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Introdução 

 

O ano de 2011 foi particularmente intenso no que respeita aos programas de informação na 

televisão. As mudanças de estação televisiva por parte de profissionais reconhecidos do grande 

público e as alterações verificadas ao nível da imagem dos noticiários dos principais canais 

generalistas motivaram a realização deste trabalho de investigação.  

 Este “noticiário perfeito” tem como tema de estudo o Jornalismo Televisivo e a sua relação 

com o Marketing. Estipulou-se como objetivo principal compreender as estratégias adotadas 

atualmente pelas estações televisivas portuguesas para tornar os noticiários mais eficazes na 

captação de audiências, e avaliar a importância da forma e do conteúdo dos noticiários, analisando a 

sua perceção pelos telespectadores. Para a persecução destes objetivos foi adotada uma estratégia 

metodológica que combinasse técnicas declarativas e não declarativas, recorrendo-se à análise de 

conteúdo e análise documental, análise de audiências e entrevistas de grupo aprofundadas, 

realizadas durante o visionamento de noticiários no contexto familiar dos inquiridos. 

 

Para este projeto, são considerados estudos como os de Cádima (1992), Lopes (1999) e Brandão 

(2002), que permitem compreender a evolução dos conteúdos dos noticiários. Das suas análises de 

programas informativos, realizadas ao longo das últimas décadas, é notório o aumento de notícias de 

interesse humano e de cariz social, em detrimento da informação institucional sobre temas como a 

política e a economia. O processo de formação da notícia assume-se como importante para 

compreender quais os fatores que influenciam a produção do noticiário. Neste sentido, são abordados 

o newsmaking, o processo de produção noticiosa, e a influência de fatores sociais e económicos, que 

contribuem para a produção do noticiário (Cruz, 2008). Quanto à forma que os noticiários tomam, 

torna-se importante compreender a importância da imagem e dos vários elementos gráficos que 

compõem o programa informativo. Neste sentido, o apresentador do noticiário assume-se como um 

elemento fundamental, fazendo a ponte entre a realidade reportada e o espectador, tarefa 

fundamental que leva as estações televisivas a adotar um star system na gestão destes profissionais 

(Jespers, 1998). Joly (1994) salienta a importância do design gráfico utilizado nos noticiários, criando 

uma ligação entre imagem e texto, para fixar a mensagem que se pretende transmitir ao espectador, 

para além do atrativo sensorial que representam. Tendo como fim analisar a recetividade dos 

noticiários por parte dos espectadores, torna-se importante compreender os seus hábitos de consumo 

e, em particular, o que os leva a assistir a noticiários televisivos. Neste sentido, apresenta-se uma 

classificação de motivações para os indivíduos assistirem aos programas informativos, entre as quais 

estão a necessidade de obter informação, o entretenimento ou a formação de opinião própria 

(Henningham, 1982). 

 

O ano de 2011 foi particularmente intenso no que respeita à informação televisiva. As mudanças de 

estação televisiva por parte de profissionais reconhecidos do grande público e as alterações 

verificadas ao nível da imagem dos noticiários dos principais canais generalistas motivaram a 

realização deste trabalho de investigação. Esta sucessão de acontecimentos levantou algumas 

questões sobre as estratégias aplicadas aos noticiários televisivos para atrair e fixar mais audiência. 
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Esta investigação tem como fim responder à questão: “Como podem os noticiários televisivos dos 

canais generalistas cativar mais audiência?”. Procurando encontrar respostas para esta questão 

foram considerados como objetivos:  

1. caracterizar os conteúdos apresentados nos noticiários por temática, tempo, ordem de emissão 

e género jornalístico;  

2. compreender os hábitos de consumo de noticiários televisivos dos telespectadores; 

3. avaliar a importância dos conteúdos noticiosos para cativar audiência;  

4. avaliar a importância do apresentador para cativar audiência;  

5. avaliar a importância da forma (imagem gráfica) do noticiário para cativar audiência. 

 

A investigação visou testar duas hipóteses: a) as estratégias praticadas ao nível do conteúdo 

dos noticiários são menos importantes na cativação de audiência; b) as estratégias praticadas 

ao nível da forma dos noticiários são mais importantes na cativação de audiência. 

. 

A fase inicial deste projeto procurou explorar o tema a tratar e planificar o trabalho de investigação. 

Assim, o capítulo 1 contextualiza este projeto, apresentando o panorama atual da informação 

televisiva em Portugal. Os capítulos 2, 3 e 4 apresentam o enquadramento teórico do tema em 

análise. A revisão da literatura incidiu sobre o valor económico da informação, o processo de 

produção de conteúdos jornalísticos, a importância da imagem, os hábitos de consumo de informação 

televisiva e as estratégias adotadas na produção de conteúdos televisivos. O capítulo 5 descreve a 

metodologia utilizada para atingir os objetivos inicialmente propostos. Os capítulos 6 e 7 visam a 

análise de resultados sobre o conteúdo e a forma dos programas informativos. Já o capítulo 8 

analisa o comportamento e as atitudes dos esperadores dos noticiários. Por fim, o capítulo 9 avalia 

as estratégias aplicadas nos programas a partir dos resultados de audiências recolhidos. 

 

A investigação aqui apresentada conclui que a forma dos noticiários parece mais relevante. O 

mimetismo verificado ao nível do conteúdo dos programas informativos contrasta com a diferenciação 

crescente e a maior valorização da forma como a informação é transmitida. O cuidado com o local 

onde o noticiário é apresentado, a figura responsável por fazê-lo e o embrulho da mensagem que 

chega ao espetador enfatizam a tendência para o conceito de informação-espetáculo. Esse 

espetáculo da vida real em que se torna o noticiário tem como fim último fixar o maior número 

possível de espetadores sintonizados na estação televisiva de forma duradoura e sucessiva. 
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Capítulo 1 – Missão: Informar para ganhar 

 

A caixa que outrora mudou o mundo mudou. O ano de 2011 ficou marcado por mudanças 

estruturais no setor informativo dos órgãos de comunicação televisivos em Portugal. 

Nos últimos dias de fevereiro, a TVI - Televisão Independente – reformulou a direção de informação 

do canal. Depois da equipa liderada pelo jornalista Júlio Magalhães se ter demitido, após dezoito 

meses de atividade, a estação encontrou nos canais concorrentes os novos membros dirigentes do 

setor informativo do canal
1
. Assim, em poucos dias, a estação encontrou na RTP – Rádio e Televisão 

de Portugal – os profissionais substitutos. José Alberto Carvalho, até então diretor de informação, e 

Judite Sousa, subdiretora de informação do canal público, foram convidados para ocupar os mesmos 

lugares na TVI. A proposta foi aceite
2
. 

Duas das figuras mais carismáticas da RTP – o apresentador de noticiários mais vistos em Portugal 

e a apresentadora de entrevistas de profundidade líderes de audiências – transitaram para a TVI. No 

novo canal, estabeleceu-se como objetivo, “um reposicionamento editorial que permita trazer ainda 

mais portugueses à TVI e reforçar a sua liderança”. E a estratégia observou-se no ecrã. O “Jornal 

Nacional” de outros tempos deu lugar ao “Jornal das 8”
3
. Dois meses depois da tomada de posse dos 

novos cargos, a dupla de jornalistas assumiu a condução do renovado espaço informativo das 20 

horas. A mudança alastrou-se aos restantes programas de informação, rompendo com a imagem 

informativa do quarto canal até então. 

Dias depois da demissão de Carvalho e Sousa, a RTP anunciou o novo diretor de informação. Nuno 

Santos, que exercia até ali este cargo na SIC – Sociedade Independente de Comunicação
4
. Santos 

reformulou a imagem da informação da estação pública, alterando e uniformizando todo o design 

gráfico dos noticiários do universo da RTP. 

As alterações no quadrante informativo verificaram-se também na SIC. A estação renovou em 

setembro de 2011, no mesmo dia que a RTP, a dimensão informativa do canal com a introdução de 

novos conteúdos nos noticiários que foram também alvo de uma renovação no seu aspeto gráfico. As 

mudanças visaram a padronização entre a imagem de marca dos vários canais de comunicação da 

SIC.  

 

1.1 A Informação-Negócio 

A “economia da informação” designa o novo modelo económico mundial em que vivemos. A 

essência da economia da informação reside na produção de riqueza a partir da aquisição de novos 

conhecimentos que são aplicados às atividades humanas com recursos tecnológicos e 

                                                           
1
 REAL, Hugo, Correio da Manhã (2011) “TVI: Júlio Magalhães demite-se”. Publicado online a 23 de fevereiro de 2011. 

Disponível em: http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/tvi-julio-magalhaes-demite-se. Consultado a 20 de outubro 
de 2011. 
2
 GOMES, Margarida, Público (2011) “TVI confirma José Alberto Carvalho como novo diretor de informação”. Publicado online 

a 25 de fevereiro de 2011. Disponível em: http://www.publico.pt/Media/tvi-confirma-jose-alberto-carvalho-como-novo-diretor-de-
informacao1482146. Consultado a 20 de outubro de 2011. 
3
 MACHADO, Ana, Público (2011) “TVI troca Jornal Nacional por Jornal das 8, com estreia sexta-feira”. Publicado online a 2 de 

maio de 2011. Disponível em: http://www.publico.pt/Media/tvi-troca-jornal-nacional-por-jornal-das8-com-estreia-
sextafeira1492253. Consultado a 20 de outubro de 2011. 
4
 RTP (2011) “Nuno Santos: «É uma honra e uma grande responsabilidade»”. Publicado online a 7 de março de 2011. 

Disponível em: http://www.rtp.pt/noticias/?t=Nuno-Santos-E-uma-honra-e-uma-grande-
responsabilidade.rtp&article=422349&visual=3&layout=10&tm=6. Consultado a 20 de outubro de 2011. 

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/tvi-julio-magalhaes-demite-se
http://www.publico.pt/Media/tvi-confirma-jose-alberto-carvalho-como-novo-director-de-informacao-1482146
http://www.publico.pt/Media/tvi-confirma-jose-alberto-carvalho-como-novo-director-de-informacao-1482146
http://www.publico.pt/Media/tvi-troca-jornal-nacional-por-jornal-das-8-com-estreia-sextafeira-1492253
http://www.publico.pt/Media/tvi-troca-jornal-nacional-por-jornal-das-8-com-estreia-sextafeira-1492253
http://www.rtp.pt/noticias/?t=Nuno-Santos-E-uma-honra-e-uma-grande-responsabilidade.rtp&article=422349&visual=3&layout=10&tm=6
http://www.rtp.pt/noticias/?t=Nuno-Santos-E-uma-honra-e-uma-grande-responsabilidade.rtp&article=422349&visual=3&layout=10&tm=6
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procedimentos organizacionais do processo de informação (Castells, 1999). Por outras palavras, 

atribui-se um valor económico ao conhecimento e à informação, sendo estes um requisito nas 

principais atividades profissionais que garantem o desenvolvimento económico da sociedade. O 

jornalismo, enquanto profissão de produção, processamento e difusão de informação, sofreu especial 

impacto com este novo modelo. 

 

Na era da Economia da Informação, os órgãos de comunicação social passam a fazer parte de uma 

indústria, ao serem detidos por grandes grupos empresariais que atuam num mercado comercial. 

Com estes conglomerados surge o fenómeno da concentram dos media - estações de rádio, canais 

de televisão, jornais e o meio digital agregados num único grupo empresarial mediático (Paquete de 

Oliveira, 1992). Ora, fazendo os órgãos de comunicação social parte de uma empresa 

comercial, o seu objetivo primordial passa a ser o lucro financeiro, em detrimento da referida 

responsabilidade social para com o dever de informar o público. A informação passa a ser vista não 

como um “bem público” mas como um produto que se pretende atrativo para uma audiência tendo 

como fim último o investimento publicitário (Patterson, 2002:35). 

Neste sentido importa ter presente o conceito de Marketing como “o conjunto dos métodos e dos 

meios de que uma organização dispõe para promover, nos públicos pelos quais se interessa, os 

comportamentos favoráveis à realização dos seus próprios objetivos” (Lindon et al, 2010:28). No caso 

dos noticiários, trata-se do plano estratégico adotado pelas estações televisivas para fixar o maior 

público possível no visionamento dos programas. 

Contudo, a aplicação e concretização dos princípios éticos e deontológicos do jornalismo no mundo 

real tornam-se difíceis a partir do momento em a atividade é colocada num contexto de mercado 

comercial. Os profissionais passam a ter outras referências que em muito se distanciam dos ditames 

da deontologia. Neste cenário empresarial, os agentes mediáticos continuam a possuir uma 

importante função no exercício do poder público – são eles quem define a mentalidade pública sobre 

os temas que marcam a atualidade (Santos, 2003). Os media, e a televisão em particular, 

condicionam a vida em sociedade através da determinação da agenda mediática. São eles quem 

demarca os assuntos sobre os quais devemos pensar, ao selecionarem quais os acontecimentos 

mais importantes do momento (Lopes, 2002; Brandão, 2005:97)
5
. A televisão tem, à partida, 

responsabilidades sociais como outras instituições como a família ou a escola, enquanto mediador e 

formador social, onde as sociedades se refletem e estabelecem vínculos sociais em comunidade 

(Schmidt, 2003).  

Os media não são empresas comerciais como quaisquer outras, não se devendo comportar como 

tal. Apesar de, como referido, terem como objetivo central lucrar, devem ser responsáveis para com o 

compromisso que estabeleceram com a sociedade, respondendo às suas necessidades, em especial, 

no que respeita ao jornalismo. Contudo, aquilo que se verifica é o oposto. O contrato estabelecido 

com o público é corrompido pela sobreposição de valores económicos ao interesse público que 

                                                           
5
 Neste projeto, dirigimo-nos sempre à informação e ao tratamento noticioso apenas na Televisão, sendo que “informativos” ou 

“noticiários” estarão sempre relacionados com os espaços informativos dos três principais canais generalistas em Portugal, 
RTP1, SIC e TVI. 
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deveria conduzir os serviços informativos, enquanto construtor da realidade social (Bertrand, 2002:23-

38). 

As empresas jornalísticas competem pelas audiências, acabando o mercado por conduzir todo o 

processo de produção noticiosa. A concorrência pelo jornalismo de qualidade dá lugar à 

competição pela difusão de conteúdos mais rentáveis – aqueles que são mais baratos, 

completos, diversificados, e que satisfaçam os interesses dos investidores e patrocinadores, ou seja, 

elevados níveis de audiência que se traduzem num maior investimento publicitário. Desta forma, o 

jornalista está ao serviço do público, pela responsabilidade social que assume para com este, e ao 

serviço da indústria que serve, estando a sua atividade constrangida pelos mercados (McMan, 1994). 

Os agentes que intervêm no processo noticioso, em televisão, têm uma visão mercantilista do que é 

a notícia (Sousa, 2000). Atualmente, o valor da notícia passa pela novidade, pela instantaneidade, 

sendo vista como um bem de consumo como qualquer outro (Ferrés 1999:40). Com efeito, a busca 

pelo lucro, conseguido através dos níveis de audiência, faz com que sejam quebradas algumas das 

regras do jornalismo. Por exemplo, com o imediatismo que vivemos nos dias de hoje, o jornalista 

procura ser o primeiro a difundir a notícia sobre um novo acontecimento, pelo que não poderá perder 

tempo a verificar a autenticidade dos factos ou a contextualizá-los (Le Paige, 1997). 

A violação destas regras verifica-se também ao nível do interesse público da informação difundida 

na televisão. Se antigamente o jornalista deveria reportar aquilo que de mais importante acontecia na 

atualidade, hoje, verificamos que o interesse do público
6
 se sobrepõe ao interesse público

7
, na busca 

das audiências (Lopes, 1999). Todavia, se por um lado o jornalista não deve descurar os interesses e 

preferências do público que visa informar, também não o deveria fazer de forma exagerada, sob pena 

de transformar o seu trabalho, que se materializa nos noticiários e que se regem por princípios 

deontológicos bem definidos, num produto inteiramente comercial (Jespers, 1998). 

 

1.2 A Informação-Espetáculo 

A informação-espetáculo caracteriza o jornalismo televisivo praticado atualmente (Brandão, 2002). 

Em televisão e, em particular, na informação televisiva, cria-se uma realidade estereotipada, 

baseando-se a seleção noticiosa na capacidade de os acontecimentos atraírem audiência, em 

detrimento do real interesse público. Assim, assistimos à predileção pelo que é chocante, bizarro e 

extraordinário (Babin, 1993). A negatividade e a emoção tornam-se critérios fundamentais na 

escolha das notícias a transmitir (Brandão, 2002). A presença da negatividade, critério estudado por 

Vincent e Ruge (1993), é sustentada: a) pela sua associação à frequência dos acontecimentos; b) 

pelo consenso que estabelece com o público pois mais facilmente se chega a acordo sobre a 

negatividade de um acontecimento que pela sua vertente positiva; c) são acontecimentos mais 

inesperados que suscitam mais curiosidade no público. Já a emoção surge associada à dramatização 

                                                           
6
 O interesse do público é definido por Núnez Ludevéze (1991) como os acontecimentos com uma forte carga emotiva e que 

despertam a curiosidade do público. O interesse do público reside em temáticas que apelam à reação psicológica do 
espectador como acontecimentos relacionados com o Desporto, catástrofes naturais e humanas e histórias cujos protagonistas 
sejam indivíduos famosos. 
7
 O interesse público é definido por Ludevése (1991) como aquele que trata conteúdos jornalísticos que exijam  um esforço 

intelectual por parte do espectador para que se compreenda o que é reportado, sendo para tal necessária uma 
contextualização e interpretação por parte do jornalista. As áreas da Política, Economia, Saúde e Educação são exemplos de 
interesse público. 



O Noticiário P€rf€ito 

9 
 

criada na realidade narrada. Ao desconstruir e reconstruir a realidade a reportar, os jornalistas 

enfatizam os aspetos mais emocionais dos acontecimentos. Desta forma, cria-se um envolvimento e, 

por conseguinte, uma relação com o espectador, o que permitirá a sua fidelização à estação e 

possível aumento das audiências (Brandão, 2002). 

Na prática, estamos perante o fenómeno de infortainment. Este conceito designa a aproximação 

do jornalismo ao entretenimento, a partir do momento que a informação divulgada se aproxima 

mais do interesse do público. O infortainment valoriza, principalmente, a forma dos conteúdos 

televisivos, a imagem que é apresentada e que se pretende apelativa e espetacular, prendendo o 

espectador ao ecrã (Sena, 2002:67). 

A Informação-Espetáculo é vista de forma depreciativa por: a) a criação da ilusão do direto, pela 

emissão de acontecimentos previamente preparados; b) a uniformização das notícias, pelo facto de 

serem exibidas notícias com temáticas muito semelhantes em detrimento da diversidade; c) a 

tentação do sensacionalismo, valorizando-se o chocante e inesperado; d) o alastramento desta 

prática a todas as temáticas, mesmo às consideras de interesse público, e não apenas ao interesse 

humano; e) a sobrecarga de informação resulta na falta de informação pois as peças jornalísticas não 

contextualizam nem interpretam os assuntos narrados, dando-se apenas atenção ao mais superficial 

(Minc, 1994). Para além disso, e tendo em conta este último ponto, há que considerar que a 

informação espetacularizada ocupa tempo que poderia ser dedicado a notícias de interesse público e 

mais relevantes para a sociedade (Brandão, 2002:149). 

Por fim, importa referir que a noção de que em televisão só emite aquilo que o público quer 

resulta da lei do “menor esforço, e de certa forma dá a representação do público como alguém 

que não pensa, não reflete” não deve ser aplicada na atualidade. Tal remonta à Teoria 

Hipodérmica, pressuposto contrariado pela hipótese de Usos e Gratificações, mesmo apesar da 

influência exercida pela Televisão (idem). 

Atualmente, as estações televisivas visam, com os seus informativos, criar proximidade com o 

espectador, procurando criar uma relação com o mesmo, mantendo-o ligado ao seu canal. Em prol 

deste facto, são desvalorizadas a importância cultural e a responsabilidade social da televisão 

enquanto poderosa fonte de informação para os portugueses. 

 

1.3 O noticiário televisivo em Portugal 

O noticiário televisivo, denominado ao longo dos tempos por “telejornal”, é definido como 

um género televisivo com regras de seleção baseadas na hierarquização, mediação e 

estruturação narrativa, entre outros (Jaspers, 1998). O noticiário é também definido como espaço 

informativo onde regularmente o espectador se encontra com a atualidade, sendo classificado como 

um ritual, pela importância que assume na rotina do público, enraizados que estão os hábitos de 

consumo de Informação televisiva, nomeadamente, às horas de refeição (Brandão, 2005:130). 

 

No início da década de 90, um estudo procurou investigar as relações que se estabeleciam entre o 

poder político e o canal de serviço público português. Para tal, foram analisadas as práticas 

discursivas do Telejornal (RTP), dando especial relevância aos textos de opinião difundidos durante o 
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Estado Novo. A investigação concluiu que o noticiário português se aproximava daquilo que eram os 

informativos televisivos de outros países europeus, materializando a voz do Estado. Na época, as 

informações divulgadas eram aquelas que mais interessavam ao poder político dominante, 

mostrando-se particular cuidado em divulgar apenas as visões do mundo que se consideravam ser as 

mais adequadas para o público (Cádima,1992).  

Ainda nos anos 90, realizou-se uma investigação sobre o alinhamento dos noticiários da RTP1, 

procurando analisar o serviço público difundido pela RTP1, antes da implantação dos canais 

televisivos privados. O estudo realizado entre 1988 e 1992 avaliou peças jornalísticas apresentadas 

nos noticiários tendo em conta variáveis como a sua duração de emissão, a temática abordada e o 

género jornalístico. No final do estudo, concluiu-se que a preferência recaía principalmente sobre 

os assuntos políticos, apesar de, em 1992, ano de aparecimento da SIC, se registar um 

aumento do número de notícias relacionadas com acontecimentos da vida quotidiana 

relacionados com a vivência em sociedade. A previsibilidade era o valor dominante da informação 

divulgada, privilegiando-se as fontes oficiais e os acontecimentos programados (Lopes e Pereira, 

2007:12-13).  

Já no início do século XX, foram estudados os informativos televisivos das 20 horas, abrangendo, 

para além da estação pública, os programas da SIC e TVI. Tinha-se como objetivo compreender 

quais as principais temáticas abordadas nos noticiários, assim como avaliar se existiriam diferenças 

entre a televisão pública e as estações privadas. Para tal, foram analisadas as notícias de abertura de 

noticiários de 2003. Com esta observação conclui-se que os alinhamentos dos três canais são 

semelhantes, não apresentando muitas diferenças ao nível das temáticas abordadas. A política, 

o desporto e as catástrofes e acidentes são os principais assuntos tratados, o que se traduz numa 

clara mudança para os estudos referidos anteriormente. Outra das conclusões recai sobre a duração 

dos noticiários: o noticiário da RTP1 ocupava, em média, 1h:11m:16s; o da SIC 1h:20m:24s; e o da 

TVI 1h:31m:7s. Há ainda a referir que a negatividade e o inesperado se tornaram nos critérios de 

noticiabilidade mais frequentes, contrastando com as conclusões do estudo anterior (idem:13-14).  

 

Em Portugal, a história do “telejornal” começou na televisão pública, a 19 de outubro de 1959. 

Desde então e até à revolução de abril de 1974, o noticiário subjugava-se à ditadura imposta pelo 

poder político, sendo a agenda dominada pela vida política que tinha como protagonistas dos 

elementos do governo (Cádima, 1995:331-332).  

Ao longo dos tempos, a trama que envolve o noticiário mudou de rumo. Com a queda da ditadura, o 

alargamento da oferta às televisões privadas, e a globalização promovida pelos avanços 

tecnológicos, temos hoje um alinhamento noticioso dominado pela “dramatização da 

atualidade” (Brandão, 2005:133). A agenda mediática passa a ser dominada pela catástrofe
8
 e pela 

tragédia. É neste seguimento que surge a sobreposição da forma ao conteúdo, onde se privilegia a 

emoção em detrimento da razão e onde a vertente espetacular da realidade ganha primazia na 

utilização da imagem (Ferrés, 1999:54). 

 

                                                           
8
 Para Leblanc (1989), as catástrofes reportadas nos noticiários verificam-se a três níveis: as da natureza (incêndios e 

terramotos), da história (guerras e revoluções) e de natureza humana (crimes e escândalos). 
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Partindo desta sintética caracterização dos noticiários televisivos, seguimos para a análise 

aprofundada sobre os mecanismos que envolvem a produção do noticiário televisivo ao nível do seu 

conteúdo e da forma que assume. 

 

Capítulo 2 - O conteúdo dos noticiários televisivos 

 

A produção de conteúdos jornalísticos segue uma rotina esquematizada que permite aos jornalistas 

serem mais eficazes no desempenho das suas funções, promovendo “um fluxo constante e seguro de 

notícias e uma rápida transformação do acontecimento em notícia” (Sousa, 2000:53). Procurando 

sintetizar todo o processo de produção noticiosa, apresentam-se as várias fases de criação da 

notícia. 

Na conceção da notícia, importa referir que os acontecimentos não se ligam a esta de forma 

unidirecional. Na verdade, se precisamos do acontecimento para fazer notícia, o inverso também se 

verifica pois, sem a visibilidade pública, não sabemos que o facto se deu (idem:112). É também 

relevante considerar que a notícia não é o espelho da realidade, mas antes uma reconstrução da 

mesma. O produto jornalístico resulta da desconstrução da realidade por parte do jornalista que, 

através de processos de interação social, entre os quais estão a própria realidade do profissional, 

“constrangimentos organizacionais, (…) as rotinas profissionais, a utilização de fontes” (Cruz, 

2008:112), reconstrói a realidade, transmitindo-a ao público. 

 

Figura 1 - Processo de produção noticiosa 

 

Fonte: Adaptação de Cruz (2008). 

 

2.1 Recolha 

A produção noticiosa começa a com a recolha de informação sobre os acontecimentos. Para tal, o 

jornalista recorre a fontes, entidades que possuam conhecimento úteis sobre o acontecimento 

permitindo a sua análise enquanto facto noticioso (Cardet, 1979:32). Naturalmente, o profissional da 

informação privilegia fontes oficiais e mais credíveis como as agências noticiosas e organismos 

públicos e privados. Na hierarquia das fontes a contactar seguem-se os arquivos dos órgãos de 

comunicação social, as fontes pessoais e finalmente o grande público e os anónimos. No momento 

da recolha de informação, o jornalista não deve esquecer que as fontes têm interesses e, como tal, o 

profissional deve estabelecer uma relação de equilíbrio com a fonte, contactando várias entidades 

sempre que possível e escrutinando a veracidade e validade das informações cedidas (Cruz, 

2008:115-119). 

 

2.2 Seleção 

O gatekeeping designa a fase de seleção de notícias a difundir segundo critérios específicos de 

noticiabilidade – os valores-notícia – realizada por todos os profissionais que intervêm no processo de 

Recolha Selecção Edição Emissão
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produção noticiosa. Entre os muitos autores que se propuseram a enumerar os valor-notícia que 

regem o Jornalismo, centramo-nos nos de Galtung e Ruge (1965:65-68). Estes sugerem uma lista de 

fatores que representam um recurso na rotina de seleção no fluxo internacional de notícias. Assim, os 

autores afirmam que a prioridade se dá consoante o tipo de relações que se estabelece entre países, 

privilegiando-se os países da cultura ocidental, em detrimento dos restantes. Quanto ao conteúdo das 

notícias, os autores propõem uma lista de 12 critérios de noticiabilidade: a frequência, a visibilidade, 

a ausência de ambiguidade, a significância, a consonância, a imprevisibilidade, a 

continuidade, a composição, e os quatro considerados mais relevantes pelos autores: a 

referência a países e pessoas de elite, a personalização e a negatividade das notícias. A 

aplicação destes critérios não é rígida, variando no tempo e no espaço consoante as necessidades 

do trabalho jornalístico (Cruz, 2008:126). 

 

2.3 Redação e Edição 

No momento da edição, o jornalista procura resumir o acontecimento, selecionando apenas os 

factos mais relevantes, os highlights. O processo de recontextualização da notícia, depois da 

desconstrução da realidade passa pela sua estruturação e redação, tornando-a mais fácil de 

entender para o público. Na fase de redação começa a reconstrução da realidade, onde o objetivo 

do jornalista é informar e garantir que a sua mensagem é compreendida pelo espectador. Para tal, 

impõem-se a utilização de “escrita simples, concisa e viva (…) uma sintaxe direta e económica (frases 

e palavras curtas) (…) a minimização de afirmações qualitativas.” A linguagem jornalística deve 

obedecer ao modelo da pirâmide invertida, hierarquizando-se os factos que constituem a atualidade: 

os mais importantes surgem no início da peça jornalística; seguindo-se da contextualização e 

interpretação do assunto
9
, terminando com elementos menos importantes (Cruz, 2008: 127-129). 

Consoante a informação disponível e o tratamento que se pretende dar à mesma, procede-se à 

edição do género jornalístico mais adequado: notícia, breve, reportagem, grande reportagem, 

crónica, inquérito, entrevista, etc. A edição está dependente do tempo e material disponível para a 

sua execução. Quanto ao conteúdo, os jornalistas não dispõem do tempo necessário para uma 

investigação profunda sobre os acontecimentos graças ao fenómeno do imediatismo. Para além 

disso, há também a ter em conta a concorrência associada à necessidade de ser o primeiro a dar a 

notícia, de ter informação exclusiva sobre o assunto. Perante este cenário, o jornalista só tem uma 

solução: os valores considerados mais importantes são os mais rentáveis como a massificação e a 

novidade, em detrimento dos critérios fundamentais do jornalismo como o rigor e a verdade (Cruz, 

2008:134-135). 

 

2.4 Emissão 

O alinhamento do noticiário televisivo determina a visibilidade pública e a importância dada a cada 

acontecimento. A organização do informativo assenta numa escala de valores e segue regras 

comuns à maioria dos noticiários. “O noticiário televisivo apresenta-se no tempo”, quer na sua 

                                                           
9
 Numa altura em que o acesso às fontes de informação está ao alcance do cidadão comum, a contextualização e 

interpretação dos acontecimentos mostram-se fatores importantes na atividade jornalística na medida em que acrescenta algo 
de novo ao que o público já sabe. (Cruz, 2008) 
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preparação em contrarrelógio, à medida que a realidade acontece, quer na sua emissão, sendo 

necessária uma organização clara do mesmo, afinal o público é forçado a ver o programa na íntegra 

(Cruz, 2008: 183).  

Tal como acontece na construção da notícia, também a organização do noticiário segue uma 

hierarquização da informação, nomeadamente, em função do tempo – dedica-se mais tempo às 

temáticas mais relevantes. Contudo, em quantidade, são mais as notícias curtas que as prolongadas. 

Tal justifica-se pela necessidade da televisão em imprimir a sensação de brevidade e rapidez na 

difusão de informação ao espectador (idem:184). A hierarquia é notória também pela ordem de 

alinhamento, sendo a primeira notícia a mais importante da atualidade
10

; e pelo tratamento 

audiovisual, pois as informações mais importantes são alvo de um tratamento mais elaborado 

recorrendo a mais recursos técnicos, ao contrário das notícias menos relevantes que, muitas vezes, 

são apenas anunciadas pela voz do apresentador (Herreros, 1998:179). 

Apesar desta hierarquização estabelecida inicialmente, o noticiário não tem uma estrutura rígida 

pelo que as principais notícias, aquelas que abrem o noticiário, podem não estar integradas no bloco 

temático a que corresponderiam. Tal surge associado à competitividade com os programas 

concorrentes. Desta forma, considera-se a caracterização dos noticiários enquanto conteúdos 

televisivos que assumem uma dupla estrutura: a programação sequencial do canal a que pertence, 

articulando-se com os programas anteriores e seguintes; e na programação em simultaneidade, ao 

competir com a oferta das outras estações (ibidem). A concorrência acaba por funcionar como um 

barómetro determinando o que é transmitido no minuto seguinte. Por conseguinte, a programação 

em simultaneidade tem mais influência sobre o noticiário que a programação sequencial 

(Lopes, 1999:73). 

Enquanto género televisivo com mais audiência, os programas de informação tornaram-se numa 

grande aposta por parte dos investidores, pertencendo-lhes a maior fatia do investimento publicitário 

(Góis, 2010:7). Atentos a este facto, os proprietários dos órgãos televisivos viram nos noticiários uma 

boa oportunidade de mercado, no qual continuam a apostar. Com efeito, atualmente é em torno 

destes programas que gira toda a programação de uma estação televisiva (Herreros, 1998). Os 

noticiários integram a grelha de programação da estação, representando uma rutura para com os 

programas anteriores e posteriores, pela sua especificidade enquanto conteúdo televisivo. Contudo, 

importa ponderar o facto de que a transmissão do noticiário é feita para um público que já vinha 

acompanhando a emissão televisiva ao longo do dia, e para aquele que só agora toma contacto com 

o canal pois será ele o consumidor do produto final (Lopes, 1999:73). 

 

Capítulo 3 - A forma dos noticiários televisivos 

A comunicação de cada notícia é um importante fator na transmissão da informação, podendo 

garantir o sucesso ou não do ato comunicacional. Todos os noticiários televisivos são apetrechados 

de um espaço cénico com tecnologias que possibilitam a comunicação. (Cruz, 2008:200) 

 

                                                           
10

 A primeira notícia apresentada, considerada a mais importante (Lopes, 1999:), permite-nos estudar quais os valores-notícia 
mias relevantes para o órgão de comunicação (Wolf, 1999). 
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3.1 Cenografia Informativa 

O poder que é atribuído à televisão e à sua informação em especial, em muito se deve à 

propriedade polissémica das imagens difundidas (Góis, 2010:5). Tal acontece devido ao grande 

alcance das imagens a nível cultural, não exigindo um código específico que as descodifique. 

Os editores de imagem são responsáveis pelo “design da notícia”, um recurso estético na 

produção noticiosa que visa complementar ou reforçar a mensagem a transmitir pela 

linguagem verbal, através de, entre outros, reconstituições, animações gráficas, genéricos e 

cenários, letreiros e animações. Esta é também uma forma de criar e difundir a identidade visual da 

informação do canal e do jornal, em particular (Kosminsky, 2003:41). 

O estúdio televisivo do noticiário é o primeiro estímulo visual recebido pelo espetador após o 

genérico inicial. O local onde a informação é transmitida ao público é parte integrante da história de 

50 anos de noticiários televisivos em Portugal. Este período pode ser em cinco grandes eras: da 

técnica, dos realizadores, dos jornalistas, de marketing, do virtual (Saraiva, 2011).  

Na era da técnica, entre 1957 e 1960, a cenografia utilizada nos blocos informativos primava 

pela simplicidade, principalmente, por causa das barreiras espaciais que impunham pelas reduzidas 

dimensões dos estúdios. Sob um fundo neutro, o estúdio compunha-se apenas pela mesa atrás da 

qual o apresentador se sentava para transmitir as notícias. A linguagem do cinema, da rádio e do 

teatro fundiam-se na busca de uma linguagem própria para o jornalismo televisivo. Nesta época 

experimental, à conjugação de cores limitadas pela transmissão a preto e branco, associava-se a 

tentativa de explorar os melhores planos de captação de imagem: as câmaras “em linha” em frente ao 

cenário e ao apresentador eram a tendência. Destas experiências resultou a utilização dos primeiros 

elementos gráficos: o logótipo do canal televisivo, o planisfério – que até hoje se mantém – e as 

primeiras transparências que surgiam por trás do locutor e onde eram projetadas imagens e texto. 

A era dos realizadores situa-se entre 1964 e 1974. Este período define-se pelo surgimento dos 

primeiros grafismos com recurso ao videotape que permitiu o início da utilização dos pictogramas: 

as imagens estáticas que surgem ao lado do apresentador. É nesta época que surgem as 

transmissões de acontecimentos internacionais e as primeiras reportagens em direto, levando a uma 

crescente importância do apresentador em estúdio na coordenação do programa. 

A era dos jornalistas acontece entre 1974 e 1992, desde o fim da censura ao início da televisão 

privada em Portugal. Com uma maior liberdade de expressão, os noticiários dedicam tempo de 

antena a debates em direto, fazendo uma maior utilização dos estúdios televisivos agora maiores. O 

espaço torna-se mais versátil com a introdução de mesas moldáveis que se adequam à 

necessidade de cada programa. A televisão a cores surge em 1980, e variáveis como as roupas e a 

maquilhagem dos apresentadores, a iluminação e os tons utilizados no estúdio e no grafismo 

passam a ser ponderadas. O apresentador ganha mais destaque com as técnicas de iluminação e 

com os novos ângulos de captação de imagem em sistema de triangulação. O cenário continua 

simplista, mas começa a ser notória a introdução de tecnologia e de elementos gráficos com recurso 

à mesma como um globo iluminado junto do apresentador ou o preenchimento do cenário com ecrãs 

televisivos que funcionavam como o prolongamento do estúdio para o mundo. 

A era do marketing acontece em 1992, quando entram no mercado as estações televisivas 

privadas, e dura até 2000. Os novos canais apostam em noticiários que rompem com o perfil 
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imagético da estação de serviço público, usando cores quentes e vivas e linhas menos diretas. 

Acrescenta-se outra novidade: o estúdio enquadrado na redação do canal, dando ao espectador a 

possibilidade de observar o local onde a informação é produzida e depois transmitida ao público em 

estúdio. Denota-se também a maior aposta na tecnologia, nomeadamente ecrãs e do videowall, 

para a composição dos cenários. Esta fase é marcada por planos de captação de imagem 

inovadores, equiparando-se à realização de programas de entretenimento, onde o maior 

destaque é dado ao apresentador que apresenta algumas notícias em pé. Todos estes elementos 

atuam no sentido de “desviar e distrair a atenção do espetador mantendo-o preso ao ecrã” (Saraiva, 

2011: 27). Na primeira era da concorrência dominam os resultados da medição de audiências que 

coordenam toda a programação dos canais incluindo os programas informativos. Tal explica as 

sucessivas mudanças gráficas dos informativos quando uma estação altera a sua imagem. 

Finalmente a era virtual prolonga-se desde o início do século XXI até à atualidade. Nesta época, os 

apresentadores ganham um maior valor no mercado. Existe uma maior utilização dos recursos 

tecnológicos, com a construção de estúdios virtuais 3D a partir do chroma key, e com um cenário 

composto pela redação e por ecrãs digitais. O movimento dos elementos gráficos – pictogramas, 

títulos, rodapés – associados a um ambiente inovador que atraia o espetador são as principais 

características da cenografia. A preocupação com a estética dos noticiários e a procura da melhor 

utilização da tecnologia denomina esta era como a dos engenheiros, na medida em que são os 

especialistas da tecnologia que fabricam toda a componente imagética em que são apresentadas as 

notícias. 

Para esta evolução contribuiu, para além do desenvolvimento tecnológico, a necessidade crescente 

de abordar assuntos mias complexos – internacionais, que envolvem vários grupos sociais – e que 

precisam de um tratamento mais cuidadoso e claro, e ainda o término do monopólio da estação 

pública com a abertura a canais privados de televisão (Josephson e Holmes, 2006; Saraiva, 2011). 

 

A imagem, enquanto símbolo icónico, possui vários significados, dependendo a sua interpretação do 

ambiente sócio-cultural dos espectadores. Estes signos visuais compõem-se por um representamen, 

a face percetível, a imagem; o objeto ou referente, aquilo que representa; e o interpretante, o 

significado que lhe é atribuído pelo espectador (Joly, 1994). 

A partir da adaptação do modelo da comunicação de Jakobson, considera-se como principais 

funções da imagem em televisão: a função fáctica, representando um ponto de atração para o 

espectador, mantendo o canal de comunicação aberto entre ele e o noticiário; a função referencial, ao 

procurar relatar os acontecimentos de forma clara e objetiva, reforçando a mensagem verbal do 

apresentador; função expressiva, pois a difusão de imagens está dependente das escolhas pessoais 

do editor; função poética, ao procurar-se tornar o discurso mais inteligível e esteticamente agradável 

(Komnisnky, 2003: 53-56; Joly, 1994: 55). 

Os espetadores são expostos a múltiplos estímulos verbais e auditivos em simultâneo, sendo-lhes 

exigido uma maior capacidade de processar a informação proveniente de diferentes formatos de 

conteúdos (Saraiva, 2011). Em televisão, procura-se a utilização, em simultâneo, da imagem e 

do texto – escrito ou verbalizado - fixando de melhor forma a mensagem a transmitir, diluindo o 
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efeito da polissemia das imagens (Joly, 2001: 135). A função de âncora
11

, proposta por Roland 

Barthes (1964), tanto da imagem como do texto é especialmente importante quando um e outro 

sugerem diferentes significados. Tal fenómeno é recorrente principalmente num período em que o 

ecrã composto por múltiplos pontos de informação é a tendência da informação televisiva (Bergen et 

al, 2005). Nesses casos, o canal audito é aquele que retira maior partido da atenção do espetador 

(Grimes, 1991). A consonância entre o que é mostrado e o que é dito melhora a compreensão da 

informação. Desta forma, a complementaridade entre ambos os meios resulta num ato 

comunicacional mais eficaz – a mensagem percebida aproxima-se mais da mensagem pretendida 

(Fox: 2004). 

 

3.2 Apresentador 

De entre os elementos que compõem esse cenário, o mais importante é o apresentador (Langer, 

1999). A tarefa do apresentador do informativo é, em simultâneo, a mais importante e caricata de 

todo o processo de produção. A ele cabe-lhe a tarefa de desenhar a imagem global da atualidade que 

o público irá elaborar na sua mente (Jesper, 1998:179). 

Ao apresentador cabe fazer a ponte entre o espectador e a 

informação a ser revelada. O apresentador assume como 

principais funções: guia, ao anunciar acontecimentos explicando 

o seu sentido; enfática, ao rematar as peças apresentadas com 

pequenos comentários ou conversas em estúdio; delegada, 

sendo-lhe depositada a responsabilidade de representar o 

público, por exemplo, na realização de entrevistas (Cruz, 

2008:200). 

O apresentador comunica com o seu público através de vários 

códigos cénicos, entre os quais, o olhar, considerado o mais 

influente. Fitando a câmara de filmagem, o profissional cruza o 

seu olhar com o do espectador, coexistindo “com o recetor no 

mesmo lugar” (Lopes, 1999:82; Cruz, 2008). Qualquer ação do 

apresentador tem influência sobre a audiência. Este impacto 

pode aumentar se o pivot assumir uma postura mais 

interventiva, revelando o seu lado mais pessoal. Nestes casos, o 

apresentador pode tornar-se mais importante que o conteúdo da 

informação reportada – estamos perante o star system. Os apresentadores dos noticiários, enquanto 

figuras de referência do jornalismo, representam um forte atrativo para as audiências. Assim, são 

preciosos ativos para as estações, sendo tratados como estrelas. Tal acontece pois estes 

profissionais transpõem a sua identidade para os programas que apresentam, atraindo os seus 

admiradores. Com a grande importância dada à personagem do apresentador pode cair-se no risco 

de atribuir uma vertente de entretenimento ao informativo. Devido à grande concorrência entre 

                                                           
11

 Roland Barthes (1964) considera que o texto pode assumir face à imagem dois tipos de funções: a função de âncora, que 
consiste em delimitar com o uso da palavra o significado da mensagem que se pretende transmitir através das imagens, 
evitando a propriedade polissémica destas; ou a função de substituição, quando a palavra complementa a mensagem que as 
imagens difundem. (Joly, 1994: 127-128) 

Acontecimento

Apresentador do 
noticiário

Espetador

Figura 2 - Processo de 
transmissão noticiosa a partir do 
apresentador do noticiário. 

Fonte: Adaptação de Jesper 

(1998:179) 
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estações televisivas, principalmente, no que respeita aos noticiários, estabelecem-se avultados 

contratos com os apresentadores vistos como figuras mediáticas, tendo em vista credibilizar a 

informação do canal. Quando um profissional se instala numa nova estação, geralmente cria um novo 

programa adaptado à sua imagem. O seu valor de mercado, por atrair grupos de admiradores, torna-

se um atrativo para o investimento publicitário (idem). 

Nos noticiários, a necessidade do equilíbrio estético prolonga-se aos apresentadores dos quais 

se exige uma presença adequada. Numa reportagem do jornal Correio da Manhã
12

, vários 

apresentadores de noticiários caracterizam aquele que consideram ser o visual ideal de um pivot. 

José Carlos Castro, apresentador da TVI, considera que o que “marca mais a imagem de um homem 

é a gravata. Ou seja, posso ter 12 ou 15 fatos, mas preciso de ter quatro ou cinco vezes mais 

gravatas.” Para o jornalista, “as cores escuras, azuis e cinzas, e com poucos padrões, ficam sempre 

bem. As gravatas querem-se de cores lisas e com riscas largas.” Já no que respeita à apresentação 

no feminino, Clara de Sousa, pivot dos noticiários da SIC, afirma que “um bom fato com um bom corte 

é fundamental. De quando em vez, podemos arriscar um pouco mais numa cor ou num acessório. 

Acima de tudo, tem de ser uma imagem cuidada”. Quanto a cores, para a jornalista “todas as cores” 

podem ser vestidas, desde que “bem conjugadas”. Andreia Vale, outra das apresentadoras do canal 

acrescenta que a “maquilhagem [deve ser] leve (…) quanto menos maquilhagem melhor.” Na sua 

essência, todas as estações pretendem tornar os seus noticiários mais credíveis e para tal, a 

sobriedade é o princípio a seguir. Para Helena Carmona, consultora de imagem da SIC, “o canal tem 

de ter uma identidade. Na área da informação pretende-se sobriedade nos pivôs (…) poucos 

adornos e acessórios, coisas que podem desviar a atenção do telespectador da notícia. Na 

informação exige-se um maior rigor do que no campo do entretenimento”. 

 

Capítulo 4 - Hábitos de Consumo de Noticiários Televisivos 

 

Sendo o dever do jornalista satisfazer o direito do público à informação, este deve ter em conta os 

seus gostos, interesses e expectativas, percebendo o que leva os espectadores a consumirem os 

noticiários televisivos. Procurando satisfazer esta necessidade, Henningham (1982: 419) realizou um 

estudo sobre os hábitos de consumo de informativos.  

Tal como em estudos anteriores do mesmo caráter, o interesse humano, a tragédia e os 

conflitos, o impacto e os assuntos de cariz intelectual foram as temáticas mais referenciadas 

(idem: 421). Relativamente ao presente estudo, pode concluir-se que: a) aqueles que procuram 

informação preferem notícias relacionadas com histórias mais intelectuais (ciência e medicina) e de 

maior impacto na sociedade; b) os que pretendem formar uma opinião sobre determinado assunto 

dão mais atenção a acontecimentos de política e conflitos, nomeadamente, àqueles que envolvam 

políticos; c) os que procuram entretenimento procuram as histórias mais referidas – histórias sobre 

famosos e episódios inesperados das vidas dos anónimos, acidentes, crime e interesse humano; d) 

os que usam os media para a comunicação interpessoal procuram notícias sobre celebridades, 
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 Ribeiro, Eugénia, Correio da Manhã (2009) “Sobriedade marca a informação”, publicado online a 24 de julho de 2009. 

Disponível em: http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?channelid=00000092-0000-0000-0000-

000000000092&contentid=0AD48A96-1BD3-4CF0-B9C8-1920E5CA65AD. Consultado a 8 de outubro de 2011 
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entretenimento e interesse humano; e) os que veem nos noticiários uma substituição para a sua vida 

social dão mais atenção a histórias leves sobre personalidades conhecidas e de interesse humano 

para além de grandes tragédias. 

A grande preferência pelas notícias mais leves e próximas do entretenimento, em detrimento 

das notícias de serviço público, justifica a pequena percentagem das primeiras nos informativos. Com 

efeito, é notória uma barreira entre aqueles que procuram a informação, que privilegiam o interesse 

público, e os consumidores inseridos nas restantes classificações, que dão mais importância ao 

interesse do público. Os jornalistas televisivos reconhecem este facto e, como tal, dão um relevante 

peso à componente de entretenimento das notícias, o que consideram ser legítimo (idem:425). 

 

Capítulo 5 - Medição de Audiências em Portugal 

 

5.1 Conceito de Audiências 

Assim que os valores financeiros entraram nos condicionamentos das redações televisivas, os 

espectadores começaram a ser encarados como clientes, passando a informação a ser considerada 

um serviço ao público. Sendo o cliente quem compra os serviços dos media, torna-se importante 

vender cada vez mais. Desta forma, importa considerar quais os hábitos de consumo e qual a 

recetividade do público aos programas oferecidos, entre os quais, os informativos. 

Antes de apresentarmos a técnica utilizada para “medir” quanto vale o programa, em Portugal, 

importa compreender o conceito de audiências, que pode ser analisado em diferentes perspetivas. 

A audiência, na sua base, deve ser entendida como o número de indivíduos que toma 

contacto com determinado conteúdo, sendo considerados os seus interesses e dados 

demográficos. Contudo, a alienação dos órgãos de comunicação social aos grandes grupos 

empresariais atribuiu um novo significado a este conceito. A audiência é tida como o grupo de 

possíveis compradores dos produtos oferecidos pelos media (Macedo, 1998). Desta forma, as 

audiências são vistas como a reação do público à oferta de conteúdos televisivos. Aquilo que se tem 

em conta é o número de espectadores que assiste à programação oferecida, não sendo 

ponderadas a sua opinião sobre esses conteúdos nem sobre aquilo que gostariam de ver na televisão 

(Brandão, 2002). 

A audiência televisiva poderia ser dividida naquela que assiste aos canais privados, que simboliza 

os mercados, e aquela que consome os canais públicos, percebida como o público para com quem 

se tem uma responsabilidade sócio-cultural (idem). Contudo, a ideia é refutada com o aumento da 

competitividade. As estratégia dos canais públicos aproximam-se da dos privados, tornando-se mais 

uma entidade na luta pelo investimento publicitário (Le Paige, 1997). O poder que é depositado nas 

audiências faz com que estas acabem por justificar as decisões tomadas pelos programadores. 

Consequentemente, e pressupondo-se que os hábitos de consumo e interesses dos espectadores se 

mantêm, as estações irão produzir consecutivamente os mesmos géneros televisivos, privilegiando os 

gostos do grande público, em detrimento da oferta diversificada, procurando garantir o maior número 

de consumidores possível (Brandão, 2002). 



O Noticiário P€rf€ito 

19 
 

Esta visão passiva da massa que assiste à televisão é contestada pelos estudos dos usos e 

gratificações, que consideram que o grande público não é apático e que possui uma capacidade 

crítica (Dayan, 1997). Por conseguinte, seria interessante perceber o que os espectadores pensam 

sobre o que veem e o que gostariam de assistir na televisão (Brandão, 2002). 

 

5.2 Audimetria 

A audimetria é a técnica utilizada para quantificar e qualificar a audiência de televisão, 

através da sua dimensão e caracterização
13

. A medição de audiências televisivas visa satisfazer as 

necessidades de um sistema agregado de profissionais que têm como objeto de trabalho a televisão, 

entre os quais estão os empresários detentores dos media, programadores, jornalistas e publicitários 

e patrocinadores que precisam de avaliar as melhores opções para comunicar com o seu público, 

tomando decisões relacionadas como o planeamento de meios, garantindo a eficácia da 

comunicação
13

. 

Ora, na impossibilidade de analisar o consumo televisivo de toda a população, recorresse-se à 

formação de uma amostra. Como refere a ficha técnica do serviço de Audimetria da Marktest, este 

“painel” é composto, em Portugal, por 1000 lares familiares, considerado como representativo do 

comportamento de 9459000 indivíduos com quatro ou mais anos e residentes na região continental. 

Esta trata-se de uma amostra estratificada por região, estrato social e posse de televisão por cabo. 

Nos lares escolhidos, é instalado o audímetro em todos os aparelhos televisivos fixos que sejam 

utilizados, pelo menos, uma vez por semana.  

Atualmente, o people-meter é o sistema mais utilizado para medir as audiências de televisão. Este 

trata-se de um aparelho eletrónico instalado nos lares que fazem parte da amostra e que emite um 

sinal de uso da televisão, registando, a cada segundo, o estado da televisão (ligado, desligado), qual 

o canal que está a emitir. Com o recurso ao people-meter, cada membro do lar deve identificar aquilo 

que está a ver com uma espécie de telecomando que regista as sua identificação e o que está a ver. 

O aparelho regista dados ao longo de 24 horas, que são enviados durante a noite seguinte, 

automaticamente, para o centro de processamento da empresa gestora. 

 

5.2.1 Limitações e erros 

Contudo, este método é alvo de grandes críticas provenientes dos mais diversos setores, tal é o 

impacto que os resultados de audimetria têm no mercado dos media. Assim procuramos sintetizar 

algumas dos principais problemas que podem enviesar estes dados.  

Os erros que ocorrem na medição de audiências podem ser classificados como sistemáticos, 

centrando-se no procedimento para a recolha da amostra de 1000 lares, caso se privilegiem 

determinado tipo de pessoas e/ou lares, o que resultaria numa cobertura incompleta do universo 

populacional. Podem ainda ser tipificados como um acaso, quando o erro depende do tamanho da 

amostra e da variabilidade da população. Nesta classificação são ainda ponderados erros como a 

não indicação dos espectadores no telecomando sobre o que estão a ver ou mesmo sobre a sua 
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 Nielsen (sd) “What is TAM?”. Disponível em http://www.agbnielsen.com/aboutus/whatistam.asp 
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identificação. Para além disso, quando existem vários indivíduos a assistir à emissão, apenas pode 

ser contabilizado um dos moradores do lar. 

Para diminuir os erros enunciados e garantir a fiabilidade dos resultados da audimetria, a empresa 

responsável pela realização dos estudos de audiências realizam constantemente controlos ao nível 

técnico, averiguando o estado dos audímetros, e a nível humano, analisando a eficácia da amostra.  

 

5.2.2 Panorama português 

Em Portugal, a amostra para o estudo das audiências é composta por mil lares/famílias, utilizando o 

método descrito. A empresa designada pela Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM), para 

a prestação desse serviço foi, durante os últimos treze anos, a Marktest. Contudo, a partir de março 

2012, o grupo GfK Portugal passou a ser o responsável oficial por essa atividade. A decisão tomada 

pela CAEM, constituída pelas associações de anunciantes, agências de meios e os próprios órgãos 

de comunicação social baseou-se em fatores económicos e nos modelos técnicos propostos
14

. 

A GfK propõe um novo método de medição de audiências: a partir de um inquérito realizado em dez 

mil lares, criar-se-á uma amostra de 1100, doas quais 1000 serão utilizados. Relativamente ao 

equipamento técnico, a empresa instala novos audímetros, o aparelho que regista o sinal de emissão, 

que estão adaptados às novas possibilidades de consumo televisivo: a Televisão Digital Terrestre, o 

maior número de canais disponíveis, o video on demand, e a emissão através de dispositivos 

móveis.
15

. 

 

Capítulo 6 - Metodologia 

 

6.1 Objetivos e hipóteses 

A sucessão de acontecimentos verificada em 2011 levantou algumas questões que recaem sobre 

as estratégias aplicadas aos noticiários televisivos a fim de atrair mais audiência. Este foi o ponto de 

partida para a investigação, tendo como pergunta inicial: “Como podem os noticiários televisivos 

dos canais generalistas cativar mais audiência?”. Para responder a esta questão, considerou-se 

necessário avaliar as estratégias adotadas atualmente pelas estações televisivas portuguesas para 

tornar os noticiários mais eficazes na captação de audiência, e compreender a importância da forma 

e do conteúdo dos noticiários, analisando a sua perceção pelos telespectadores. Por conseguinte, 

foram considerados como objetivos:  

1. caracterizar os conteúdos apresentados nos noticiários por temática, tempo, ordem de emissão 

e género jornalístico;  

2. compreender os hábitos de consumo de noticiários televisivos dos telespectadores; 

3. avaliar a importância dos conteúdos noticiosos para cativar audiência;  

4. avaliar a importância do apresentador para cativar audiência;  

5. avaliar a importância da forma (imagem gráfica) do noticiário para cativar audiência. 
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 Marcela, Ana, Meios&Publicidade, “Televisões passam a ter audiências da GFK a partir de 1 de janeiro”, publicado online a 
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partir-de1-de-janeiro/ Consultado a 16/10/2011 
15

 Luzia, Cândida, Produção Profissional, “GfK implementa novo sistema de audimetria de televisão com tecnologia inovadora”, 
publicado online a 29 de março de 2011. Disponível em: http://www.pp.com.pt/article.php?a=1511 Consultado a 16/10/2011 

http://www.meiosepublicidade.pt/2011/03/10/televisoes-passar-a-ter-audiencias-da-gfk-a-partir-de-1-de-janeiro/
http://www.meiosepublicidade.pt/2011/03/10/televisoes-passar-a-ter-audiencias-da-gfk-a-partir-de-1-de-janeiro/
http://www.pp.com.pt/article.php?a=1511


O Noticiário P€rf€ito 

21 
 

Consequentemente foram levantadas duas hipóteses: a) as estratégias praticadas ao nível do 

conteúdo dos noticiários são mais importantes na cativação de audiência; b) as estratégias 

praticadas ao nível da forma dos noticiários são menos importantes na cativação de audiência. 

Estas hipóteses surgem no desenvolvimento da investigação. Desde logo as mudanças efetuadas 

nos noticiários televisivos apenas ao nível da forma (grafismo, cenários e apresentadores), sem 

qualquer referência por parte das estações ao conteúdo dos programas. A isto acrescenta-se a 

tendência verificada para o infortainment, a aproximação do jornalismo ao entretenimento, 

valorizando, principalmente, a forma dos conteúdos televisivos que se pretende apelativa e 

espetacular, fixando a audiência durante a emissão do programa (Sena, 2002:67). 

 

6.2 Objeto de estudo 

Para a recolha de dados para a análise de audiências, de conteúdo e documental, 

consideraram-se como objeto de estudo os noticiários televisivos com início às 13 horas e as 20 

horas dos três principais canais generalistas portugueses. Assim foram analisados: “Jornal da Tarde” 

e “Telejornal” da RTP1; “Primeiro Jornal” e “Jornal da Noite” da SIC; “Jornal da Uma” e “Jornal das 8” 

(substituto do “Jornal Nacional”) da TVI. 

Na seleção de indivíduos a participarem nas sessões de observação participante, optou-se por ter 

como objeto de estudo duas famílias. A família A, constituída por A1, homem, pai, contabilista de 72 

anos e a sua filha, A2, estudante universitária de 22 anos, foi observada no dia 4 de novembro de 

2011. No dia seguinte, foi observada a família B, composta por B1, mulher reformada de 75 anos, B2, 

mulher de 50 anos, enfermeira e mãe de B3, estudante universitária de 19 anos, e B4, estudante de 

17 anos. A observação decorreu na habitação dos participantes, no momento do visionamento do 

noticiário da noite escolhido pelos próprios, sendo esta uma prática comum no seu quotidiano. 

 

6.3 Técnicas 

Tabela 1 - Técnicas aplicadas no projeto de investigação e respetiva calendarização e caracterização 

Técnica Calendarização Caracterização 

Análise de 

audiências de 

noticiários 

 1ª fase : de 31 de janeiro a 6 de 

março de 2011  

(fase controlo) 

 2ª fase: de 27 de junho a 31 de 

julho de 2011  

(período posterior às mudanças de 

imagem e apresentadores na TVI) 

 3ª fase: de 2 de outubro a 5 de 

novembro de 2011  

(período posterior às mudanças de 

imagem na RTP1 e SIC) 

 4ª fase: de 29 de janeiro a 3 de 

março de 2012 

 Registo de valores de share e rating de noticiários; 

 Descrição de notícia de abertura dos noticiários quanto 

ao seu sentido (positivo, negativo ou neutro), contexto 

(nacional ou internacional);  

 Registo do nome do apresentador do noticiário para 

compreender a importância do mesmo na definição de 

resultados de audimetria do programa. 
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Técnica Calendarização Caracterização 

Análise 

documental 

dos noticiários 

1 a 31 de maio de 2012 

 Análise descritiva dos cenários dos noticiários televisivos 

em estudo, das componentes gráficas do programa, e do 

aspeto visual dos apresentadores e a sua posição na 

abertura do programa 

Análise de 

conteúdo de 

noticiários 

 4 a 10 de setembro de 2011 

 Registo de dados semelhantes a recolha de audiências; 

 Ponderação da utilização dos quatro principais critérios 

de noticiabilidade: Negatividade, Pessoa de Elite, País de 

Elite e Personalização da notícia; 

 Descrição da forma como os noticiários são 

apresentados: o género jornalístico utilizado (reportagem, 

off, entrevista, comentário, grande reportagem, direto, 

promoção); o tempo de duração desses conteúdos e da 

sua apresentação pelo apresentador, em segundos; e a 

sua ordem de apresentação no alinhamento do 

programa.  

Observação 

participante 

 Família A: 4 de novembro de 2011 

 Família B: 5 de novembro de 2011 

 Observar como agem os indivíduos enquanto assistem 

aos noticiários nos seus lares, detetando reações e 

comportamentos espontâneos sobre aquilo que visionam. 

A interação com os participantes representa uma mais-

valia possibilitando a compreensão das expectativas 

sobre aquilo que eles visionam na televisão, em tempo 

real. Assim, à versão do observador, juntam-se os 

testemunhos dos observados (Moreira, 2007: 177). 

 

Capítulo 7 – Resultados práticos: o conteúdo, a forma e o espetador dos noticiários 

 

7.1 O conteúdo da informação 

 

Tendo em conta o modelo de pirâmide invertida, admite-se que a primeira informação apresentada 

no noticiário é, para os editores da redação, a mais importante de todo o alinhamento. Neste sentido, 

a análise diacrónica das características da notícia de abertura dos programas permitiu compreender 

as opções editoriais de cada estação televisiva. Este estudo consistiu na recolha de dados em quatro 

fases que acompanharam a evolução das alterações verificadas nos noticiários e direções de 

informação dos canais generalistas que são aqui objeto de estudo. 

 

Da primeira à última fase de análise, denotam-se algumas alterações nas temáticas 

escolhidas pelos editores para abrir os noticiários. De um modo geral, todos os noticiários 
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privilegiam as notícias de “Sociedade”, em primeiro lugar, para abertura
16

. Seguem-se as temáticas 

de “Política” e “Economia”. Contudo, o peso de cada temática varia de canal para canal. Na primeira 

fase, 35% das notícias de abertura dos noticiários da RTP1 tratavam assuntos de “Sociedade”, 46% e 

15% abordavam assuntos políticos e económicos, respetivamente. No mesmo período, na SIC, a 

percentagem de notícias de abertura sobre “Sociedade” era de 49%, uma diferença de 13% 

relativamente à RTP. Na TVI, durante a primeira fase, 52% da informação que abria os noticiários 

abordavam assuntos de “Sociedade”, mais 17% que a RTP1. Ou seja, órgãos de informação que 

tratam a mesma realidade fazem diferentes abordagens à agenda mediática.  

 

 

 

Apesar de condicionados pela realidade que aproxima os alinhamentos dos noticiários das 

diferentes estações, existem opções que os editores jornalísticos tomam de forma a criar a sua 

própria linha editorial. Exemplo disso é a evolução das temáticas que abriram os noticiários da TVI. 

Na primeira fase de análise, 52,2% das notícias de abertura tratavam assuntos de “Sociedade”. Na 

segunda fase de análise, já após as alterações da direção de informação da estação e reformulação 

dos espaços informativos, o número de notícias de abertura sobre “Sociedade” diminuiu para 22,1%. 

Um ano depois o valor nunca ultrapassou os 40%. Por outro lado, na primeira fase, apenas 7,2% das 

notícias de abertura tratavam “Economia”, informações consideradas de maior interesse público. Na 

segunda fase o valor aumentou para 38,2% e voltou a diminuir nas fases seguintes. Ainda assim, na 

última época de recolha de dados, o número de notícias de “Economia” era o dobro das da primeira 

fase. 
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 Anexo 1 – Tabela 4: Temática das notícias de abertura por canal e fase de recolha 

Tabela 2 - Temática das notícias de abertura por fase de recolha 

Canal Temática 
Fase de recolha 

1ª 2ª 3ª 4ª 

RTP1 

Sociedade 35,3% 24,3% 30,0% 54,3% 

Política 26,7% 21,6% 52,9% 32,9% 

Economia 14,7% 50,9% 14,3% 8,6% 

Desporto 4,4% 1,4% 2,9% 4,3% 

SIC 

Sociedade 48,6% 31,9% 46,7% 41,2% 

Política 37,1% 29,0% 36,7% 36,8% 

Economia 11,4% 34,8% 13,3% 13,2% 

Desporto 1,4% 0,0% 0,0% 7,4% 

Ciência eTecnologia 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 

Lifestyle 1,4% 1,4% 3,3% 1,5% 

TVI 

Sociedade 52,2% 22,1% 36,4% 39,7% 

Política 37,7% 32,4% 42,4% 39,7% 

Economia 7,2% 38,2% 16,7% 14,7% 

Desporto 2,9% 0,0% 3,0% 4,4% 

Lifestyle 0,0% 7,4% 1,5% 1,5% 
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A estratégia editorial da estação é evidenciada quando comparada com os programas informativos 

concorrentes. Se na última fase de recolha, na TVI, 14,7% dos conteúdos apresentados na abertura 

do noticiário tratavam assuntos de “Economia”, na RTP1 e na SIC apenas 8,6% e 13,2% das 

respetivas notícias de abertura abordavam esse tema. As diferenças são notórias também nas 

notícias de “Sociedade”. No último período de observação, 39,7% da informação apresentada no 

início dos programas da TVI tratava essa temática, mas na RTP1 o valor aumentava para 54,3% e na 

SIC para 41,2%. 

 

O sentido das notícias de abertura também permite extrair algumas ilações sobre a linha editorial 

das estações televisivas. Recorrendo novamente ao exemplo da TVI, pois foi o canal onde ocorreram 

as mudanças mais estruturantes, verifica-se que existe uma diminuição do número de notícias 

negativas. Na primeira fase, 81,2% dos conteúdos que encabeçavam o alinhamento dos noticiários 

eram negativos
17

. Na última fase, apenas 38,2% da informação apresenta uma abordagem negativa. 

Em contrapartida, 60,3% da informação nesta fase tem uma abordagem neutra, entrando em 

consonância com os princípios de rigor e imparcialidade do jornalismo. Na primeira fase, apenas 

7,2% dos conteúdos eram neutros. No último período de análise, a TVI apresenta o valor percentual 

de notícias neutras mais elevado de todas as estações. Denota-se contudo a diminuição do número 

de notícias positivas na abertura dos noticiários, que contrasta com a manutenção de uma elevada 

percentagem de notícias negativas. Tal segue a tendência para a informação-espetáculo, 

dominada pela transmissão da realidade mais negativa e dramática. 

Desta forma, observa-se um esforço por parte da TVI em alterar a linha editorial que era praticada 

até à primeira fase de análise. As mudanças verificadas nas fases seguintes coincidem com um 

aumento dos valores de audiências dos programas informativos da estação televisiva, comprovando 

o seu sucesso, como será demonstrado posteriormente. 

 

Apesar de existirem diferenças entre estações ao nível da notícia de abertura dos noticiários, uma 

análise global aos programas permite concluir que existe um padrão no alinhamento dos 

noticiários. 

Para caracterizar os conteúdos apresentados nos programas informativos e descrever algumas das 

estratégias aplicadas ao nível da informação difundida recorreu-se à análise de conteúdo dos 

noticiários que são objeto de estudo. Durante a semana de 4 a 10 de setembro de 2011 foram 

medidos parâmetros como os géneros jornalísticos utilizados, as temáticas abordadas nos noticiários 

e alguns dos critérios jornalísticos ponderados. 

O número de conteúdos apresentados é maior na primeira que na segunda-parte. Nos 

noticiários analisados, 66% as notícias são apresentadas no primeiro período do programa
18

. Depois 

do intervalo são transmitidos cerca de 34% do total dos conteúdos. O peso dos conteúdos em cada 

parte do programa é proporcional à duração das mesmas. Em média, os noticiários analisados tinham 

a duração de 67 minutos. Num programa-modelo, a primeira parte duraria 45 minutos e a segunda 22 
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 Anexo 1 – Tabela 5 – Sentido das notícias de abertura por canal e fase de recolha 
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 Anexo 1 – Tabela 6 - Conteúdos difundidos nas primeira e segunda parte dos noticiários; Anexo 1 - Gráfico 6 – Percentagem 
de conteúdos difundidos nas primeira e segunda parte dos noticiários 
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minutos. Esta estratégia pode explicar-se pela necessidade de continuidade do programa. A este 

fenómeno associam-se as sucessivas promoções a conteúdos que são transmitidos posteriormente e 

que despertam o interesse do espetador, como será explicado posteriormente. Desta forma garante-

se a manutenção da atenção do indivíduo naquele canal. 

 

Gráfico 1 - Percentagem de conteúdos difundidos nas primeira e na segunda partes dos 
noticiários 

 

 

A análise de conteúdo permitiu concluir que o género jornalístico tradicional – a reportagem/notícia 

– continua a ser o privilegiado nos noticiários portugueses, correspondendo a cerca de 60% dos 

conteúdos difundidos
19

. 

Dos restantes géneros, destaca-se o off. A transmissão de informação através da exibição de 

imagens sobre um acontecimento acompanhadas da narração do apresentador do noticiário 

representa 20,5% dos conteúdos difundidos. Este formato permite imprimir mais dinamismo ao 

noticiário através da apresentação de curtas notícias num ritmo rápido. Desta forma, mantém-se o 

espetador ligado ao canal. Concomitantemente é conseguida uma melhor gestão de tempo, 

dedicando mais espaço de antena a temáticas consideradas mais relevantes. 

A promoção de notícias que são emitidas posteriormente no noticiário é o terceiro formato mais 

utilizado nos noticiários. Aproximadamente 14% do noticiário, o correspondente a 9 minutos do 

noticiário que dura, em média, 67 minutos, é dedicado à promoção de informação que é 

desenvolvida no seguimento do programa. Esta informação é geralmente a mais atrativa para o 

espetador, mantendo o seu interesse em assistir ao programa.  

 

Gráfico 2 - Percentagem de géneros jornalísticos apresentados nos noticiários 
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A difusão de informação através de reportagens em direto ocupa cerca de 3,4% do noticiário. O 

recurso a este formato permite transmitir a notícia de forma mais rápida, não obstante a possibilidade 

de a informação ser pouco rigorosa e conter alguns erros, dado o seu escasso tratamento de seleção 

e edição. A transmissão de informação em direto possui também uma forte componente emocional, 

na medida em que cria a ideia de que o espetador está a assistir a um acontecimento em tempo real, 

enquanto está sentado em frente ao televisor, funcionando por isso como um elemento que quebra o 

ciclo repetitivo pivot-reportagem-pivot-reportagem. A utilização deste formato tem maior incidência 

nos programas emitidos durante o dia. Tal explica-se pelo facto de os acontecimentos reportados 

ainda estarem a decorrer e, por isso, não existir matéria jornalística nem tempo suficiente para 

produzir conteúdos mais elaborados. 

As entrevistas, o comentário e a grande reportagem são os géneros menos utilizados nos 

noticiários, representando respetivamente 0,8%, 1,4% e 0,2% dos conteúdos emitidos. Apesar de 

serem dos formatos que mais público atraem pela sua atualidade e por envolverem personalidades 

de interesse público, estes são dos géneros jornalísticos menos frequentes. O facto de exigirem mais 

meios de produção técnicos e humanos e a necessidade de mais tempo para serem produzidos, 

numa época em que o jornalismo vive do imediatismo, são explicações possíveis. 

 

Gráfico 3 - Percentagem de temáticas apresentadas nos noticiários 

 

Os assuntos de “Sociedade” são os mais abordados nos noticiários
20

. Aproximadamente 27% 

dos conteúdos informativos apresentados dizem respeito a esta temática. Importa aqui referir que na 

classificação temática realizada foi ponderada a abordagem dada à notícia e não o assunto 

diretamente relacionado com esta. Por exemplo, o anúncio do aumento de taxas moderadoras na 

saúde seria classificado como “Saúde” se a abordagem jornalística se centrasse nessa área. 

Contudo, o mesmo facto noticioso poderia ser classificado como “Economia” se a reportagem se 

focasse no impacto financeiro dessas taxas, ou “Política” se o objeto em análise fossem discursos 

políticos sobre esse assunto. Neste sentido, a abordagem jornalística mais próxima da categoria 

“Sociedade” pode justificar-se, primeiro que tudo, pela criação de notícias que mais interesse 

suscitem ao público e que exijam um menor esforço na sua compreensão – as notícias de Sociedade 

são geralmente menos associadas a termos técnicos e não carecem de um raciocínio mais elaborado 

por parte do espetador para serem percebidas (ex. notícias sobre fogos, crimes, manifestações, 
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problemas sociais, etc.). Para além disso, as notícias mais emocionantes e de interesse humano são 

aquelas que mais envolvem o público na transmissão televisiva, fixando-se a audiência. 

Em segundo plano nos noticiários surgem as temáticas “Política” (16%), “Economia” (15,7%) e 

“Desporto” (15%). Os assuntos relacionados com este tema prendem-se com a realidade portuguesa 

vivida durante a fase de recolha de dados. A crise económica internacional e, principalmente, 

nacional, a realização de congressos políticos e as competições desportivas, especialmente, 

futebolísticas, ajudam a explicar os resultados obtidos. Estes dados permitem compreender a 

vertente social e cultural de produtos televisivos como os noticiários – programas que retratam e 

comunicam para uma sociedade específica, e não genérica. Neste sentido, é importante saber para 

quem se comunica, de modo a mais facilmente satisfazer as necessidades de informação dos 

espetadores. Se os assuntos políticos e económicos marcavam a atualidade do público, naturalmente 

ocupariam mais tempo de antena. O quinto tema mais abordado é a “Cultura” (7,9%). Com presença 

pontual nos noticiários estão temáticas mais técnicas como a saúde, a justiça e a ciência.  

As semelhanças verificadas entre alinhamentos dos noticiários dos três canais analisados 

coincidem com as análises de outros autores realizadas no passado (Lopes e Pereira, 2007). Numa 

perspetiva diacrónica, tal evidencia a manutenção da produção noticiosa, na medida em que a 

hierarquia dos assuntos a noticiar se mantem, apesar de todas as mudanças no consumo de 

informação verificadas ao longo dos últimos tempos. 

 

A análise realizada de noticiários incluiu também a ponderação dos critérios noticiosos presentes 

em cada conteúdo jornalístico. Quanto ao contexto da notícia, verificou-se que nos blocos 

informativos predominam os assuntos nacionais. Apenas 28% da informação difundida surge 

num contexto internacional
21

. Tal está intimamente relacionado com o critério de serviço público e de 

procurar satisfazer as necessidades de informação das audiências.  

 

Gráfico 4 – Percentagem do contexto dos conteúdos apresentados nos noticiários 

 

 

Os resultados mostram que a diferença percentual entre notícias nacionais e internacionais é 

maior nos noticiários da tarde que da noite. Por exemplo, no “Jornal da Tarde” da RTP1 a 
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proporção é de 73,6% de notícias nacionais para 26,4% internacionais. No “Telejornal”, do mesmo 

canal, os valores aproximam-se do equilíbrio, para 66,7% e 33,3%, respetivamente. Este fenómeno 

pode explicar-se pela tipologia de espetadores que assiste aos noticiários nesses períodos. Se à 

noite a audiência é mais heterogénea, de dia é a população mais idosa, as donas de casa e 

estudantes mais jovens que acompanham a emissão televisiva. Consequentemente, os interesses do 

público são outros: o interesse pela realidade internacional é menor, e tal revê-se no alinhamento dos 

programas informativos. 

O contexto dos conteúdos pode também ser analisado quanto ao seu enfoque em países de elite. 

Cerca de 94% das informações analisadas dizem respeito a um acontecimento ocorrido num 

país de elite, do ocidente, no qual se incluem os mais desenvolvidos, com destaque para aqueles 

pertencentes à Europa e aos Estados Unidos da América
22

. Ora considerando Portugal um país de 

elite e sendo que, como referido, os assuntos informativos relatam, na sua maioria, a realidade 

nacional, é compreensível que os factos noticiosos de países de elite sejam os mais tratados nos 

noticiários. Contudo, os acontecimentos de países não de elite são também abordados nos 

informativos televisivos, embora numa perspetiva diferente. Enquanto nos países de elite a proporção 

de conteúdos negativos para positivos é de 39,4% e 14,6%, respetivamente, sendo os restantes 

45,9% neutros, no caso dos outros países a diferença aumenta
23

. Cerca de 67% dos conteúdos sobre 

países que não pertencem à elite ocidental são negativos, e apenas 2,2% são positivos.  

 

Gráfico 5 - Sentido dos conteúdos apresentados (percentagem) 

 

A negatividade é um dos critérios noticiosos mais presente nos programas informativos. Cerca de 

45% da informação apresentada é alvo de uma abordagem neutra
24

. Os resultados explicam-se pela 

necessidade de imparcialidade e rigor no tratamento jornalístico da informação. Contudo, denota-se a 

grande diferença entre os valores percentuais de notícias positivas e negativas. De todos os 

conteúdos apresentados, 41% têm uma abordagem negativa sobre o assunto tratado, e apenas 

aproximadamente 14% possui uma carga positiva. Este fenómeno está intimamente relacionado com 

a prática da informação-espetáculo, dominada pela negatividade. A emotividade que envolve o 

espetador no noticiário, mantendo-o ligado ao canal televisivo, e a propriedade intrínseca do ser-

humano em concordar mais facilmente com o que é negativo que positivo, não rejeitando a 

informação que lhe é transmitida, podem ser apontadas como explicações para este fenómeno. 
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 Anexo 1 – Tabela 10: País de elite de conteúdos apresentados; Anexo 2 – Gráfico 9: Percentagem da presença de países de 
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 Anexo 1 – Tabela 11: Sentido dos conteúdos apresentados por tipo de país 
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A maioria das peças jornalísticas (59,6%) possui um protagonista, assistindo-se à personalização da 

informação noticiada
25

. A humanização da realidade que é dada a conhecer prende-se com a 

necessidade de a aproximar dos espetadores. Ao apresentar histórias dos seus pares, consegue-

se uma maior projeção do público no protagonista da notícia, não lhe parecendo uma realidade 

distante da sua. 

Os resultados indicam a existência de uma relação de dependência entre a temática dos conteúdos 

apresentados e a sua personalização
26

. Para assuntos de “Sociedade”, “Política” ou “Desporto”, os 

mais frequentes nos noticiários, a personalização das notícias é maior pela necessidade de obter um 

rosto para as notícias: o cidadão que protesta, o ator político que discursa, o jogador de futebol que 

marca o golo. Por outro lado, no caso de temáticas mais técnicas, a humanização das notícias é 

menor pelo tipo de assuntos que dominam as agendas. É o caso da “Economia”, da “Saúde” ou da 

“Ciência e Ambiente”
27

. 

Através da análise realizada verifica-se que 58,7% das notícias personalizadas são protagonizadas 

por uma pessoa de elite, personalidades reconhecidas pelo grande público ou que ocupam um 

elevado cargo na sociedade
28

. Estes são, na generalidade, os indivíduos a quem os espectadores 

dão mais importância e a quem atribuem mais credibilidade sendo, consequentemente, aqueles a 

quem os media dão maior destaque nos espaços noticiosos, procurando satisfazer as necessidades 

de informação dos espectadores. Tal acontece, por exemplo, na “Política”, onde 95,2% da informação 

surge associada a uma personagem de elite, nomeadamente, líderes políticos. Contudo, existem 

categorias temáticas onde as notícias são protagonizadas por outros atores. Na temática 

“Sociedade”, 75,9% não pondera este critério. Os protagonistas dos assuntos sociais são geralmente 

cidadãos comuns, procurando-se a maior aproximação ao espetador e à sua realidade
29

. 

 

Com efeito, os resultados obtidos referentes aos critérios noticiosos utilizados vão ao encontro da 

revisão de literatura realizada. A predileção pelo que é extraordinário, emocionante, chocante e 

negativo resulta no preenchimento dos blocos noticiosos com informação com as mesmas 

características (Babin, 1993; Brandão, 2002). O mesmo acontece com o destaque dado a países e 

personalidades de elite que, pela sua referência para os espetadores, são mais facilmente 

introduzidos nos noticiários (Vincent e Ruge, 1993). 
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7.2 A forma da informação 

 

7.2.1 A cenografia 

Desde os primórdios da história dos noticiários televisivos em Portugal, é notória a preocupação 

com as componentes cénicas do programa. Na cenografia inclui-se o cenário e os elementos gráficos 

e virtuais que compõem o ecrã. Para a sua análise, realizou-se a análise documental dos noticiários 

da noite das estações televisivas que aqui servem de objeto de estudo, RTP1, SIC e TVI. 

 

7.2.1.1 Cenários 

Os cenários dos programas televisivos têm vindo 

a sofrer alterações, em função da aposta dos 

próprios órgãos de informação na imagem que 

veiculam e do desenvolvimento tecnológico. Esta 

evolução teve uma nova etapa em 2012, com as 

alterações de vários espaços e a introdução de 

outros nos programas informativos das três 

estações. 

A principal novidade prende-se com a inclusão 

dos cenários virtuais como parte do estúdio do jornal (Fig.3). Quer apenas numa tela ou na 

totalidade do cenário, através de ferramentas tecnológicas, criam-se cenários virtuais consoante o 

tema que se pretende abordar. Com recurso ao chroma key, o apresentador é inserido num cenário 

que não existe a não ser nos ecrãs. Esta técnica permite por um lado a rentabilização do espaço do 

estúdio, uma vez que numa pequena área pode ser criado um cenário virtual de maiores dimensões e 

com poucos custos, e por outro lado diminui as barreiras à criatividade, permitindo a criação de 

cenários visualmente mais atrativos e dinâmicos, que mais facilmente captam a atenção do 

espetador. 

A utilização das novas potencialidades 

tecnológicas está também presente nos múltiplos 

ecrãs que constroem o cenário televisivo e que 

servem de apoio à apresentação do noticiário. Com 

ecrãs gigantes como pano de fundo, o apresentador 

introduz reportagens, explica a informação com 

recursos a infografias e interage com repórteres e 

convidados que estão no exterior do estúdio, 

funcionando o ecrã como uma janela para o mundo 

(Fig.4). 

Estes novos espaços obrigam à alteração da posição do apresentador do noticiário que se 

torna mais ativo, percorrendo o estúdio a pé e coordenando a informação que é apresentada nos 

vários espaços. 

Figura 3 - Cenário virtual do "Jornal das 8", TVI 

Figura 4 - Parte do cenário do "Telejornal", RTP1 
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Contudo, há elementos que se mantêm. O estúdio 

dos noticiários continua a ser a redação (Fig.5). 

Este espaço é o principal pano de fundo dos 

apresentadores ao longo dos programas nos três 

canais. Esta estratégia prende-se com a ideia de 

mostrar ao espetador a “fábrica das notícias”, 

dando a ideia de que a informação sai da redação 

diretamente para o espetador. Da mesma forma é 

criada a perceção de transparência entre o meio e o 

consumidor, na medida em que, aparentemente, nada 

lhe é ocultado. Ainda assim, há também mudanças 

neste espaço. É notório o cuidado com a imagem que é transmitida da redação. Este espaço é 

considerado parte integrante do cenário e, portanto, é também decorado nos mesmos moldes do 

estúdio do noticiário. Há um prolongamento do estúdio televisivo à redação com a utilização das 

mesmas cores e a introdução de ecrãs digitais que ornamentam o cenário por trás do apresentador. 

Outro dos elementos que persiste no cenário é a mesa na qual o apresentador tem o seu apoio. 

É nesta bancada que tem acesso ao alinhamento do noticiário, às emissões dos canais concorrentes 

que à mesma hora emitem espaços informativos, e onde recebe entrevistados e comentadores. Há 

contudo novos contornos nesta peça fundamental do estúdio. Ao contrário do passado onde esta era 

apenas uma mesa discreta, hoje trata-se de uma peça que engloba vários elementos cénicos 

eletrónicos que vão desde luzes a ecrãs digitais onde são exibidos grafismos que mantêm presente a 

identidade do programa ou imagens relacionadas a informação que está a ser veiculada (Fig. 5). 

 

7.2.1.2 Grafismo 

A crescente utilização das ferramentas tecnológicas é também aplicada no grafismo. Nos noticiários 

analisados, elementos como o oráculo, pictogramas e infografias são frequentemente utilizados. 

Estas componentes gráficas surgem em harmonia com a identidade gráfica dos programas, quer em 

termos de cor, forma, tipografia, etc. 

Os oráculos – elementos gráficos que surgem na 

parte inferior do noticiário durante o pivot e 

permanecem durante a emissão da peça – 

apresentam em texto a informação essencial sobre 

o conteúdo a ser emitido. Os oráculos estão 

presentes em todos os noticiários. Ainda assim, 

assumem diferentes formas. Na RTP1 e na TVI, 

estes elementos têm um aspeto visualmente mais 

leve, com a forma de um retângulo cinzento claro 

com as pontas arredondadas, onde são inscritas 

letras azuis escuras. No caso da SIC, este grafismo 

é imageticamente mais pesado pois está dividido 

Figura 5 - Cenário dos noticiários da TVI 

Figura 6 - Oráculo e pictograma dos 

noticiários da SIC 
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em duas secções: um retângulo branco onde é apresentado o título, e um retângulo vermelho, em 

maiores dimensões, onde surge a frase com caracteres brancos (Fig.6). Os oráculos dos três canais 

são acompanhados pelo logotipo do noticiário (no caso da SIC no lado esquerdo do ecrã, e nas 

restantes no lado direito) – mais uma marca da identidade do noticiário. 

O pictograma – imagem estática ou dinâmica que surge ao lado do apresentador durante o pivot, 

geralmente quando está sentado – é outro dos elementos gráficos utilizados na realização do 

noticiário. Se no passado esta imagem surgia num ecrã colocado ao lado do apresentador, hoje é 

criada virtualmente e inserida no ecrã, no lado esquerdo na TVI e no lado direito nos restantes canais. 

Com a introdução de ecrãs na decoração da redação que fazem também parte do cenário, os 

pictogramas podem surgir inseridos nesses ecrãs. Por trás do apresentador, os ecrãs apresentam a 

imagem tradicionalmente associada ao pictograma, e que ocupa o mesmo lugar, mas noutros 

moldes. 

As infografias são uma das novas tendências no 

jornalismo televisivo. Esta técnica permite aos 

profissionais explicarem de forma mais clara a 

informação, num meio tão dependente da imagem e, 

por norma, efémero. Gráficos, ilustrações ou 

apenas números animados representam uma das 

novas potencialidades tecnológicas e facilitam a 

compreensão do espetador sobre assuntos mais 

complexos como por exemplo a economia. Muitas 

vezes, estas infografias são introduzidas e 

explicadas pelo apresentador em pé junto aos ecrãs 

que integram o cenário (Fig.7).  

Tanto o oráculo como o pictograma e as infografias têm como função auxiliar o apresentador na 

transmissão da informação, contextualizando-a e complementando a mensagem sonora da voz do 

profissional com texto e imagem. Contudo, existem elementos gráficos que têm outros objetivos. O 

ticker ou rodapé consiste na transmissão de pequenas informações de modo sistemático numa 

barra horizontal situada na base do ecrã (Fig.7). Esta técnica é cada vez menos utilizada pelos canais 

televisivos. Se em tempos todos recorriam a este elemento, hoje a RTP1 é a única estação a 

apresentá-lo. Tal pode estar associado ao facto de este apresentar uma mensagem distinta da que 

está a ser emitida na maior parte do ecrã em formato áudio e visual, podendo causar algum ruído na 

receção por parte dos espetadores – como ocorreu durante as sessões de observação participante.  

Estes recursos gráficos evidenciam a presença da cenografia portuguesa na era virtual da 

classificação de Saraiva (2011). Estes elementos digitais – tanto o cenário como o grafismo - 

devem, funcionar como um complemento na transmissão da informação. Contudo, verifica-se 

que por vezes existe uma utilização abruta destes elementos que são introduzidos no ecrã 

complexificando-o e dificultando a comunicação com o espetador que recebe informações 

distintas no mesmo instante, tanto em termos visuais como auditivos (Bergen et al, 2005; Grimes, 

1991). Como tal, é necessário um equilíbrio entre aquilo que é dito e o que é mostrado, sendo que 

Figura 7 - Parte do cenário do "Telejornal", 
RTP1, com utilização de infografias no ecrã 
gigante 
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todos os elementos gráficos devem estar em consonância, não causando distúrbios na difusão da 

informação. 

 

7.2.2 O apresentador 

O apresentador do noticiário é o elemento que faz a ponte entre a realidade a noticiar e o público. 

Nos noticiários analisados, a apresentação de um conteúdo dura em média, 15,4 segundos 

(Tabela 2). Apesar dos valores médios de cada programa serem muito próximos dessa duração, o 

“Jornal das Oito” da TVI destaca-se com uma diferença de cerca de 3 segundos. Em média, o 

apresentador passa 18 segundos a apresentar um conteúdo. Sendo que, em média, o referido 

noticiário transmite 40 conteúdos diariamente, 12 dos 64 minutos da sua duração são ocupados com 

intervenções do apresentador. Apesar de não existir uma relação direta, poderá supor-se que este 

fenómeno estará relacionado com a mudança de apresentadores do “Jornal das Oito”. A aposta em 

novos rostos, associados a uma maior credibilidade e mais populares entre os espetadores, 

pode ter levado a estação a dedicar mais tempo de antena aos apresentadores, procurando 

renovar a sua imagem junto do público de forma mais rápida. 

 

 
Conhecidas que são as suas funções, importa analisar a presença do apresentador no noticiário, 

enquanto elemento fundamental para a produção e transmissão do mesmo. Para tal são 

considerados dois aspetos: a aparência física do apresentador (indumentária e penteado) e a sua 

posição na abertura do programa. 

As cores vivas predominam no vestuário dos apresentadores. Em 44% dos casos analisados, o 

vermelho, o laranja, o rosa ou o azulão são algumas das tonalidades mais usadas pelos 

apresentadores
30

. No caso dos homens, a percentagem de cores garridas é maior (45,7%), o que 

pode ser explicado pela sua presença apenas ao nível da gravata, sendo que o resto do visual é 

dominado pelas cores neutras ou escuras, nomeadamente o preto, o cinzento e o azul. No feminino 

também predominam as cores vivas de forma mais acentuada e visível pelo facto de essas mesmas 

tonalidades tingirem toda a indumentária.  
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 Anexo 2 – Tabela 19: Cor da indumentária dos apresentadores dos noticiários; Anexo 2 – Gráfico 14: Cor da indumentária 
dos apresentadores dos noticiários (percentagem) 

Tabela 3 - Tempo médio de apresentação e de emissão dos conteúdos  

Canal Programa Tempo de Pivot 
(segundos) 

Tempo de Emissão 
(segundos) 

Duração do programa 
(minutos) 

RTP1 
Jornal da Tarde 15,2 94,3 65,8 

Telejornal 15,3 94,7 53,8 

SIC 
Primeiro Jornal 14,0 98,0 71,0 

Jornal da Noite 14,2 155,5 82,4 

TVI 
Jornal da Uma 15,5 92,2 57,1 

Jornal das Oito 18,3 92,8 68,8 

Média 15,4 104,6 66,5 
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Em segundo lugar, surgem os tons pastéis, cores mais leves e baças, com 32% dos registos. As 

cores menos utilizadas são as neutras (preto, branco e cinzento) com 24% dos casos. Para as 

mulheres, a percentagem de cores neutras sobe para 35,3%, pelo facto de ser considerado todo o 

visual e não apenas um acessório. Nestes casos, o branco é a cor mais utilizada a par do preto. Para 

além da tonalidade, na observação realizada conclui-se que aproximadamente 57% dos visuais têm a 

predominância de uma só cor, sendo que os restantes combinam diferentes cores
31

.  

No que diz respeito aos penteados, são apenas objeto de análise as mulheres pelo facto de os 

homens apresentarem cabelo curto. Em 88% dos casos registados, as apresentadoras dos noticiários 

apresentavam o cabelo solto mas, ainda assim, com um penteado de corte simples e clássico
32

. 

 

Se a grande maioria (95,4%) dos homens utiliza gravata na apresentação do noticiário, há quem 

quebre essa norma
33

. José Alberto Carvalho, apresentador do “Jornal das 8” da TVI esporadicamente 

surge no ecrã sem este acessório. Em um quarto dos registos, o jornalista não utilizou gravata, 

mantendo contudo o habitual fato. Este visual mais casual e descontraído pode estar relacionado 

com a tentativa de estabelecer uma maior proximidade com os espetadores no momento da 

transmissão da informação. 

Embora mais sóbria, não raras vezes a indumentária utilizada pelos apresentadores dos 

noticiários equipara-se à de apresentadores de programas de entretenimento. A utilização de 

cores vivas e de alguns padrões mais complexos (com a mistura de várias cores) quer nas gravatas 

dos homens, quer nas camisas e vestidos das mulheres evidenciam a preocupação e acrescida 

valorização do aspeto visual, equivalente à generalidade das celebridades. 

 

Ao longo das últimas décadas tem-se padronizado a apresentação do noticiário pelo profissional 

sentado à mesa. Contudo, nos noticiários analisados verifica-se a tendência para contrariar esta 

prática. Embora em 93% dos casos analisados os apresentadores tenham dado início aos noticiários 

sentados, a análise destes programas na íntegra comprovaria a mobilidade dos jornalistas que 

abandonam várias vezes a bancada onde apresenta o noticiário para o fazerem noutros espaços 

do estúdio televisivo
34

. Tal é mais evidente nos noticiários da TVI. Em 16% das aberturas de noticiário 

analisadas nesta estação, o apresentador encontra-se em pé. Como referido, a apresentação das 
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 Anexo 2 – Tabela 20: Cores da indumentária dos apresentadores dos noticiários; Anexo 2 – Gráfico 15: Cores da 
indumentária dos apresentadores dos noticiários 
32

 Anexo 2 – Tabela 21: Penteado das apresentadoras dos noticiários; Anexo 2 – Gráfico 16: Penteado das apresentadoras dos 
noticiários 
33

 Anexo 2 – Tabela 22: Utilização de gravata pelo apresentador; Anexo 2 – Gráfico 17: Utilização de gravata pelo apresentador 
34

 Anexo 2 – Tabela 23: Posição do apresentador na abertura do noticiário; Anexo 3 – Gráfico 18: Posição do apresentador na 
abertura do noticiário 

Figura 8 - A indumentária dos apresentadores dos noticiários 
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notícias em pé é recorrente em todos os canais ao longo do noticiário. Esta prática tem vindo a 

aumentar com o desenvolvimento tecnológico. Os apresentados surgem próximos de ecrãs digitais 

ou inserido num cenário virtual, no qual são apresentadas imagens que ilustram aquilo que diz, 

servindo de complemento à informação que veicula através da voz. As infografias – números, 

gráficos, ilustrações – são muito utilizadas, procurando simplificar e facilitar o entendimento da 

informação a transmitir. 

Estas novas posições do jornalista imprimem um novo dinamismo na apresentação do noticiário. 

Para além disso aumentam a importância da figura do apresentador na medida em que este se 

movimenta pelo estúdio enquanto transmite as notícias. Mesmo em termos imagéticos, o público 

deixa de tomar contacto visual apenas com o rosto do apresentador, para passar a fazê-lo com toda a 

estrutura corporal do profissional. O jornalista passa a fazer parte de um todo – o cenário – no 

qual é enquadrado, devendo estar coordenado com os planos captados pelo realizador do programa 

em tempo real, e com a informação que o rodeia (em ecrãs e telas chroma), para além daquela que é 

veiculada por si vocalmente. A isto acresce ainda a utilização de dispositivos eletrónicos como tablets 

que lhes permitem coordenar a informação que surge nos ecrãs e que é transmitida na emissão. 

Nestes casos, o jornalista assume o papel de apresentador mas também de realizador do noticiário. 

 

Com efeito, verificam-se algumas divergências quando àquilo que foi a descrição feita do aspeto 

visual e da presença dos apresentadores na revisão da literatura, e a análise documental feita. Em 

todos os canais, os apresentadores surgem de forma mais arrojada, não sendo apenas um 

elemento neutro, mas sim vivo e ativo no noticiário. Tal é visível na sua aparência, ao vestirem 

cores mais vivas e não apenas neutras, e usando indumentárias menos formais e mais glamorosas e 

descontraídas. O mesmo acontece quanto há postura que assumem na apresentação do programa, 

com a crescente mobilização do profissional, que caminha pelo estúdio e apresenta notícias não 

apenas sentado na bancada. A maior ação do apresentador no noticiário atribui-lhe uma importância 

acrescentada na concretização do noticiário. Como tal, o profissional adquire um valor acrescido 

no mercado – quanto à concorrência e quanto ao público – sendo tratado como uma celebridade, 

estando enquadrado num plano de star system como profissionais da área do entretenimento (Lopes, 

1999; Cruz, 2008).  

 

7.3 O espetador da informação 

 

Com o intuito de analisar os hábitos de consumo dos espetadores de noticiários televisivos, 

detetando reações, comportamentos, motivações e expectativas espontâneos sobre o que visionam 

na televisão, foram realizados duas reuniões de grupo que foram, na prática, visionamentos 

acompanhados no contexto familiar dos participantes. As sessões de observação participante 

aconteceram nos dias 4 e 5 de novembro de 2011, tendo como objeto de estudo as famílias A e B. A 

visualização dos noticiários aconteceu durante o período em que os observados habitualmente 

acompanham o programa – à noite - e o programa visionado foi da escolha dos mesmos. Deste modo 

aproximou-se a sessão de observação à realidade dos observados. 
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A síntese que antecede o noticiário, com a apresentação das notícias mais importantes, 

prende os espetadores para o que se vai seguir no programa, mantendo-se a assistir. O grupo 

A começou a debater um dos temas anunciados, mesmo sem que este fosse desenvolvido no 

noticiário, o que demonstra a importância do sumário do programa. A observação realizada permite 

compreender que, ao anunciar previamente as notícias consideradas mais importantes para os 

espetadores, o noticiário fixa a audiência pois o público tenderá a aguardar que a notícia que lhe 

despertou interesse seja transmitida. As promoções ao longo do programa a conteúdos que são 

emitidos posteriormente no noticiário também são muito eficazes. Verifica-se que os temas 

escolhidos são aqueles que à partida despertam mais interesse para os espetadores e que os fazem 

assistir ao noticiário para ver aquele conteúdo, mesmo que seja o último a ser emitido, como 

aconteceu durante a análise. 

 

Aquando do primeiro contacto com o noticiário – a notícia de abertura – a escolha do assunto 

pareceu consensual: todos os participantes concordaram que aquela seria a notícia mais importante 

do noticiário. Em ambos os grupos verificou-se que, apesar da importância dada à informação 

estrangeira, a grande preferência recaiu sobre as notícias no contexto nacional e, em 

particularidade, as que interferiam no dia-a-dia dos participantes. O anúncio de uma greve geral ou o 

aumento de preços no setor da saúde foram dos assuntos que mais reações suscitaram, por terem 

consequências diretas na vida dos espetadores. O conhecimento destas notícias acabaria por 

desencadear a discussão entre familiares com opiniões distintas, cumprindo um dos propósitos do 

jornalismo - a reflexão sobre a realidade – e em simultâneo o despoletar de emoções que ficam 

associadas à marca da fonte de informação, fidelizando a audiência. 

 

A observação realizada permite averiguar que as notícias dramáticas e acompanhadas por 

imagens espetaculares têm um impacto maior nos participantes. Para o agravamento dessa 

reação contribui também a expressividade do apresentador da notícia, na maioria dos casos 

analisados negativa. Ao longo do visionamento, os conteúdos jornalísticos com estas características 

foram aqueles que despertaram mais atenção e que suscitaram mais reações por parte dos 

participantes. Por exemplo, as imagens de inundações interromperam as conversas paralelas que 

aconteciam entre os participantes, e que foram substituídas por comentários sobre os assuntos.  

Apesar da reação aos conteúdos negativos, os visionamentos acompanhados permitiram 

compreender a necessidade dos espetadores tomarem conhecimento de notícias positivas. 

Num noticiário dominado por factos negativos, como problemas financeiros ou crimes, A1 refere que 

estas notícias funcionam como “bolhas de oxigénio” e B2 considera que “estes momentos fazem-nos 

bem”. 

 

Alguns dos participantes não compreenderam a totalidade da informação que é transmitida. 

Por exemplo, o vocabulário usado em notícias de economia exige um conhecimento técnico que os 

espetadores não detêm e que não é explicado pelo jornalista. Em alguns dos casos observados, esta 
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situação é compensada com a apresentação de infografias – dados estatísticos ou valores 

importantes – que complementam a narração do jornalista e facilitam a compreensão por parte dos 

espetadores. 

 

Na sua generalidade, os participantes consideram importantes os factos que são apresentados no 

noticiário. Ainda assim importa analisar o caso de A1, adulto de 72 anos com ideias bem estruturadas 

e enraizadas. O observado afirma que dispensaria a maioria dos assuntos de sociedade e interesse 

humano por não serem de interesse público. Contudo, na prática, quando estes conteúdos são 

apresentados no noticiário, e na possibilidade de mudar de canal televisivo, o participante visualiza-os 

e opina, reação semelhante à observada para os assuntos que considerava de interesse público, 

como a política e a economia. Daqui podemos concluir que mesmo os espetadores mais céticos e 

críticos assistem a conteúdos cuja transmissão não concordariam à partida.  

Apesar da possibilidade de escolher o que quer ver, o indivíduo nem sempre usufrui desse 

poder. Nos visionamentos acompanhados verificou-se que a mudança de canal se verificava apenas 

quando o noticiário era interrompido para o período publicitário ou quando terminava. Por outro 

lado, quando o assunto noticiado não interessava aos participantes, não se registou nenhuma 

mudança de canal televisivo. Enquanto essas notícias eram transmitidas, os espetadores 

conversavam entre si sobre outros temas da sua vida – a escola, histórias do passado e até a 

consulta médica do animal de estimação. A atenção para o noticiário era recuperada quando voltava 

a surgir na imagem o apresentador do programa. Ou seja, o noticiário que mais cedo atrair o 

espetador e mais tarde sair para intervalo será aquele a que este mais tempo dedicará.  

Quando termina a primeira parte do programa, a tendência dos participantes é para a mudança de 

canal, procurando outro noticiário. Contudo, aí a escolha é seletiva. Se a família A que assistia ao 

noticiário da RTP1 passou para o da SIC, a família B passou da TVI para a RTP1. Apesar de 

reconhecerem que as notícias não variam de canal para canal, existem preferências bem definidas 

em cada lar. No grupo A, os participantes admitiram nunca ver os noticiários da TVI porque 

consideram a informação da estação “dogmática” e “sensacionalista”. Para além disso, referem que 

não sentem empatia com o apresentador do programa informativo. Já no grupo B, a preferência pela 

TVI justifica-se pela continuidade da programação. A avó da família acompanha os programas do 

canal ao longo do dia e “acabamos por ver o da TVI”. Nas escolhas da família B, o apresentador 

continua a ser um fator crítico. Sobre a apresentadora do noticiário da SIC, B3 diz não gostar “da 

forma como ela apresenta o noticiário, nem da voz dela”. 

 

A figura do apresentador é um elemento referenciado por todos os participantes ao longo de 

todo o noticiário. A gravata, a voz, o sorriso ou a forma como o jornalista apresenta as notícias são 

alvo de comentários espontâneo por parte dos espetadores. Por exemplo, no final do noticiário da 

RTP1, um dos apresentadores pisca o olho para a camara. Se A2 sempre achou simpático, A1 

considera que o gesto é “uma forma abusiva de entrar em casa das pessoas”. Outro exemplo 

concreto referido pelos participantes foi a passagem dos apresentadores do noticiário da RTP1 para 

os programas informativos da TVI. As crenças da família A em relação ao canal mantêm-se: afirmam 
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que gostavam dos apresentadores na RTP1, mas não gostam de os ver na TVI. Alegam que os 

apresentadores mudaram a sua postura, em vez da informação do canal. Na família B as opiniões 

divergem: há quem partilhe da referida opinião, mas B1 e B2 gostam de ver o ex-apresentador da 

RTP1 no novo canal e consideram que a informação do mesmo mudou com a entrada do profissional. 

Ainda assim, as escolhas dos participantes não são rígidas. Os conteúdos especiais oferecidos 

pelas estações televisivas, como grandes reportagens ou espaços de opinião, também 

influenciam a escolha do canal a visualizar. B1 diz que “tento ver [a SIC] quando lá está o Miguel 

Sousa Tavares (comentador do programa às segundas-feiras)” e, ao domingo, prefere ver a TVI pela 

presença de outro comentador residente, Marcelo Rebelo de Sousa. 

Quando termina o programa informativo, a necessidade de informação persiste na maioria 

dos participantes. Alguns dos participantes afirmaram que após visionarem o noticiário nos canais 

generalistas, procuram mais informação nos canais informativos por cabo. Os participantes mais 

jovens apontam também como outra forma de aprofundar da informação, a Internet. Já a avó da 

família B considera que “a televisão é uma janela para o mundo (…) mas não chega ver o telejornal.” 

Para si, “a televisão dá-nos o telejornal, mas o jornal [em papel] dá-nos mais informação”. E é por isso 

que, mesmo depois de ver o noticiário televisivo, a última coisa que faz antes de dormir é ler o jornal. 

Contudo, apesar das várias opções enumeradas, todos os participantes afirmaram não ter a 

disponibilidade desejada para procurar informação, privilegiando a televisão como principal fonte de 

informação pela sua acessibilidade, rapidez e síntese. 

 

Capítulo 8 – Missão cumprida 

 

8.1 As audiências da informação 

De modo a compreender o impacto real das mudanças efetuadas ao longo de 2011 nos programas 

informativos dos três canais televisivos em análise, foi realizada a análise dos noticiários. A recolha 

de dados aconteceu entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2012, em quatro fases, sendo cada uma 

compostas por 35 dias. 

Na primeira fase de análise, quando ainda não haviam sido feitas mudanças nos programas 

informativos, os noticiários da RTP1 detinham a maior quota de mercado. No período da tarde, 

aproximadamente 33,4% dos televisores ligados estavam sintonizados na RTP1, e 27,7% e 27,9% na 

SIC e na TVI, respetivamente. À noite, 29,4% nos aparelhos televisivos ligados estavam sintonizados 

na emissão da RTP1, 25,8% na SIC e 27,6% na TVI
35

.  

Um ano depois, e após todos os blocos informativos sofrerem alterações na sua forma e 

conteúdo, as posições alteraram-se. Na quarta fase de recolha de dados, os noticiários da TVI 

reúnem maior audiência. Em março de 2012, durante a transmissão dos programas informativos da 

tarde, 29,1% dos televisores em funcionamento estavam sintonizados na TVI, 26,6% na RTP1 e 

27,6% na SIC. No momento em que os noticiários da noite era emitidos, 26,9% dos televisores 

ligados apresentavam a o noticiário da TVI, 26,6% o da RTP1 e 25,8% o da SIC.  
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 Anexo 3 – Tabela 24 - Share (%) dos noticiários televisivos 
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Figura 9 - Share (%) dos noticiários televisivos 

 

 

As diferenças percentuais aumentam quando são ponderados os valores de rating. Na primeira fase 

de análise, 11,8% do total de aparelhos televisivos em Portugal sintonizava à noite o noticiário da 

RTP1, 10,6% o da SIC e 11,4% o da TVI. Na última fase observada, o informativo noturno da RTP1 

diminuiu 1% de rating (10,8%), o da SIC diminuiu 0,1% (10,5%) e o da TVI reduziu 0,2% (11,2%). Ou 

seja, o noticiário da noite da TVI passou a ser o mais visualizado pelos espetadores
36

. Nos noticiários 

da tarde, apesar de não ser o mais visto em termos de rating, é o que consegue mais pontos 

percentuais de share. 

Figura 10 - Rating (%) dos noticiários televisivos 

 

 

8.2 Confirmação de hipóteses 

Tendo em conta os dados de audiências aqui apresentados, assim como todos os resultados obtidos 

ao longo da investigação, confirmam-se as duas hipóteses colocadas inicialmente. A forma dos 

noticiários parece ser o fator mais importante para fixar audiências, em detrimento do conteúdo 

muito semelhante de programa para programa. No caso da TVI, onde se verificaram as mudanças 

mais significativas com a alteração de apresentadores, cenografia e até de nome de programa, os 

noticiários tornaram-se líderes de audiências em Portugal. Este fenómeno viria a manter-se nos 

meses seguintes à recolha de dados, o que evidencia a eficácia desta estratégia ao nível da forma. 
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 Anexo 3 – Tabela 25 - Rating (%) dos noticiários televisivos 
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Conclusão 

 

“O noticiário perfeito” procurou estudar a conjugação entre o Jornalismo e o Marketing que tem 

lugar na televisão. À pergunta colocada inicialmente, “Como podem os noticiários televisivos dos 

canais generalistas cativar mais audiência?”, a investigação realizada aponta para uma única 

resposta: a aposta na forma dos noticiários, na valorização do apresentador e no modo como a 

informação é veiculada.  

Para atingir esta conclusão, estabeleceram-se como prioritários três pontos de análise: a 

importância do conteúdo e da forma dos noticiários para fixar e atrair mais audiência, e os hábitos de 

consumo de informação televisiva dos indivíduos. 

Numa abordagem teórica, ao nível do conteúdo dos informativos, tornou-se importante compreender 

o processo de produção noticiosa e as várias fases que o compõem – recolha, seleção, redação e 

edição, e emissão – e os constrangimentos organizacionais e individuais envolvidos no mesmo. Esta 

análise permite também compreender as estratégias adotadas no que diz respeito aos conteúdos 

jornalísticos apresentados, ao nível da abordagem que se faz da realidade – a preferência de 

determinados valores-notícia, a emoção e a negatividade, em detrimento de outros – que tem como 

objetivo tornar as notícias mais atrativas ao público. 

O mesmo objetivo é verificado nas estratégias ao nível da forma dos noticiários televisivos. A 

revisão da literatura recaiu sobre a análise do papel da cenografia e do apresentador do noticiário. No 

que respeita aos cenários dos programas informativos, verifica-se a existência de uma evolução ao 

nível dos mesmos, com uma aposta crescente na tecnologia, e com a abertura à redação e ao mundo 

em geral através de ligações ao exterior do mesmo. O desenvolvimento dos cenários é acompanhado 

pelo desenvolvimento do grafismo, que e permite a transmissão da mensagem informativa de forma 

mais eficaz facilitando a visualização do programa. O apresentador é apontado como um elemento 

fundamental do noticiário na medida em que é da sua responsabilidade fazer a ponte entre a 

realidade reportada e o espectador. A sua importância é tal que as empresas mediáticas adotam o 

star system da gestão destes profissionais, que são tratados como celebridades tanto pelos seus 

pares, como pelo público.  

Para analisar os hábitos de consumo de noticiários por parte dos indivíduos, foram enumeradas as 

motivações que os levam a assistir a estes programas, entre as quais estão a necessidade de obter 

informação, o entretenimento e a formação de opinião própria. 

 

Da análise de conteúdo realizada aos noticiários dos canais generalistas portugueses, conclui-se 

que, apesar das diferenças ao nível da notícia de abertura, existe uma padronização no 

alinhamento dos programas, no que diz respeito aos géneros jornalísticos utilizados, às temáticas 

abordadas e nos critérios jornalísticos considerados.  

A notícia em forma de reportagem é o género jornalístico mais utilizado (60%). Em segundo lugar 

surgem os off’s que visam imprimir um maior dinamismo ao programa através apresentação das 

notícias em catadupa unicamente pelo apresentador, prendendo o espetador ao ecrã.  
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As autopromoções que são inseridas pontualmente na emissão do noticiário surgem em terceiro 

lugar nos formatos mais utilizados. Os acontecimentos noticiosos promovidos são os considerados 

mais interessantes para o espetador, mantendo a sua assistência ao programa. Os visionamentos 

acompanhados permitiram constatar que este formato é viável na medida em que, nos grupos 

analisados, ao assistir a uma autopromoção, os participantes aguardaram até que a notícia fosse 

apresentada. 

No lado oposto, a grande reportagem, o comentário e a entrevista são os géneros menos utilizados. 

Apesar de serem dos formatos com maior audiência, implicam mais meios e custos, pelo que apenas 

periodicamente são emitidos.  

Em todos os noticiários, os assuntos de “Sociedade” e as questões de interesse humano são as 

mais abordadas, com um peso de 27% no total dos alinhamentos analisados. Num segundo plano, 

surgem os acontecimentos de “Política”, “Economia” e “Desporto”. Qualquer que seja o produto 

informativo em análise, a atualidade e a vertente social têm de ser fatores ponderados. Os resultados 

obtidos comprovam-no. A crise económica associada à exposição do poder político e as competições 

desportivas que se realizaram durante o período de análise justificam os valores obtidos. Para além 

disso, como se constatou durante as sessões de observação participante, os factos que mais dizem 

respeito ao dia-a-dia dos espetadores são aqueles que despertam mais atenção. O mesmo acontece 

com as notícias mais emocionantes e de interesse humano. Desta forma fixa-se a audiência no 

consumo dos noticiários. 

Quanto aos critérios de seleção noticiosa, verifica-se a tendência geral para a preferência por 

notícias nacionais que, como comprovado na observação participante, são aquelas às quais os 

espetadores dão mais importância pois retratam o seu dia-a-dia; por factos que tenham protagonistas 

humanos, sejam eles anónimos (as pessoas comuns, com as quais o público se identifica) ou 

pessoas de elite (que possuem mais prestígio); e por conteúdos noticiosos negativos, os mais 

emotivos e que mais facilmente atraem o espetador. Com efeito, os visionamentos acompanhados de 

noticiários permitiram observar que as notícias negativas são as que causam maior impacto nos 

espetadores. Contudo, ressalva-se o facto de em todas as sessões os participantes terem referido a 

importância de tomarem conhecimento de notícias positivas, que funcionam como “bolhas de 

oxigénio” da realidade relatada. Estes são critérios que têm em comum a atração dos consumidores 

de informação através da emoção e das necessidades mais superficiais.  

 

No que diz respeito à forma dos noticiários, a análise dos cenários permitiu concluir que hoje estes 

funcionam como uma montra tecnológica. Os cenários são construídos a partir de elementos 

tecnológicos física e virtualmente. Os múltiplos ecrãs que compõem o cenário físico são 

complementados com cenários virtuais criados a partir de computadores e que permitem uma 

maior diversidade, originalidade e versatilidade nos estúdios televisivos, adaptando-se às 

situações necessárias e tão diferentes como aquelas que caracterizam a realidade informativa. Mas 

nem tudo são mudanças. A redação permanece como cenário principal, funcionando como o espelho 

de uma informação livre e clara.  
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A utilização das novas tecnologias está também muito presente nos grafismos utilizados nos 

noticiários. Estes elementos gráficos pretendem assegurar o entendimento do espetador da 

informação a veicular. Para tal contribuem as infografias. Há contudo outros elementos que podem 

causar a distorção da mensagem. Como observado nos visionamentos acompanhados, as 

mensagens passadas em rodapé sobre acontecimentos diferentes dos que estão a ser narrados a 

dado momento podem funcionar como ruído. Esta é contudo uma ferramenta em desuso (apenas a 

RTP1 utiliza). É preferível que exista uma consonância entre aquilo que é dito e mostrado, em 

detrimento da apresentação de várias informações no mesmo ecrã, o que complexifica a 

visualização do espetador e o afasta da emissão. 

O apresentador, mediador entre a realidade e o espetador, assume um papel mais ativo no 

noticiário. Com a introdução de novos espaços no estúdio é exigida a sua mobilidade, deixando de 

estar estativo atrás da bancada. Para além disso, em certos momentos é responsável pela 

coordenação da emissão ao dirigir elementos gráficos como infografias. A importância acrescida é 

também visível em termos estéticos. No espetáculo da informação, o mestre-de-cerimónias é 

tratado como uma celebridade pertencente a um star system tal é o valor que atingiu pela sua 

referência perante o público. De resto, através dos visionamentos acompanhados essa referência 

foi notória. Em ambas as sessões os participantes fizeram referência de forma natural ao 

apresentador, revelando ou a sua preferência por ele ou o seu descontentamento. Nestes 

testemunhos percebeu-se ainda que o facto de um apresentador estar presente no noticiário pode ser 

o fator decisivo na escolha do programa a visionar. 

 

No início da investigação foram estabelecidas como hipóteses: a) as estratégias praticadas ao nível 

do conteúdo dos noticiários são menos importantes na cativação de audiência; b) as estratégias 

praticadas ao nível da forma dos noticiários são mais importantes na cativação de audiência. Com 

base em todos os resultados alcançados, confirmam-se estas hipóteses. A recolha de dados de 

audiências à medida que as alterações nas estações aconteceram comprovam-no. Se na fase de 

controlo, sem quaisquer mudanças, a RTP1 era líder nos noticiários, no ano seguinte, os informativos 

da TVI ganham progressivamente mais audiência até se tornarem líderes na última fase de recolha. A 

evolução desta estação em particular, pois foi aquela onde se verificaram as mudanças mais 

profundas (direção, apresentadores, entidade gráfica), pode dever-se, por um lado, à alteração da 

linha editorial que, como foi demonstrando, se tornou mais neutra e aproximada do interesse público. 

Contudo isso é apenas visível na notícia de abertura. Na totalidade do noticiário, os resultados sobre 

a análise de conteúdo são semelhantes entre todos os canais. Por outro lado, a TVI passou a contar 

com novos apresentadores, referências no jornalismo televisivo, que fizeram transitar o seu valor da 

RTP para a nova estação. Esta mudança foi também acompanhada de uma alteração na identidade 

gráfica da informação do canal. Importa ainda referir que todas estas mudanças aconteceram sob o 

acompanhamento mediático e foram notadas pelo público que, ao que tudo indica, terá alterado os 

seus hábitos de consumo de informação televisiva em função dessas alterações. Todas estas 

estratégias culminaram na vitória dos noticiários da TVI. 
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Neste sentido, é possível comprovar o peso das estratégias aplicadas ao nível da forma dos 

noticiários – no local onde as notícias são transmitidas, quem as transmite e de que modo o 

faz. Mesmo ao nível do conteúdo, é o modo como a informação é dada a conhecer que fixa o 

espetador. Neste campo destaca-se a eficácia das autopromoções e dos off enquanto ganchos da 

atenção dos espetadores.  

No final da investigação apresentada, importa clarificar que as estratégias de marketing planeadas 

envolvem não apenas as redações mas também outros departamentos das empresas que são as 

estações de televisão. É de relembrar que os jornalistas estão vinculados a direitos, deveres e 

princípios éticos pela sua condição profissional. Contudo, verifica-se que assumem um importante 

papel naquilo que é o fabrico dos noticiários e na aplicação diária das estratégias delineadas.  

 

Este é apenas um estudo localizado no tempo e no espaço pelo que, uma análise mais vasta 

permitiria sustentar estas e outras conclusões, bem como retirar novas ilações.  

Da investigação realizada resultam novas questões que se prendem essencialmente com os 

hábitos de consumo e o planeamento das estratégias aplicadas ao nível do jornalismo 

televisivo. O que leva o espetador a visionar o noticiário? Qual a sua perceção sobre os 

apresentadores? Como são delineadas as estratégias ao nível do conteúdo e da forma dos 

programas? Quais os critérios para as escolhas dos apresentadores e da identidade gráfica dos 

programas? Qual a sua influência na perceção dos consumidores sobre o canal televisivo e, em 

particular, sobre a informação dessa estação? Qual a influência do setor publicitário na definição 

destas estratégias? E, em última instância, importará perceber qual o papel dos noticiários televisivos 

enquanto fonte de informação numa época em que o acesso à informação é mais fácil, rápido e 

disponível numa ótica de multimeios. A prática de mais visionamentos acompanhados, uma análise 

mais exaustiva e prolongada dos noticiários e a realização de entrevistas a profissionais de diferentes 

áreas televisivas (jornalismo, marketing, departamento criativo, etc.) poderão ser algumas das 

técnicas a aplicar para responder a essas questões. 
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http://ria.ua.pt/bitstream/10773/7082/1/Livro_GMCS_work_document.pdf
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Anexo 1 – O conteúdo da informação 

 

 

 

Tabela 5 - Sentido das notícias de abertura por canal e fase de recolha  

  Fase de Recolha 

Canal Sentido 
1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

RTP1 

Positivo 16 23,5% 5 7,1% 1 1,4% 0 0,0% 

Negativo 48 70,6% 44 62,9% 45 64,3% 37 52,9% 

Neutro 4 5,9% 21 30,0% 24 34,3% 33 47,1% 

SIC 

Positivo 8 11,4% 10 14,5% 5 8,3% 1 1,5% 

Negativo 59 84,3% 50 72,5% 40 66,7% 35 51,5% 

Neutro 3 4,3% 9 13,0% 15 25,0% 32 47,1% 

TVI 

Positivo 8 11,6% 3 4,4% 1 1,5% 1 1,5% 

Negativo 56 81,2% 50 73,5% 43 65,2% 26 38,2% 

Neutro 5 7,2% 15 22,1% 22 33,3% 41 60,3% 

 

 

 

Tabela 4- Temática das notícias de abertura por canal e fase de recolha  

    Fase de Recolha 

Canal Temática 
1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

RTP1 

Sociedade 24 35,3% 17 24,3% 21 30,0% 38 54,3% 

Política 31 26,7% 25 21,6% 37 52,9% 23 32,9% 

Economia 10 14,7% 27 50,9% 10 14,3% 6 8,6% 

Desporto 3 4,4% 1 1,4% 2 2,9% 3 4,3% 

SIC 

Sociedade 34 48,6% 22 31,9% 28 46,7% 28 41,2% 

Política 26 37,1% 20 29,0% 22 36,7% 25 36,8% 

Economia 8 11,4% 24 34,8% 8 13,3% 9 13,2% 

Desporto 1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 5 7,4% 

Ciência 
eTecnologia 

0 0,0% 2 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Lifestyle 1 1,4% 1 1,4% 2 3,3% 1 1,5% 

TVI 

Sociedade 36 52,2% 15 22,1% 24 36,4% 27 39,7% 

Política 26 37,7% 22 32,4% 28 42,4% 27 39,7% 

Economia 5 7,2% 26 38,2% 11 16,7% 10 14,7% 

Desporto 2 2,9% 0 0,0% 2 3,0% 3 4,4% 

Lifestyle 0 0,0% 5 7,4% 1 1,5% 1 1,5% 
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Tabela 6 - Conteúdos difundidos na primeira e segunda partes dos 
noticiários  

Canal Programa   
Parte do programa 

Total 
1ª Parte 2ª Parte 

RTP1 

Jornal da 
Tarde 

Frequência 238 40 278 

Percentagem 86% 14% 100% 

Telejornal 
Frequência 206 22 228 

Percentagem 90% 10% 100% 

SIC 

Primeiro 
Jornal 

Frequência 169 144 313 

Percentagem 54% 46% 100% 

Jornal da 
Noite 

Frequência 63 176 239 

Percentagem 26% 74% 100% 

TVI 

Jornal da Uma 
Frequência 169 34 203 

Percentagem 83% 17% 100% 

Jornal das 
Oito 

Frequência 175 108 283 

Percentagem 62% 38% 100% 

Total 
Frequência 1020 524 1544 

Percentagem 66% 34% 100% 

 

 

 

66%

34%

1ª Parte

2ª Parte

Gráfico 6- Percentagem de conteúdos difundidos na primeira e 
segunda partes dos noticiários 



 

Tabela 7 - Géneros jornalísticos apresentados nos noticiários  

Canal Programa 

Género Jornalístico 

Reportagem Off Entrevista Comentário Grande reportagem Direto Promoção 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

RTP1 

Jornal da 
Tarde 

166 59,7% 62 22,3% 2 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 13 4,7% 35 12,6% 

Telejornal 151 66,2% 49 21,5% 2 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,2% 21 9,2% 

SIC 

Primeiro 
Jornal 

165 52,7% 75 24,0% 2 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 13 4,2% 58 18,5% 

Jornal da 
Noite 

151 63,2% 30 12,6% 5 2,1% 5 2,1% 3 1,3% 5 2,1% 40 16,7% 

TVI 

Jornal da 
Uma 

129 63,5% 35 17,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 5,4% 28 13,8% 

Jornal das 
Oito 

163 57,6% 65 23,0% 1 0,4% 16 5,7% 0 0,0% 6 2,1% 32 11,3% 

Total 925 59,9% 316 20,5% 12 0,8% 21 1,4% 3 0,2% 53 3,4% 214 13,9% 

Legenda: Freq. – Frequência; % - Percentagem 

 



Gráfico 7 - Percentagem de géneros jornalísticos apresentados nos noticiários 
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Legenda: Freq. – Frequência; % - Percentagem 

 

 

 

Tabela 8 - Temáticas apresentadas nos noticiários 

Canal Programa 

Tema 

Sociedade Economia Política Desporto Educação Saúde Justiça 
Ciência & 
Ambiente 

Cultura Tempo 

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

RTP1 

Jornal da Tarde 65 23,4% 44 15,8% 44 15,8% 65 23,4% 10 3,6% 13 4,7% 4 1,4% 6 2,2% 22 7,9% 5 1,8% 

Telejornal 45 19,7% 37 16,2% 52 22,8% 45 19,7% 7 3,1% 11 4,8% 11 4,8% 4 1,8% 13 5,7% 3 1,3% 

SIC 

Primeiro Jornal 107 34,2% 34 10,9% 43 13,7% 37 11,8% 11 3,5% 9 2,9% 23 7,3% 9 2,9% 32 10,2% 8 2,6% 

Jornal da Noite 70 29,3% 35 14,6% 36 15,1% 18 7,5% 11 4,6% 9 3,8% 21 8,8% 5 2,1% 23 9,6% 11 4,6% 

TVI 

Jornal da Uma 55 27,1% 40 19,7% 23 11,3% 36 17,7% 8 3,9% 5 2,5% 16 7,9% 4 2,0% 13 6,4% 3 1,5% 

Jornal das Oito 78 27,6% 52 18,4% 49 17,3% 30 10,6% 16 5,7% 15 5,3% 13 4,6% 7 2,5% 19 6,7% 4 1,4% 

Total 420 27,2% 242 15,7% 247 16,0% 231 15,0% 63 4,1% 62 4,0% 88 5,7% 35 2,3% 122 7,9% 34 2,2% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Contexto dos conteúdos apresentados 

Canal Programa 
Nacional Internacional 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

RTP1 
Jornal da Tarde 203 73,6% 73 26,4% 

Telejornal 152 66,7% 76 33,3% 

SIC 
Primeiro Jornal 233 74,4% 80 25,6% 

Jornal da Noite 179 74,9% 60 25,1% 

TVI 
Jornal da Uma 151 74,4% 52 25,6% 

Jornal das Oito 202 71,4% 81 28,6% 

Total 1120 72,6% 422 27,4% 
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Tabela 10 - País de elite de conteúdos apresentados  

Canal Programa 
País de elite País não de elite 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

RTP1 
Jornal da Tarde 262 94,9% 14 5,1% 

Telejornal 219 96,1% 9 3,9% 

SIC 
Primeiro Jornal 290 92,7% 23 7,3% 

Jornal da Noite 226 94,6% 13 5,4% 

TVI 
Jornal da Uma 189 93,1% 14 6,9% 

Jornal das Oito 265 93,6% 18 6,4% 

Total 1451 94,1% 91 5,9% 

 

Gráfico 9 - Percentagem da presença de países de elite nos conteúdos 
apresentados 
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Tabela 11 - Sentido dos conteúdos apresentados por tipo de país 

Tipo de país 

Sentido 

Neutro Positivo Negativo 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

País de elite 666 45,9% 212 14,6% 572 39,4% 

País não de elite 28 30,8% 2 2,2% 61 67,0% 

 

Tabela 12 - Sentido dos conteúdos apresentados 

Canal Jornal 
Neutro Positivo Negativo 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

RTP1 
Jornal da Tarde 120 43,2% 59 21,2% 99 35,6% 

Telejornal 107 46,9% 26 11,4% 95 41,7% 

SIC 
Primeiro Jornal 137 43,8% 48 15,3% 128 40,9% 

Jornal da Noite 113 47,3% 31 13,0% 95 39,7% 

TVI 
Jornal da Uma 91 45,0% 24 11,9% 87 43,1% 

Jornal das Oito 128 45,2% 26 9,2% 129 45,6% 

Total 696 45,1% 214 13,9% 633 41,0% 

 

Gráfico 10- Sentido dos conteúdos apresentados (percentagem) 
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Tabela 13- Personalização dos conteúdos apresentados 

Canal Programa 
Personalizados Não personalizados 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

RTP1 

Jornal da Tarde 155 55,8% 123 44,2% 

Telejornal 158 69,3% 70 30,7% 

SIC 
Primeiro Jornal 177 56,5% 136 43,5% 

Jornal da Noite 151 63,2% 88 36,8% 

TVI 

Jornal da Uma 124 61,1% 79 38,9% 

Jornal das Oito 155 54,8% 128 45,2% 

Total 920 59,6% 624 40,4% 

 

Gráfico 11 - Percentagem de personalização dos conteúdos apresentados 
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Tabela 14 - Resultados do teste Qui-quadrado pelo cruzamento da 
personalização de conteúdos e respetiva temática 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 202,304 9 ,000* 

Likelihood Ratio 214,242 9 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

24,385 1 ,000 

N of Valid Cases 1544 
  

*Ao nível de significância 0,05, o valor p é 0. Como o valor p é inferior ao nível de significância, no 

teste de hipóteses Qui-Quadrado, conclui-se que existe uma relação de dependência entre as 

variáveis referidas. Fonte - Elaboração própria com recurso ao SPSS 

 

 

Tabela 15 - Personalização dos conteúdos apresentados pela respetiva 
temática 

Tema 

Personalizados Não personalizados 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Sociedade 253 60,2% 167 39,8% 

Economia 104 43,0% 138 57,0% 

Política 209 84,6% 38 15,4% 

Desporto 167 72,3% 64 27,7% 

Educação 26 41,3% 37 58,7% 

Saúde 27 43,5% 35 56,5% 

Justiça 70 79,5% 18 20,5% 

Ciência & Ambiente 12 34,3% 23 65,7% 

Cultura 49 40,2% 73 59,8% 

Tempo 3 8,8% 31 91,2% 

Total 920 59,6% 624 40,4% 
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Gráfico 12 - Percentagem de personalização dos conteúdos apresentados pela 
respetiva temática 

 

Tabela 16- Referência a pessoas de elite nos conteúdos apresentados 

Canal Programa 

Pessoa de elite Pessoa anónima 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

RTP1 
Jornal da Tarde 86 30,6% 192 69,1% 

Telejornal 111 48,7% 117 51,3% 

SIC 

Primeiro Jornal 92 29,4% 221 70,6% 

Jornal da Noite 82 34,3% 157 65,7% 

TVI 
Jornal da Uma 66 32,5% 137 67,5% 

Jornal das Oito 107 37,8% 176 62,2% 

Total 544 35,2% 1000 64,8% 
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Gráfico 13 - Percentagem de referências a pessoas de elite nos conteúdos 
apresentados 

 

 

Tabela 17- Referência a pessoas de elite nos conteúdos apresentados 
por temática 

Tema 
Pessoa de elite Pessoa anónima 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Sociedade 61 24,1% 192 75,9% 

Economia 66 63,5% 38 36,5% 

Política 200 95,7% 9 4,3% 

Desporto 133 79,6% 34 20,4% 

Educação 9 34,6% 17 65,4% 

Saúde 14 51,9% 13 48,1% 

Justiça 31 44,3% 39 55,7% 

Ciência & Ambiente 4 33,3% 8 66,7% 

Cultura 22 44,9% 27 55,1% 

Tempo 1 33,3% 2 66,7% 

Total 541 58,8% 379 41,2% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jornal da 
Tarde

Telejornal Primeiro 
Jornal

Jornal da 
Noite

Jornal da 
Uma

Jornal das 
Oito

RTP1 SIC TVI Total

30,6%

48,7%

29,4%
34,3% 32,5%

37,8% 35,2%

69,1%

51,3%

70,6%
65,7% 67,5%

62,2% 64,8%

Pessoa anónima

Pessoa de elite



O Noticiário P€rf€ito 

61 
 

Tabela 18 - Resultados do teste Qui-quadrado pelo cruzamento da 
referência a pessoas de elite nos conteúdos e respetiva temática 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 297,188 18 ,000* 

Likelihood Ratio 336,101 18 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

4,009 1 ,045 

N of Valid Cases 920 
  

*Ao nível de significância 0,05, o valor p é 0. Como o valor p é inferior ao nível de significância, no 

teste de hipóteses Qui-Quadrado, conclui-se que existe uma relação de dependência entre as 

variáveis referidas. Fonte - Elaboração própria com recurso ao SPSS. 

 

Gráfico 14- Referência a pessoas de elite nos conteúdos apresentados por 
temática 
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Anexo 2 – A forma da informação 

Tabela 19 - Cor da indumentária dos apresentadores dos noticiários 

Canal 
Vivas Neutras Pastel 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

RTP1 41 66,1% 6 9,7% 15 24,2% 

SIC 19 31,1% 19 31,1% 23 37,7% 

TVI 22 35,5% 20 32,3% 20 32,3% 

Homens 69 45,7% 33 21,9% 49 32,5% 

Mulheres 13 38,2% 12 35,3% 9 26,5% 

Total 82 44,3% 45 24,3% 58 31,4% 

 

Gráfico 15 - Cor da indumentária dos apresentadores dos noticiários 
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Tabela 20- Cores da indumentária dos apresentadores dos noticiários 

Canal 
Uma cor Várias cores 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

RTP1 20 32,3% 42 67,7% 

SIC 45 73,8% 16 26,2% 

TVI 40 64,5% 22 35,5% 

Total 105 56,8% 80 43,2% 

 

Gráfico 16- Cores da indumentária dos apresentadores dos noticiários 

 

 

Tabela 21 - Penteado das apresentadoras dos noticiários 
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Gráfico 17 - Penteado das apresentadoras dos noticiários 

 

 

Tabela 22 - Utilização de gravata pelo apresentador 

  
Sim Não 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

José Alberto Carvalho 15 75% 5 25% 

Total 145 96,7% 5 3,3% 

 

Gráfico 18- Utilização de gravata pelos apresentadores 
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Tabela 23 - Posição do apresentador na abertura do noticiário 

Canal Programa 
Sentado Em pé 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

RTP1 
Jornal da Tarde 25 81% 6 19% 

Telejornal 29 94% 2 6% 

SIC 
Primeiro Jornal 30 100% 0 0% 

Jornal da Noite 31 100% 0 0% 

TVI 
Jornal da Uma 31 100% 0 0% 

Jornal das Oito 26 84% 5 16% 

Total 172 93% 13 7% 

 

Gráfico 19 - Posição do apresentador na abertura do noticiário 
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Anexo 3 – Missão cumprida 

Tabela 24 – Percentagem de Share dos noticiários televisivos 

Canal Programa 1ª fase 2ª fase 3ª fase 4ª fase 

RTP1 
Jornal da Tarde 33,4% 30,0% 29,4% 26,6% 

Telejornal 29,4% 28,6% 28,5% 26,6% 

SIC 
Primeiro Jornal 27,7% 25,6% 28,9% 27,6% 

Jornal da Noite 25,8% 26,1% 26,3% 25,8% 

TVI 
Jornal da Uma 27,9% 25,6% 25,4% 29,1% 

Jornal das Oito 27,6% 27,6% 25,9% 26,9% 

Fonte: Produção própria a partir de Marktest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria a partir de Marktest 

 

Tabela 25 – Percentagem de Rating dos noticiários televisivos 

Canal Programa 1ª fase 2ª fase 3ª fase 4ª fase 

RTP1 
Jornal da Tarde 6,8 6,8 7,1 6,6 

Telejornal 11,9 8,7 10,9 10,8 

SIC 
Primeiro Jornal 5,8 5,8 6,1 5,5 

Jornal da Noite 10,6 8,4 10,2 10,5 

TVI 
Jornal da Uma 5,6 5,8 5,4 6,2 

Jornal das Oito 11,4 8,8 10,2 11,2 


