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Introdução 

No decorrer do ano que agora termina, assinalaram-se os 15 anos de ciberjornalismo em 

Portugal. Registam-se dois momentos: a realização de um encontro (“Jornalismo na 

Web em Portugal, 15 anos”, Universidade da Beira Interior, Covilhã, 4 de Março de 

2010) e o lançamento de um livro (“Origens e evolução do Ciberjornalismo em 

Portugal: Os primeiros quinze anos (1995-2010”, de Helder Bastos – II Congresso 

Internacional de Ciberjornalismo, Universidade do Porto, 9 e 10 de Dezembro de 2010).  

 

Com os estudos muito centrados na realidade dos media mainstream, importa olhar para 

a realidade local e regional, sobretudo quando cada vez mais se fala em globalização. 

Sobre esta linha de investigação destacam-se os recentes trabalhos de Pedro Jerónimo, 

que têm deixado indicadores da presença e das rotinas de produção dos media regionais 

para/na Internet.  

 

Atendendo às considerações tecidas pela organização do 1º Encontro de Jovens 

Investigadores das Ciências da Comunicação, relativamente às apresentações, decidiu-

se abandonar o objectivo do presente trabalho
1
, e centrá-lo naquele que se iniciou em 

2009/10, no programa doutoral de Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, 

da Universidade do Porto e da Universidade de Aveiro. 

 

Tema e objectivos de investigação 

Tema (provisório) de tese: “Ciberjornalismo de proximidade: Estudo de rotinas de 

produção na imprensa regional”  

Orientador: Doutor Helder Bastos (Universidade do Porto e ObCiber) 

 

O presente projecto propõe-se estudar as rotinas de produção no jornalismo da imprensa 

regional na/para a Internet (ciberjornalismo de proximidade). Na linha do que fez David 

Domingo (2006), pretende-se observar o contexto em que os profissionais laboram e 

comparar as práticas que desenvolvem para os diferentes meios (papel e Internet).  

 

Chegados aos 15 anos de ciberjornalismo em Portugal, procuraremos contribuir para o 

aprofundamento do conhecimento do mesmo, nomeadamente a partir das práticas 

desenvolvidas pelos jornalistas da imprensa regional. Para tal, pretende-se observá-los 

no seu ambiente profissional. O contexto, bem como as motivações dos média regionais 

para utilizarem as plataformas digitais, são indicadores que se esperam recolher.  

 

                                                
1 Dar uma panorâmica dos cibermeios regionais portugueses, enquadrando-os nas fases de 

desenvolvimento do jornalismo digital (Pavlik, 1997), era o objectivo. Ainda assim, o mesmo será alvo de 

atenção posterior, não só no âmbito da tese de doutoramento referia, mas também pelo Local Media PT e 

ObCiber. 
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Referir que não se procuram indicadores extrapoláveis ao País, mas conhecer em 

profundidade as práticas do ciberjornalismo nas principais redacções de imprensa 

regional portuguesa – existem 728 publicações de âmbito local e regional (ERC) o que 

impossibilita a realização de um estudo em 24 meses. 

 

Metodologia(s) 

Observação participante. É a metodologia mais indicada para o estudo de rotinas de 

produção, apesar de ser pouco habitual nos estudos sobre ciberjornalismo. Como 

referem Perterson e Domingo (2008), “qualquer desenvolvimento tecnológico está 

embedded numa adopção de processos onde os sujeitos sociais tomam decisões 

conscientes ou inconscientes que um observador pode rastrear.” (Ibid.: 1). Após os 

estudos de avaliação das potencialidades da Internet por parte dos principais sites 

noticiosos portugueses (Zamith, 2008) e de títulos regionais (Bandeira, 2007; Vieira, 

2009), através da aplicação de uma grelha de análise, de entrevistas e inquéritos, por um 

lado, e dos ciberjornalistas (Bastos, 2008), com entrevistas e inquéritos, por outro, 

torna-se premente a adopção desta metodologia. Num estudo de rotinas de produção, em 

que se pretendem registar dados o mais fidedignos possível, só indo para dentro das 

redacções, observar o que fazem os (ciber)jornalistas, é que tal poderá ser conseguido. 

Uma metodologia a ser, naturalmente, complementada com outras.  

 

Entrevistas e inquéritos. Estas, permitem não só complementar os indicadores 

resultantes da observação participante, mas também rentabilizar as deslocações às 

redacções. Por outro lado, porque se assume a possibilidade de ocorreram factores 

internos ou externos à redacção, envolvendo o investigador ou os observados, passíveis 

de influenciarem os resultados finais. Contingências como os jornalistas não permitirem 

determinadas observações de rotinas, pode ser contornada, ainda que de forma indirecta, 

por entrevistas e inquéritos. Assume-se ainda a possibilidade dos entrevistados e 

inquiridos, poderem deixar importantes contributos, referentes ao contexto em que 

laboral e suas rotinas, que de outra forma poderiam não fazer. Estes métodos servem 

ainda para recolher informações sobre actividade profissional, experiência e formação 

académica, ajudando, assim, a caracterizar os (ciber)jornalistas de proximidade.  

 

Fórum online. No seguimento da metodologia referida anteriormente, considera-se 

ainda aquela que foi utilizada por Weiss e Joyce (2009), que promoveram um fórum 

online – amostra geograficamente dispersa (América Latina, América do Norte e 

Europa) –, moderado por um elemento independente da equipa de investigação, tendo 

esta apenas um papel de observação. No presente caso, apesar da dispersão não ser tão 

grande, a proposta apresenta-se pelo mesmo motivo. Considera-se que o diálogo entre 

pares, a partir de tópicos definidos, pode ajudar a identificar práticas comuns ou 

distintas, que perspectivas têm para a imprensa regional (off- e on- line) e que, assim, 

ajudem a complementar os dados recolhidos a partir das metodologias já referidas. 

Serve ainda para avaliar a disponibilidade para a comunicação em plataformas digitais 

(pertinente para confirmar, na prática, o que possam manifestar – em teoria). 

 

Dificuldades e estratégias de superação 

Considerando que para o presente trabalho foi escolhida uma amostra de quatro 

redacções, a recusa de entrada nas mesmas apresenta-se como o primeiro problema. 

Eventuais intransigências podem ser contornadas, em último caso, por uma 

reformulação da amostra.  

 



Tratando-se de um trabalho de estudo em profundidade das rotinas de produção 

ciberjornalística e não de uma „radiografia‟ dessa prática a nível nacional, parece-nos 

que eventuais alterações de local não condicionarão a globalidade do estudo. 

 

São igualmente esperados problemas de observação dentro das redacções, sobretudo 

quando os observados não pretendem sê-lo. Isso poderá ocorrer pontualmente ou ser 

uma atitude assumida à partida. Para contornar esta problemática, alargar o período de 

observação, dedicando a fase inicial ao „quebra gelo‟, à conquista de confiança, poderá 

ser uma alternativa. 

 

Com Bolonha, temos dois anos para desenvolver a tese, pelo que o tempo poderá ser um 

problema. Por outro lado, a adopção das metodologias e à amostra referida podem ser 

suficientes.  

 

O factor Bolsa de Doutoramento pode ser determinante, na medida em que a concessão 

da mesma poderá levar a uma dedicação exclusiva e à não dispersão de tempo e 

atenção. 

 

Projectos de investigação 

CETAC.Media – Centro de Estudos das Tecnologias e Ciências da Comunicação 

http://www.cetacmedia.org 

 

ObCiber – Observatório de Ciberjornalismo 

http://obciber.wordpress.com 

 

Local Media PT (Projecto de observação e de investigação dos média e do jornalismo 

de proximidade, em Portugal) 

http://localmediapt.wordpress.com 

 

Publicações de JERÓNIMO 

http://www.cetacmedia.org/index.php?q=biblio/author/Pedro+Jer%C3%B3nimo 

 

Blogue pessoal (Média & Jornalismo) 

http://jornalices.com 
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