informação. À semelhança do referido até aqui, os restantes dias de análise do período de 

novembro registaram poucas variações na temática, sendo as editorias de política, economia, desporto 

35%

65%

Alinhamento Jornal da Noite - Novembro

Acontecimento agendados - 77

Acontecimentos não
agendados - 143
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e sociedade as áreas que mais recorrem ao serviço de agenda, cerca de 90% (Informação disponível em 

anexo).  

 Ao contrário do que aconteceu no mês anterior – onde os jornais eram preenchidos pelo caso 

Sócrates, incêndios, orçamento de estado e demissões – o mês de novembro teve como destaque a 

saúde - no caso da doença do legionário - a seca extrema no país, assaltos, mortes e ainda, com grande 

destaque, tragédias como incêndios e cheias em diferentes países.  

Através desta análise é possível concluir que, quando o país não enfrenta um conjunto de 

acontecimentos considerados graves, o alinhamento do jornal da noite possui mais conteúdo de agenda, 

uma vez que os jornalistas estão também mais “livres” para cumprir a rotina de agendamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Comparação entre acontecimentos agendados e não agendados no alinhamento do jornal da 
noite no mês de dezembro 

 

Ao analisarmos a Figura 4, e tendo em conta o universo de 249 notícias transmitidas ao longo 

de 10 dias do mês de dezembro, é possível compreender que mais de dois terços das notícias divulgadas 

no jornal da noite foram inesperadas. Ou seja, não estavam previamente planeadas e agendadas para o 

efeito de reportagem. Dos 249 acontecimentos, 71 (29%) eram do conhecimento da comunicação social 

e 178 (71%) surgiram no mesmo dia do jornal em que foram divulgadas.  

29%

71%

Alinhamento Jornal da Noite - Dezembro

Acontecimentos agendados -
71

Acontecimentos não agendados
- 178
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Apesar de existir uma diferença acentuada nos valores entre os dois tipos de acontecimentos 

estudados, estes dados não correspondem, em certa medida, à realidade, uma vez que o número total 

de notícias não está associada a temáticas distintas. Isto é, parte das notícias transmitidas no jornal da 

noite, possuíam o mesmo tema, mas com algumas atualizações e/ou alterações. Como é o caso da 

polémica na associação Raríssimas, as negociações na empresa Autoeuropa, o caso IURD e o mau 

tempo. No período de análise estes temas, a par do debate quinzenal, de comissões de inquérito, de 

reportagens relacionadas com os incêndios e em particular Pedrógão, ocuparam os alinhamentos do 

jornal da noite.  

De destacar que das 71 notícias agendadas, a maioria está relacionada com a editoria de política 

(visitas de ministros, comissões de inquérito, assembleia da república), e de sociedade (julgamentos, 

fases de instrução, operação natal PSP).  

 
 

Valores-notícia dos acontecimentos não agendados 
 

 Os valores-notícia, tal como já mencionado no segundo capítulo, são “qualidades dos 

acontecimentos, ou da sua construção jornalística, cuja presença ou cuja ausência os recomenda para 

serem incluídos num produto informativo” de tal modo que “quanto mais um acontecimento exiba essas 

qualidades, maiores são as possibilidades de ser incluídas” (Goldien e Elliot, cit. em Fernando 

Correia,1997, p. 137). Partindo desta afirmação, resta-nos compreender quais são os critérios noticiosos 

que podem alterar o alinhamento de um jornal da noite, ou fazer com que este seja programado de 

forma personalizada e sem recorrer à agenda noticiosa.  

Em 30 dias de análise, apenas 27% das notícias correspondem a reportagens de agenda, ou 

seja, mais de dois terços das notícias emitidas no dia-a-dia não estão previamente planeadas. Ora, se a 

editoria de agenda tem como função filtrar os acontecimentos previstos tendo em conta a política da 

empresa, de que forma as notícias não planeadas são filtradas?  

Apesar de não existir um modelo de valores-notícia a seguir, as empresas regem-se pelas 

características dos acontecimentos, isto é, pelo impacto que pode ter na vida da sociedade. Através dos 

dados recolhidos, e detalhados nos tópicos anteriores, há várias notícias que não sendo agendadas 

tornaram-se num papel de destaque no jornal da noite pelas especificidades que apresentam. Ora 

vejamos através de alguns exemplos: o “Caso Sócrates” tornou-se mediático pela figura que nele está 
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envolvido, um antigo primeiro-ministro acusado de corrupção. A esta notícia podemos associar, segundo 

os critérios de Harcup e O’Neill (2016): Relevância- pelo caso concreto; Elite do poder – figura importante 

e conhecida pelo país; Magnitude e até exclusividade – investigações realizadas pela SIC. Em Portugal, 

no mesmo mês, a atualidade ficou marcada pelos incêndios que ocuparam grande parte dos jornais da 

noite com reportagens e diretos, um elevado destaque pelo impacto que têm em particular na sociedade 

e em Portugal. A este acontecimento são associadas as características de negatividade, frequência, 

imprevisibilidade e continuidade. As particularidades mencionadas estão também presentes em 

acontecimentos como o mau tempo – tema abordado dezenas de vezes ao longo dos três meses.  

 A polémica na associação Raríssimas, o caso IURD e as negociações na empresa Autoeuropa 

também preencheram os noticiários da noite, apesar de todas terem um conteúdo diferente e não 

estarem ligadas entre si, estas “três notícias” foram divulgadas pelo carácter negativo, surpresa, drama, 

proximidade, relevância e magnitude.  

O Orçamento de Estado, que não é uma surpresa, uma vez que todos os anos este documento 

é torna-se notícia e é destacado pela frequência, clareza, amplitude, influência, proximidade e, 

imprevisibilidade (dentro daquilo que já era previsível), assim como o papel de importância que ocupa 

para a sociedade –  por exemplo, saber se vão aumentar ou diminuir os impostos, quais são as alterações 

no salário mínimo e nos pensionistas. É também importante destacar os acontecimentos relacionados 

com crime (assaltos, violência, violação) e acidentes uma vez que marcam geralmente a atualidade dos 

noticiários pelas características de negatividade, conflito e drama.  

No que diz respeitos aos acontecimentos não agendados e divulgados com frequência, destaca-

se a área internacional: dos acontecimentos que ocorreram fora do país, a Crise na Catalunha e os 

Incêndios na Califórnia foram divulgados, com alguma frequência e determinadas atualizações pela 

amplitude e imprevisibilidade que possuem. Apesar de temáticas distintas, ambos tomaram proporções 

inesperadas e ocorreram com grande frequência: Em Espanha realizaram-se dezenas de protesto que 

provocou uma crise política, na Califórnia os incêndios atingiram uma dimensão tão grande que mataram 

centenas de pessoas e destruíram milhares de hectares.   

Em suma, e pelo método de observação realizado durante o estágio, é possível concluir que os 

acontecimentos não planeados tornam-se notícia quando há proximidade (com o público-alvo e com o 

país), clareza, negatividade (quanto pior é um acontecimento mais afeta negativamente determinada 

pessoa, cidade ou o país), a influência e amplitude que a notícia tem e o interesse público e do público.     

Tendo em conta estas características e a análise realizada é possível deduzir que há editorias (áreas) 
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mais suscetíveis de serem integradas quando não estão planeadas. Por exemplo, sociedade (que abrange 

notícias de crime, incêndios, julgamentos) e política (apesar de uma das áreas com mais capacidade de 

agendamento) são as áreas com maior capacidade de integração no jornal da noite quando os 

acontecimentos não são agendados, devido à relevância que os assuntos têm, em determinado 

momento, para o país. As notícias de economia, quando afetam diretamente os cidadãos, como é o caso 

de aumentos salariais ou alterações do métodos dos recibos verdes, são também divulgadas com 

frequência. O contrário acontece com as editorias de cultura e desporto: a maioria dos eventos pertence 

à agenda e através dela são realizadas as reportagens, quando estas não estão agendadas, e como é 

possível compreender, em detalhe nos anexos, dificilmente são introduzidas no alinhamento do jornal da 

noite. 

 

Análise de Resultados 
 

Uma vez apresentados os resultados de cada indicador de análise é altura de avaliar os números 

alcançados tendo em conta o enquadramento teórico deste Relatório de Estágio.  

Como referido anteriormente, o jornalismo é uma atividade que consiste em reportar 

acontecimentos e eventos diários através de um determinado meio, neste caso, a televisão. Este processo 

é realizado através um jornalista que funciona, de uma forma geral, como o canal que permite a “ligação” 

entre o evento e o público.  

Mas de que forma os acontecimentos chegam à redação? Através de jornais, de fontes de 

informação, e-mails e chamadas telefónicas com informações sobre determinados acontecimentos da 

atualidade ou acontecimentos que ainda vão ocorrer e que têm potencial noticioso. Compreende-se por 

isso, que com a quantidade de informações que chegam à redação da SIC haja a necessidade de existir 

um grupo de trabalho dedicado, na íntegra, à filtragem dos futuros acontecimentos. 

  Posto isto, e através de análise de dados, procurei compreender quais são as editorias mais 

agendadas e as que são transmitidas no Jornal da Noite. No total, foram analisados 30 dias, repartidos 

por 10 dias de outubro, novembro e dezembro.  

Nesse período foram agendados 1720 acontecimentos, a maioria de sociedade, política e 

economia. No entanto, foram emitidas no Jornal da Noite 730 notícias, entre as quais diretos, 

reportagens, th’s e off.  À pergunta de partida, “qual é o espaço que os acontecimentos agendados 
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ocupam no alinhamento do Jornal da Noite da SIC?” responde-se agora, com base nos dados recolhidos: 

“Os acontecimentos agendados ocupam apenas 27% das notícias emitidas”. Assim sendo, até que ponto 

o agendamento é necessário?  

A questão que se coloca tem, contudo, duas respostas distintas. Por um lado, a agenda funciona, 

como o próprio nome indica, de lembrete capaz de organizar o dia-a-dia de uma redação tendo em conta 

a agenda da política, da economia, da cultura e de sociedade. Desta forma, o serviço de agenda acaba 

por garantir a cobertura jornalística de todos os eventos que têm a participação/ envolvência de 

determinada figura pública. Por outro lado, os elementos profissionais desta editoria poderão estar a ser 

a mal-aproveitados uma vez que uma equipa constituída por 6 profissionais trabalha em exclusivo para 

o serviço de agenda e mais de 70% não é transmitido no jornal da noite. 

Antes de prosseguir à análise geral dos dados é importante referir que os resultados obtidos não 

correspondem aos resultados esperados. Durante os meus seis meses de estágio observei uma forte 

relação entre a agenda e os alinhamentos do jornal da noite uma vez que parte das notícias da editoria 

de política, economia, cultura e sociedade, as áreas mais abordadas, estavam previamente agendadas.  

Depois de analisados os dados, foi possível compreender que, durante o período de análise as 

notícias agendadas não foram emitidas devido à importância dos acontecimentos diários, tal como os 

incêndios em Portugal e o caso “Operação Marquês”. Apesar de serem temáticas distintas, ambos são 

considerados de grande importância para o país pela proximidade, imprevisibilidade, negatividade e 

surpresa. Os dois temas são de tal forma “escandalosos”, o primeiro porque os incêndios provocaram 

danos humanos e materiais, o segundo por se tratar uma figura conhecida pelos cidadãos portugueses 

que está envolvida numa polémica de alegada corrupção. Nos meses seguintes, os eventos inesperados, 

como a crise na Catalunha, ou a polémica com a Associação Raríssimas, também dominaram os 

noticiários, e à semelhança do mês de outubro, grande parte das notícias (quer agendadas quer não 

agendadas) não foram transmitidas. 

Apesar destes resultados apontarem para uma falta de utilização da agenda, não nos é possível 

nem seguro afirmar que o serviço de agenda na redação da SIC é indispensável. A verdade é que os 

dados estudados e revelados mostram a fraca utilização desta editoria em relação ao Jornal da Noite, no 

entanto, a SIC e, principalmente a SIC Notícias, por se tratar de um canal de 24 horas, têm uma maior 

dependência do serviço de agenda para garantir que estão em tempo real com “o mundo” o máximo de 

tempo possível.  
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No caso do Primeiro Jornal, que tem a duração de 1 hora e meia, existe uma maior dependência 

da agenda pelo facto do período da manhã ter menos eventos inesperados e mais previsíveis. Fazer 

reportagens dos eventos agendados é, de certa forma, uma garantia que o jornal tem peças do dia e que 

não se restringe às informações dos jornais diários.  

. Por estes motivos, é possível concluir que a agenda, quando avaliada apenas como ferramenta 

do Jornal da Noite, e neste período em concreto, não tem um papel de relevo na construção do 

alinhamento. No entanto, se prolongássemos o período de estudo, quer em mais dias, quer em meses, 

talvez contrariássemos a tendência agora apresentada uma vez que os alinhamentos dependem 

totalmente dos acontecimentos diários, quer os agendados quer os imprevistos. E, como os imprevistos, 

como o próprio nome indica, não são esperados, a empresa SIC protege-se com a realização de 

reportagens de acontecimentos agendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

72 
 

Conclusão 
 

O jornalismo é uma atividade que consiste em selecionar e transmitir acontecimentos e eventos 

diários a um determinado público, através de um meio de difusão como a rádio, a televisão e os jornais. 

No entanto, os meios de comunicação nem sempre existiram tal e qual como os conhecemos 

atualmente. Se recuarmos aos tempos primordiais é possível compreender que os fenómenos 

jornalísticos sempre existiram, quer através de gestos, pinturas ou gravuras nas paredes. 

Com o passar dos anos e com a evolução tecnológica, o jornalismo foi sofrendo significativas 

mudanças. As primeiras formas de transmissão de mensagens passaram pelas figuras rupestre e, mais 

tarde, a comunicação começou a ser realizada por manuscritos, livros, jornais, rádio, televisão e internet, 

respetivamente.  

Apesar de todos os meios de comunicação terem tido sucesso em diferentes épocas, é a 

televisão que parece ainda melhor sobreviver às mudanças e ao passar dos anos. Como referido no 

enquadramento teórico, a televisão deu o primeiro passo em 1925: começou a imitir a preto e branco 

com hora de “abertura” e de “fecho” do canal e as imagens eram sustentadas por gráficos, mapas ou 

até jornalistas a explicar os acontecimentos. A televisão teve, desde sempre, a rádio como referência e 

por isso os principais géneros jornalísticos correspondiam a entrevistas, reportagens e documentários, 

apoiadas de imagens capazes de atrair os telespectadores.  

O meio de comunicação social que em Portugal surgiu em 1955 começou a ser visto por 

milhares de pessoas uma vez que através da televisão, gratuita, os telespectadores conseguiam manter-

se informadas sobre o país e o mundo. A evolução do meio e o facto de informar o país de qualquer 

acontecimento em qualquer zona, fez com que este meio de comunicação social fosse apelidado, por 

muitos portugueses, de “caixinha mágica”.  

Em algumas zonas do país, a televisão possui uma imagem de surpresa e curiosidade uma vez 

que o público, na maior parte das vezes, não tem conhecimento de como esta é produzida e realizada. 

E foi neste sentido, à procura de respostas sobre o funcionamento da “caixinha mágica”, que procurei 

estagiar num órgão de comunicação de grande difusão. 

Entrei para a SIC em agosto de 2017, carregada de perguntas e curiosidades que até então, 

como telespectadora, nunca tinha compreendido. Por exemplo, de que forma é que os jornalistas 
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estavam em “todo o lado”, como conseguiram encontrar as figuras do poder e porque são umas notícias 

mais importantes do que outras.  

Ao longo de 6 meses, dediquei-me ao exercício da profissão de jornalista, para a qual tinha 

estudado, mas também à compreensão de todos os processos e valores, ou seja, ao “backstage” de 

uma televisão nacional. No início do estágio, ingressei na equipa de agenda que se concentra sobretudo 

na filtragem de informação que chega à SIC e procede, mais tarde, ao agendamento dos acontecimentos 

que poderão ter destaque nacional. Na mesma editoria deparei-me várias vezes com a ideia “de nunca 

ter pensado que um órgão de comunicação social tem, na maioria da vezes, o conhecimento prévio dos 

acontecimentos”. Através da observação, apercebi-me que grande parte dos “serviços”, ou seja, saídas 

de reportagem, marcados para o próprio dia ou o dia seguinte correspondiam aos acontecimentos 

agendados. Numa análise geral ao chamada “planning”, onde estão marcadas todas as saídas dos 

jornalísticas para determinado trabalho, compreendi que grande parte dos jornalistas quando chega à 

redação já tem o trabalho definido tendo em conta o agendamento. Nessa altura, voltei a questionar-me 

“se grande parte dos jornalistas faz reportagens de acontecimentos/eventos/ datas já agendadas, qual 

é o espaço dos acontecimentos imprevistos?”.  

Terminado o estágio na Agenda, ingressei na denominada Pool do Jornal da Noite. Ao longo de 

mais dois meses pertenceria à equipa de jornalistas e talvez aí conseguisse encontrar respostas para as 

questões mencionadas anteriormente e que foram surgindo ao longo do período de estágio.  No entanto, 

e mais uma vez, concluí que parte das notícias emitidas tinha sido agendada, ou “refeitas” do Primeiro 

Jornal, com novas informações e imagens.  

Observando de uma forma geral a dependência entre a agenda o alinhamento do Jornal da Noite, 

decidi analisar com mais pormenor, e através desta dissertação, a relação entre ambos, recorrendo a 

casos práticos para tentar compreender quais são os acontecimentos agendados, os emitidos e quais 

são os valores-notícias dos acontecimentos imprevistos. Selecionei 3 meses para analisar, outubro, 

novembro e dezembro a fim de encontrar uma amostra mais variada possível, e ao longo desse período 

recolhi informações de 10 dias de cada mês, com o objetivo de comprovar uma dependência entre 

ambos. O estudo prosseguiu e, depois de analisados todos os dados com o maior rigor possível, a 

conclusão tornou-se inesperada. Nos 30 dias de estudo, não houve uma relação de dependência 

significava entre o alinhamento do jornal da noite e agenda, uma vez que surgiram acontecimentos 

inesperados de grande importância jornalística que se sobrepuseram aos eventos agendados.  
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 Em suma, e tendo em conta que o resultado obtido é diferente do expectável, é possível concluir, 

através do estudo empírico, que o jornalismo, por ser uma atividade diária dependente dos 

acontecimentos, é totalmente imprevisível ao ponto das aparentes tendências serem facilmente 

alteradas. 

 Relativamente ao estágio curricular, é possível garantir que foi a melhor experiência profissional 

da minha vida. Estagiar num órgão de comunicação social como a SIC permitiu-me compreender todos 

os processos jornalísticos: desde como chega a informação à redação; de que forma são tratados os 

dados; como as reportagens são distribuídas pelos jornalistas; de que forma se escreve e fala em 

televisão; aprender a lidar com fontes e sobretudo aprender a ouvir sempre todas as partes envolvidas. 

 Estagiar na SIC permitiu-me também evoluir a nível pessoal. Ser jornalista é mais do que 

escrever, ler e informar. É ter sensibilidade, ética, espírito de equipa, resistência, compreensão, 

paciência, insistência e sobretudo rigor. Ser jornalista generalista é estar preparado para um evento 

formal com o Presidente da República e estar num cenário de guerra, é saber que em qualquer um dos 

cenários, o protagonista nunca é o profissional, mas o mundo que o rodeia.  

 Sendo que este relatório de estágio se focou apenas nas notícias agendadas em comparação 

com as não agendadas, será interesse de futuro, analisar o Primeiro Jornal da SIC nos mesmos 

parâmetros – dependência da agenda- e posteriormente comparar os dois jornais principais do canal de 

informação generalista. 
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Alinhamento Jornal da Noite 

10.10.2017 

Catalunha últimas | Direto Catalunha e Madrid | Direto Catalunha Parlamento | Imagens declaração 

| Imagens Parlamento | Direto Catalunha Rua |Imagens Barcelona | Direto Madrid | Imagens 

Madrid | PSD últimas | PSD de Rio e Santana | Marcelo- Dia | Resumo Sub21 Bósnia-Portugal | 

Direto Catalunha | Imagens declaração | Imagens parlamento | Direto Catalunha | Imagens 

Barcelona | Direto Madrid | Imagens Madrid| TH Pablo Inglesias | Aumentos Pensões | Mudanças 

Escalões | Recibos Verdes| FMI Portugal | Parecer ERC Media Capital |Reis Holanda em Portugal 

| Tempestade Ofélia OFF | Fogos Califórnia | Incêndio Arganil  

 

           11.10.2017 

Abertura Sócrates OFF | VIDI- Sócrates | OP Marquês- Esquema | OP Marquês- Os gastos | Direto 

Casa Sócrates |TH João Araújo |Direto DCIAP |TH Rosário Teixeira | TH Amadeu Guerra | Direto 

Casa Salgado |TH Ricardo Salgado | OP Marquês- Os investigadores |Entrevista Rui Cardoso | OP 

Marquês- Defesa Sócrates | VIPI OP Marquês | OP Marquês- A PT | OP Marques- Reações |OP 

Marquês- Números |Entrevista Garriapa + AR | Imagens Carlos Santos Silva |Imagens Bava 

Granadeiro | Imagens Salgado | Imagens Sócrates manhã | Imagens Sócrates | Imagens operação 

marques |Imagens advogadas | Candidatura Rio |Candidatura Santana | OE – Pensões OFF 

|Venda Novo Banco Bruxelas | Direto CI Advogados Sócrates | Operação Marquês- BI dos Arguidos 

| Op. Marques- Perfil Carlos Santos Silva | OP. Marque- Interrogatórios | Entrevista RC+ JGF | 

Governantes Acusados | Catalunha- Madrid | Direto Madrid | Imagens Madrid Rajoy |Catalunha-

Barcelona |Imagens Carles declaração | Direto Catalunha | Fogos califórnia | 60 Minutos- atirado 

las Vegas |Portugal no mundial | Mundial – Os apurados | Tempo  

       

           12.10.2017 

Manifestação Polícias | Direto Manifestação Polícias | Relatório Pedrogão | Relatório Pedrogão 
Reações | Relatório Pedrogão Reportagem | Aumento Pensões | Alívio IRS Famílias |Carreiras 
Função Pública | Operação Marquês- PGR e Costa |Impedimento Juiz Carlos Alexandre 
|Conferência de Imprensa Defesa Sócrates | Conferência de Imprensa Defesa Salgado | Op. 
Marquês- Salgado |  BI dos Arguidos | Perfil Carlos Santos Silva | TH Relvas sobre Santana | 
Madrid- Dia de Espanha | Queda Caça Espanha | Catalunha- Manifestação Espanha 

          

          13.10.2017 

Vidi- Orçamento Estado |OE- IRS Casos JN | IRS Regime Simplificado | OE- Recibos Verdes TSU 
IRC |OE- Função Pública JN |OE- Pensões Segurança Social | Entrevista |Diretor AR- Entrega OE | 
E-Setor Automóvel | OE- Comida e Bebida JN | Entrevista | Marcelo OE 2018 | AR- Relatório 
Pedrógão | OE-Setor Automóvel | OE- Comida e Bebida JN | Entrevista | Marcelo OE 2018 |AR- 
Relatório Pedrógão | Vidi- Relatório | Relatório Pedrogão- Os Erros | Relatório Pedrógão- Os 
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Responsáveis | Relatório Pedrógão- Responsáveis | Direto Conferência de Imprensa OE 2018 | 
Operação Marquês | Op. Marquês- Encontro Sócrates | Caso Emails- Decisão Providência Cautelar 
| Rui Vitória Conferência | Resumo Oleiros- Sporting | Furação Ofélia JN | Fogos Califórnia | Viúva 
Negra | Se7e- 13 Outubro | John Legend concerto 

          14.10.2017 

Furação Ofélia Açores | PR Relatório Pedrógão | Reações OE PM E PR | Reações OE Direita | 
Reações OE Esquerda | Centeno Explicações OE | Receitas e Despesas OE | Simulações Agregados 
IRS | Alterações recibos verdes | Maus tratos Covilhã | Seca Trás-os-Montes | Sócrates RTP 1 | 
Livro Sócrates porto | Incêndios Califórnia | EUA Irão Nuclear | ESCF Trans. Mundo | Olhanenses- 
Benfica | Resumo Lusitano x FC Porto | Getafe- Real Madrid |Liga Inglesa |Desfile Ferrari Porto | 
GT Sport Playstation | Street Fest Martim Moniz |Sexta 13 Montalegre |Prémio RE Abem OFF 
|Tempo 

         15.10.2017 

Abertura País Vermelho | Incêndio Lousã |Direto Lousã |Incêndio Vale de Cambra | Direto Vale 
Cambra| Imagens Acidente | Incêndio Monção | Direto Monção | Incêndio Guarda |Direto Gouveia |A1 
Cortada |Centeno Pedrógão |Furação Ofélia Açores | Abertura LMM - Separador LMM (Luís Marques 
Mendes): Operação Marquês; Tragédia de Pedrógão Grande; Orçamento do Estado 2018; Liderança do 
PSD; Tensão na Catalunha 

 

           16.10.2017 

 

Vidi Mapas Fogos | Mortos Vouzela |SEP Direto | DIR Vouzela – Sara A. Oliveira | Imagens Vouzela| 

DIR Oliveira de Frades |Imagens Drone Oliveira de Frades |Imagens Oliveira de Frades | DIR Vouzela 

| Mortos Oliveira do Hospital | DIR Oliveira do Hospital | Imagens Oliveira do Hospital | Mortos 

Santa Comba |DIR Santa Comba | Imagens Drone St. Comba Dão | DIR Residência Oficial PM | 

MST Fogos no País | DIR Guarda | Mortos Locais JN | Filme Domingo+ Drones Fogo | ENT Eugénio 

Sequeira | Imagens Drone St. Comba Dão | Imagens Trone Oliveira de Frades | Plano Estúdio | 

Falta Comunicações Fogos JN | Redução de Meios Aéreos | MST Meios e Prevenção | Governo e o 

Fogo | Reax Políticos Fogo | MST Consequenciais Políticas | Gouveia Reportagem | Vídeos Estradas 

e Caminhos-de-ferro | Tempo 

17.10.2017 

Marcelo Oliveira do Hospital | Moção de Censura Governo | Reação Censura | Condições Ministra 
| Costa Dia | Último Balanço+ Drones | Vouzela Reportagem | Direto Vouzela | Imagens Reunião 
Vouzela | Imagens Vouzela hoje | Diretor Manifestação Belém | Destruição Oliveira Frases | 
Explicação Condutor A17 | Direto PR Oliveira do Hospital | Imagens chegada PR | Comentário 
Político | Direto PR | Relatório Pedrógão |Comunicações Fogos | Comissão europeia fogos | 
Comentário técnico Coimbra+ outro técnico | Aviários ardidos oliveira de frades | Lousã reportagem 
| ERC Negócio Altice| Jornalista malta morta | Benfica-antevisão rui vitória |Man. United- antevisão 
mourinho | TH Mourinho e Incêndios | Sporting em Turim | Bruno Mar | Tempo 
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18. 10. 2017 

Direto Belém PR+ PM | Imagens saída Costa | TH Novo MAI | Desculpas+ Moção Censura | 
Medidas Governo | Reação Demissão MAI |Carta Demissão MAI | Filme demissão MAI | Voto Pesar 
Parlamento |TH Ferro Rodrigues | Número Vítimas incêndios | Direto Hélder Correia | Vouzela 
Reportagem | Vouzela entrega de bens reportagens | Direto Nélson Mateus- tabua | Tondela aterro 
sanitário ardido |Números área ardida | Entrevista José Gomes Ferreira | Imagens Drone | Imagens 
Drone Flores |Reportagem Pampilhosa da Serra | Nelas+ Cabanas de Viriato | Pinhal de Leiria | 
Vitimas Pedrógão | TH curto associação vítimas Pedrógão | Arganil reportagem | Armas 
encontradas Tancos | Roubo Tancos história | Certidões operação marques | Relatório panamá 
papers | Catalunha ultimas | Resumo Leipzig x FC Porto | Casillas no Banco | Antevisão Guimarães 
| Antevisão braga | Tempo 

           19.10.2017 

Buscas Benfica | DIR Estádio da Luz | Imagens estádio | DIR Santa Comba Dão | Marcelo Vouzela 
| Reportagem Arganil | DIR Midões | Imagens Jardim Infância Midões | Reportagem Tondela | 
Demissão Proteção Civil | Moção Censura | Perfil Novos Ministros |Direto Bruxelas |Bombeiros 
Reportagem | Reportagem Pampilhosa |DIR Seia | Reportagem Mangualde |Apoios Ministro 
Agricultura | Armas Tancos últimas | Decisão instrutória Aquiles | Despedida Francisco George | 
Catalunha Autonomia |Isabel dos Santos Reuters | Resumo Benfica x Man. United | Resumo 
Sporting x Juventus | Resumo Marselha x Vit. Guimarães | Sorteio Taça | Novidades Mexefest | 
ESFC Apresentação transfobia 

   20.10.2017 

Secretários de Estado Novidades | Conselho de Ministros | Direto Carregal do Sal | Marcelo dia 
6ºfeira | Passos Tondela | Direto Tondela | Reportagem Penacova | Reportagem Pampilhosa | 
Reportagem Viseu | Animais mortos Incêndios | Conselho Europeu Fogos | Ministra PJ Incêndios 
| Mudanças Proteção Civil | Sondagem proteção civil | Anacom comunicações fogos | Moção 
censura CDS novidades | Secretas+ Provedora Justiça | Arrastados Ondas Algarve | Exploração 
Mar Sardinha | Greve Professores | Negócio Altice | Operação Marques Armando Vara | Escutas 
Sócrates | Sócrates título engenheiro | Despedida Francisco George | Catalunha Situação | Diretos 
Barcelona | Bush- Obama- Trump | Caso Emails update |Th Sérgio conceição s. Casillas | Resumo 
braga+ reações | Jonathan Franzen em Lisboa.  

10.11.2017 

Diretos Viseu | Diretos Viseu | Direto Linha Solidária | Incêndios - Xavier Viegas | Marcelo Seca | 

Legionella últimas | Queixa-crime Urban | Novo terminal cruzeiros Lisboa | AR- OE Defesa e Justiça 

| Concertação Social | Polémica Salários Professores | Trump no Vietname | Líbano- Arábia Saudita 

| Catalunha últimas | Brexit últimas | Entrevista Vieira | Reações Vieira | Tondela Reportagem | 

Santa Comba Dão Reportagem | Clube Futebol Oliveira Frades | Aldeia Fernando Santos | Ricardo 

Costa em Tondela | Jogo solidário Viseu | Estádio Fontelo adaptado a jogo | Multibanco Famalicão 

Diretor Executivo Altice Demissão  | Escândalos Hollywood 
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11.11.2017 

Jantar polémico Panteão | Reação Anterior Governo | Agressão polícia | UGT e Professores JN | 

Cantinas escolares | Últimas legionella JN | Últimas ministras da saúde | Campanha PSD | RE A 

Espera de um Teto | Treino seleção | Seleção Solidariedade | Portugal Arabia Saudita Resumo | 

Bruno de Carvalho ataca Vieira | Últimas Líbano | Trump Ásia | Últimas Catalunha | Hope Solo 

assédio | Reflorestar Folgosinho 

 

           12.11.2017 

Últimas Polémica Panteão | Outras Festas Panteão |Rio e Santana | Últimas legionella | Aumento 

Combustíveis | Corridas ilegais A2 | Assaltos Multibancos Norte | Miguel Oliveira | Treino Portugal 

| Georgina no Hospital | Trump Asia | Últimas Catalunha |Luís Fonsi na Gala GQ |Lamb em 

Portugal | ESFC adoção pais homo mundo  

           

           13.11.2017 

Sismo Irão- Iraque | Momento Sismo | Legionella últimas | Legionella Mangualde | Audição Ministro 

Saúde | Centeno Dia | BCP Lucros | Panteão Últimas | PR + PR da Colômbia | Bruxelas Reunião 

| Trump nas Filipinas | Conferência Alterações climáticas | Casal Timor | Caso Tecnoforma | 

Aeroporto últimas| Seleção Fernando Santos | Direto Nuno Luz- desporto | Jogo solidário leiria | 

Filha Ronaldo Update | Lançamento ESFC 

 

14.11.2017 

Abertura Leiria | Relatório Legionella | Últimas Legionella | Direto Leiria Povo | Direto Relvado | 

Direto Call Center | Direto Jantar PR | Promulgação Fogos Marcelo | Fogos Banca PM | Costa 

Banca Fogos | Empresa Gestão Florestas | Novas Wikileaks | PIB 3 Trimestre | Barrigas de Aluguer 

| Mundial Sem Itália 

   

           15.11.2017 

Morta Perseguição Lisboa | Advogada Sindicato Políticas |Manifestação Professores | AR 

Professores | Escolas Fechadas | PM Dia | PSD Incêndios | Ajudas apicultores | Seca Geral | Seca 

Lisboa | Últimas Legionella | Demissões Droga | Casal Timor último | Juros Créditos Famílias | 

Negociações Esquerda | Rui Rio Cova da Moura | Zimbabué Golpe | Mugabé Perfil | Isabel dos 

Santos Sonangol 
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16.11.2017 

BES - Último Episódio OFF | Mega Operação Lisboa | Morte Perseguição Policial | Negociações 

Professores | Orçamento Ministro-adjunto | Subsidio Natal Pensionistas | Quotas PSD | Panteão 

Jantares último | Conferência Imprensa Bispos | Condenação jovem Facebook  | Máfia Braga | 

Operação Fizz | Buscas na TAP | Fogos relatório PSD | Vidi- Números Seca | Seca Animais 

Bragança | Seca Cereja Fundão | Seca Queijo Serra Estrela | Cimeira Gotemburgo | Angola 

Demissões | Últimas Zimbabué | Cimeira Clima Bona | Antevisão FC Porto Curta | Livro J Marques| 

Grande Reportagem - A Ruína 

 

           17.11.2017 

Negociações Professores| Direto Reunião Professores | Orçamento Professores | Centeno na AR 

Partidos Alterações OE |Primeiro Ministro na Suécia | Jerónimo sobre Seca | Cristas sobre 

Legionella | Legionella | Agência Medicamento | Cantinas Comida | Sondagem Novembro | Dia 

do Presidente da República| Risco de Incêndios | Morto Fogo Florestal | Mulher Baleada | Lei 

Segurança Privada | Casal Timor Últimas | Operação Marquês Armando Vara | Crédito Agrícola | 

Queda Ações Altice | Angola últimas |Mugabe últimas | Cimeira Clima | Antevisão Benfica | 

Sporting- Famalicão  

          18.11.2017 

 

Manifestação CGTP | Professores na Manifestação | Negociações Professores | Partidos 

Professores | Polícias e Militares Orçamento | Últimas Orçamento | Marcelo Algarve | Direto 

Mexefest | Benfica x Setúbal | Resumo FC Porto x Portimonense | Reações FC Porto x portimonense 

| Jesus no Alta Definição| Submarino desaparecido | Últimas Zimbabué | Angola a semana | 

Lisboa Primeiro Ministro Paris| Morte Malcom Young | PSP Morte e Multibancos | Legionella 

Empresas| Reportagem Especial -  Um mês depois | ESFC Sondagem Assédio | Calendário Pastores 

|Direto Mexefest | Gisela João ensaio de tarde 

 

           19.11.2017 

Drone Viseu | Seca Viseu | Seca Coimbra | Seca Medidas | Zimbabué últimas | Submarino 

Argentina | Santana e Rui Rio | Vítimas Estrada | Estrada N10 Pontos Negros | Secretária de Estado 

Professores | NASA clima Peça | RE Um mês depois- empresa | Candidatos Carro do Ano 2018 | 

Festa dos Cogumelos  

          20.11.2017 

EMA Bruxelas | Direto Susana Frexes | Imagens Reunião | AR Defesa Europeia| Acordo Professores 

| Comentário Miguel Sousa Tavares – Salário Mínimo | Dinheiro Hospitais | Mudanças Altice | 

Alegações Bárbara Guimarães | Seca Rios | Primeiro Ministro Tunísia |Angola OFF | Zimbabué 

Demissão | Submarino Argentina OFF | FC Porto na Turquia Curto | Partida Benfica Rússia | 

Benfica Revelações | Bruno Carvalho vs. Rui Santos |Prémio Catarina Neves  
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        10.12.2017 

Direto Marco de Canaveses | TH Bombeiros Marco Canaveses | Imagens Marco | Grafismo Mau 

Tempo | Direto Proteção Civil | Direto Figueira da Foz | Mau Tempo Norte | Mau Tempo Vila Real 

| Tempestade Ana | Derrocada São Pedro Moel | Acidente Comboio Natal Alenquer | Reações 

Raríssimas | Médio Oriente | Portugal Melhor Destino WTA | Lisboa Melhor City Break | Diáconos 

Bragança| Comentário Luís Marques Mendes : Centeno no Eurogrupo, Portugueses em Altos Cargos; 

Debate quinzenal; Críticas do BE; Efeito Trump no médio oriente; Mudanças na Europa | Presépio 

Furnas | Natal Vila Real |Tempo  

11.12.2017 

Mau tempo geral País | Estragos Norte | Queda Árvores Lisboa | Faro Mau Tempo | Mau Tempo 

Vídeos | Suspeitas Raríssimas | Correspondência Raríssimas | Raríssimas Madeira | Raríssimas 

Politica | MP Inquéritos Instituições | Reembolso FMI  | Marcelo Dia | Debate Santana e Rio | 

Acórdão Chineses | MP IURD Adoções | São Pedro de Moel Derrocada | Reportagem especial – 

Negócios do Fogo | Neve Serra Estrela | Mau Tempo Europa | Últimas Jerusalém | Explosão Nova 

Iorque | Perfil Liverpool | Sorteio Liga Europa | Vitória de Setúbal x FC Porto | Globos de Ouro 

Nomeados 

12.12.2017 

Raríssimas Últimas | Direto Posse Secretário de Estado | Imagens Secretario Estado | Digest 

Reações Partidos Demissão | Políticos na Raríssimas  | Arguidos Fogos Pedrógão | IURD última | 

Netos Macedo IURD  | Problemas Bloco Operatório | Faculdade Direito Protestos | Horários 

Autoeuropa  | Costa em Paris | Cimeira Paris Ambiente | Marcelo Dia | Rui Rio Santana | TH 

Presidente ANPC | Acórdão Verdade Celestial | Neve Serra da Estrela | Mau tempo Europa | Áustria 

Explosão | Jerusalém últimas | Atentado NY | Alabama Eleição | Assédio Trump | Conferência 

Imprensa Jorge Jesus | Vila-verdense | Conferencia Imprensa Rui Vitória | Sérgio Conceição 

Liverpool  | E-mails, novidades | Gil Vicente Reintegrado | Futuro Hoje Natal Crianças | Star Wars 

filme | Star Wars órgãos de Mafra | Croft de Veneza para Matosinhos 

13.12.2017 

Últimas Raríssimas | Explicações Ministro Vieira da Silva | Ex-Tesoureiro Raríssimas | Secretario 

Estado Contradições | Manuel Delgado Comunicado Peça | Parlamento Raríssimas | Recibos 

Verdes Alterações | Rui Rio OFF |Pescas Quotas | Autoeuropa últimas | TAP Acordo Empresa | 

Ryanair Greve Portugal OFF | Indemnização incêndios | Agressão discoteca | Acórdão Mega 

Processo Cartas Condução | Isabel dos Santos BPI  | Jerusalém últimas | Alabama Votação | 

Cheias Itália | Brexit- Bruxelas  | Peça Prémio Sakharov  | Sporting- Vilaverdense | Prémios Stromp 

2017 | Antevisão FC Porto | Mundial de Clubes Real Madrid | Nomeados SAG Awards | Antestreia 

Star Wars | Novidades Sudoeste  | O Melhor de 2017- Zapatou | Árvore de Natal de Esperança 
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          14.12.2017 

Raríssimas últimas | Marcelo + Costa Raríssimas | Vieira Silva Raríssimas | Raríssimas Política | 

Trabalhadores Raríssimas | Maria Cavaco Raríssimas | Patrocínio Raríssimas | Mudanças Montepio | 

Tolerância de Ponto Natal | Centeno CNBC | BCE juros | Fogos Conselho Europeu | Estabilização 

Terrenos | Lince Ibérico Investigação | Falta de Luz Cirurgia | Rio Ave – Benfica Resumo | Contestação 

Benfica | Acidente França OFF | Putin vs. Trump | Tratado de Lisboa 10 anos | GR Catalunha vs. 

Espanha | Salvador Sobral Disco | Primeiro Nome Paredes de Coura | Comic Con Matosinhos  

15.12.2017 

Decisão Fitch Portugal | Previsões Banco de Portugal | Presidente da Républica Dia | Raríssimas 

Últimas | Sonsagem | Rio e Santana últimas | Negociações Autoeuropa | Anulação Multa Salgado | 

Sentença Bárbara- Carrilho | Avó Barriga de Aluguer Ministro da Administração Interna - Força Aérea 

Fogos | Pedrógão 6 meses | Bombeiros Pedrógão | Tarifas eletricidade 2018 | Polémica ERS | ERS 

Grávida Guarda | Acórdão Tráfico de Droga Guarda | Falcões apreendidos | Indonésia Sismo OFF | 

Acidente França Update | Últimas Jerusálem | Trump vs Putin | Brexit – UE  

16.12.2017 

Expresso Pedrógão OFF | Primeiro Ministro Pedrógão Sábado | Promo Documentário 6 meses | 

Fitch Sobe Rating | Últimas raríssimas | Raríssimas política | Baleado amadora| Aviso Frio | Real 

Grémio Mundial de Clubes | Antevisão Sporting- Portimonense | Antevisão Tondela – Benfica 

Governo Áustria | Sondagem Catalunha OFF | Últimas médio Oriente  | Badminton Favela | Museu 

Mercedes | Ilhas Selvagens | Ensino à Distância | Polémica Cães Madeira | Cabazes Natal 

Incêndios Tábua | Documentário Expresso Pedrógão | Motards Pai Natal Setúbal 

17.12.2017 

Primeiro Ministro Dia| TH Marcelo Fogos | TH Marcelo Orçamento | TH Costa Orçamento | 

Jerónimo Alenquer | Últimas PSD | Resumo Sporting- Portimonense | CI Sérgio Conceição | West 

Brom – Manchester United | Campanha Catalunha | Fogos Califórnia | Pedrógão 6 meses depois| 

Comentário Luís Marques Mendes:  Tragédia de Pedrógão Grande; Suspeitas na Raríssimas; Falhas 

e Vitórias do Governo; Entrevista de Carlos César; Eleições no PSD; Balanço de 2017. 

18.12.2017 

AR- Vieira da Silva Direita | TH Vieira da Silva Ferida Social | Vieira da Silva Saída TH | AR- Vieira 

da Silva Esquerda | Mercados reações Fitch | Conta Estado 2016 |Negociações Autoeuropa | Costa 

Incêndios | Balanço Operação GNR | Segurança PSP Natal | Incêndio Igreja Ponte Barca | Bairro 

da Torre sem luz | BCG Crianças Off | Doentes escolhem hospitais | Vouchers Bombeiros | 

Calendário Solidário Universidade do Minho | Sorteio Taça Portugal | Campeonato Recorde Pontos  

| Resumo Tondela – Benfica | Catalunha últimas | Perfil Arrimadas | Eleições na Catalunha | 

Acidente Comboio Seattle | Apagão aeroporto Atlanta | Trump- Kremlin | Base dos EUA no UK | 

TH Bem EUA ONU Jerusalém | Morte Bilionários Canadá  | IKEA Impostos | África Sul- Sucessor 
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Zuma | Postais Natal Realeza | Harry entrevista Obama | Polémica Matt Dam | Jorge Palma Chiado 

| Balsemão ACP 

  19.12.2017 

Taxa Proteção civil | CTT Postos Trabalho| Entrevista José Gomes Ferreira | Vieira da Silva – o que 

não explicou | Raríssimas – Casa dos Marcos | Presidente da República | Concertação Social | 

Erros Pensões | Paulo Macedo Empresas | Administração TAP | IURD Ministério Público | URBAN 

Beach Detido | Detidos Agressões Idosos | Idosa encontrada em casa | Estratégia Trump | 

Campanha Catalunha | Reportagem Catalunha Censura | GR Cristãos Médio Oriente | Resumo FC 

Porto – Marítimo | Antevisão Taça da Liga | Futuro Hoje Natal | Summer fest novo  | Prémio GR 

Renegados 

20.12.2017 

 

Debate Quinzenal Política | AR Montepio últimas | Debate Quinzenal Economia | Despedimentos 

CTT | Marcelo CTT | Presidente da República e D. Manuel Clemente | Passos Coelho | Raríssimas 

últimas | Egaz Moniz Degradado | Acórdão Máfia Braga | Investigação Passwords Sábado | Uber 

decisão OFF | Autoeuropa reuniões off | Contas-poupança animais de estimação | Catalunha 

últimas | Catalunha reportagem | Polónia perde direitos | Trump reformas fiscal | GR Cristãos 

Médio Oriente | Antevisão FC Porto Taça Liga | Pinto da Costa JN | Resumo Benfica x Portimonense 

| Super Bock Super rock 

 

 

 

Nota: A agenda dos respetivos dias de análise não vai ser publicada uma vez que se trata 

de um documento interno da empresa.  
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