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Resumo 

A história do ciberjornalismo em Portugal começou há 15 anos. Ainda assim, pouco se 
sabe sobre a sua prática entre os média regionais. Olhando para o caso da imprensa, 
estudos têm revelado que os jornais regionais são mais lidos que os de âmbito nacional. 
Já quanto ao aproveitamento das potencialidades da Internet, pouco se sabe. É o que se 
pretende fazer com o presente estudo. Adoptando a mesma metodologia que Zamith 
(2008), que aplicou uma grelha de análise para avaliar o aproveitamento da Internet por 
parte dos principais sites noticiosos em Portugal, repetiu-se o procedimento mas para os 
jornais regionais mais lidos em cada um dos distritos (18) e regiões autónomas (2). Os 
resultados apontam para um fraco aproveitamento das potencialidades da Internet, por 
parte dos principais jornais regionais em Portugal.  
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Abstract 

The history of online journalism in Portugal began 15 years ago. Still, little is known 
about its practice among the regional media. Looking at the case of the press, studies 
have revealed that regional newspapers are the most widely read nationwide. As for the 
use of the potentialities of the Internet, little is known. Adopting the Zamith (2008) 
methodology, who applied a framework of analysis to evaluate the use of the Internet by 
major news sites in Portugal, we repeated the procedure to the most read regional 
newspapers in each district (18) and  autonomous regions (2). The results indicate a 
poor utilization of the potential of the Internet by major regional newspapers in 
Portugal. 
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1. Introduçao 
De tempos a tempos o jornalismo, e a sua forma de fazer, tem sido desafiado pela 
inovação tecnológica. O aparecimento da Internet, na década de 90 do século passado, é 
disso exemplo. Em Portugal, corria o ano de 1995 quando se começaram a dar os 
primeiros passos nesse sentido, por parte do Jornal de Notícias (GRANADO, 2005), 
seguido-se-lhe, em 1998, o primeiro jornal exclusivamente digital: o Setúbal na Rede. 
Apesar desse ciberjornal ter também a particularidade de ser regional, não terá sido o 
primeiro média, desse âmbito, a lançar-se na Internet. Há evidências de títulos de 
imprensa regional que começaram a adoptar o novo meio e a criar os seus ciberjornais 
antes dessa data, designadamente em 1996 e 1997 (JERÓNIMO, 2010a: 113). Porém, 
passados cerca de 15 anos, pouco se sabe sobre o aproveitamento que esses meios têm 
feito das potencialidades da Internet. A única excepção, até ao momento, é um estudo 
feito a nove ciberjornais regionais do distrito de Porto (COUTO, 2010). 
 
Com o presente estudo, pretende-se alargar o âmbito de análise e recolher mais 
indicadores de como estará a imprensa regional portuguesa a aproveitar as 
potencialidades da Internet. De modo particular, como é que os jornais mais lidos em 
cada um dos 18 distritos e 2 regiões autónomas estão a aproveitar as pontencialidades 
do meio em estudo. Para tal, parte-se da grelha de análise aplicada por Zamith (2008) 
aos média de âmbito nacional e que posteriormente foi usada por Couto (2010) para os 
de âmbito regional. Importa referir que a mesma tem sido actualizada no âmbito da tese 
de doutoramento do autor (Zamith), em curos, sendo uma das mais recentes (2009) 
aquela que iremos usar no presente estudo (grelha disponibilizada pelo autor).  
 
Não é o âmbito deste estudo procurar indicadores dos motivos que levam a que a 
produção para os ciberjornais regionais seja da forma que é. Esse será o passo seguinte, 
isto é, ir para trás do monitor e falar com os produtores (editores, jornalistas ou 
utilizadores). Por agora ficaremos pela análise de output. Com ela ficaremos a saber 
como é que os jornais líderes de audiência de leitura no formato tradicional (Bareme 
Imprensa Regional 2010) estão a aproveitar o meio mais recente que têm ao dispôr 
(Internet). Estudos feitos noutros contextos que não o português, têm deixado 
indicações de que a tradição de produção noticiosa nas redacções é o papel. Por outras 
palavras, o paper first tem predominado sobre o web first. Com o presente estudo, 
poderemos contar com alguns indicadores que ajudem a perceber se os jornais regionais 
em Portugal seguem ou não essa tendência. 

2. Imprensa regional e Internet 
Salvo alguns contributos (SANTOS COSTA, 2005; VIEIRA, 2009; JERÓNIMO, 
2010a; COUTO, 2010), a história do ciberjornalismo de proximidade em Portugal está 
ainda por contar. Até mesmo o conceito aqui empregue, está ainda para ser discutido. 
Tal como há diferentes abordagens à “especialidade do jornalismo que emprega o 
ciberespaço para investigar, produzir e, sobretudo, difundir conteúdos jornalísticos” 
(SALAVERRÍA, 2005: 21), isto é, o ciberjornalismo, aqui adoptado, o mesmo sucede 
quando nos referimos à prática do mesmo nas redacções regionais. Não pretendemos, 
neste estudo, efectuar uma discussão exaustiva do conceito ciberjornalismo de 
proximidade, porém, não podemos deixar de reconhecer outros já adoptados, como 
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ciberjornalismo regional (COUTO, 2010). A escolha da actual, cuja discussão se seguirá 
na tese de doutoramento do autor, cruza dois conceitos já consolidados: jornalismo de 
proximidade (CAMPONEZ, 2002), que se refere à prática por parte dos média regionais 
e locais, e ciberjornalismo (SALAVERRÍA, 2005). Há ainda a considerar 
Ciberperiodismo en la proximidad (LÓPEZ GARCIA, 2008), transversal aos anteriores. 
Ainda assim, é prematuro falar em práticas, para já desconhecidas no contexto dos 
média regionais portugueses. Isto porque, como vimos, pouco se sabe sobre a adopção 
da Internet pela imprensa regional.  
 
O primeiro contributo que se conhece (SANTOS COSTA, 2005), apesar de não usar a 
grelha de análise já aqui referida, inspirada no trabalho de Schultz (cit. ZAMITH, 2008: 
7), faz uma análise muito similar. Nela o autor também analisa 20 títulos de imprensa 
regional portuguesa, seguindo o critério de um por distrito e regiões autónomas. Já a 
escolha de qual seria, em cada uma das regiões, foi aleatória. Um dos princiapais 
indicadores deixado pela tese de mestrado de Santos Costa (2005), prende-se com a 
reduzida presença de conteúdos produzidos exclusivamente para a web (20%). Já no 
que toca à possibilidade de interagir com os utilizadores, é reduzido o número de 
conteúdos noticiosos que indicam o contacto do autor (15%), aqueles que possibilitam 
comentários (40%) ou o envio por email (30%). A presença de espaços de partilha, 
como fórums, é igualmente reduzida (25%). Por outro lado, regista-se a possibilidade de 
efectuar pesquisas (65%), a presença de ficha técnica (65%), com a lista de contacto dos 
jornalistas (70%).  
 
Os estudos de output ou de funcionalidade dos ciberjornais, foi prosseguido por Vieira 
(2009), na análise a um único título. O autor observou ainda, para além do estudo 
funcional, os conteúdos produzidos, tanto para o ciberjornal como para a edição em 
papel. De entre as conclusões do autor, destacamos três: 1) o “jornalismo regional” – 
usando termo do autor – é um jornalismo especializado e, em muitos casos, com maior 
implantação e audiência do que aqueles que são designados de âmbito nacional, 2) 
elementos hipertextuais e multimédia são “quase esquecidos”, bem como o arquivo, 
inexistente (ciberjornal “sem memória”), 3) “elementos como a interactividade 
(nomeadamente a possibilidade de comentar as peças) e a actualização (sobretudo as 
notícias de “Última Hora” e a “Agenda Cultural), demonstram que houve um esforço 
em dar os primeiros passos rumo ao jornalismo online” (ibid.: 121). 
 
Mais recente e directamente relacionado com o presente estudo, é o trabalho de Couto 
(2010), que estudou o aproveitamento das potencialidades da Internet em nove 
cibejornais do distrito do Porto. A conclusão do mesmo foi em tudo semelhante à de 
Zamith (2008): “estes aproveitam muito pouco as potencialidades que a Internet 
oferece” (COUTO, 2010: 58). A média desse aproveitamento situa-se nos 30,6%, sendo 
o máximo registado de 48% (Terras do Vale do Sousa) e o mínimo de 8% (O Progresso 
de Paredes). Já quanto as potencialidades propriamente ditas, a usabilidade (80%) e a 
criatividade (70%) são as que melhor aproveitamento registam, enquanto que a 
hipertextualidade (10,5%) e a instantaneidade (19,2%) se situam no extremo oposto. 
Indicadores que seguem a linha de pensamento de Luís Santos: “não creio que, a nível 
regional, a torrente de informação relevante para a comunidade possa ser tão caudalosa 
mas acho que a web é, em simultâneo, um excelente espaço para o jornalismo cuidado e 
com recurso a mais meios (a reportagem multimédia de qualidade e a experiência de 
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trabalho jornalístico, de facto, inédita) e para as chamadas 'breaking news'” (cit. 
COUTO, 2010: 68).  
 
Num outro estudo de caso (JERÓNIMO, 2010a), são observados 17 jornais regionais do 
distrito de Leiria e inquiridos os respectivos jornalistas, com o objectivo de saber qual o 
papel da Internet nas suas rotinas. Dos 11 que responderam, 45,5% referiu passar 3 a 4 
horas diárias online, 63,3% considerou a Internet “essencial” para o seu trabalho, sendo 
o “acesso à informação” (72,7%) a potencialidade mais reconhecida. Quanto às rotinas 
envolvendo o ciberjornalismo, “enviar e-mails” (50%) e “localizar informação” (30%) 
foram referencidas como prioritárias. Já no que toca à relação com os utilizadores 
(antigos leitores), mediada por plataformas digitais, como a Internet, 72,7% apontou ser 
“essencial para receber informação”. Do estudo ficam indicadores de que a utilização da 
Internet, naquela data e no contexto específico do caso, é uma ferramenta indispensável 
nas redacções regionais. Regista-se ainda a observação, geral, feita na conclusão do 
estudo: “A digitalização da imprensa regional, a sua adaptação a uma realidade com 
mais de uma década, tem sido igualmente lenta. Basicamente segue as pisadas do que os 
‘grandes títulos’ fazem. Tem menos recursos, porém, beneficia de uma maior 
proximidade, relação com a sua audiência, que poderia potenciar, nomeadamente, junto 
daqueles que privilegiam as plataformas digitais” (ibid.: 119).  

3. Potencialidades ciberjornalísticas 
Hipertextualidade, multimedialidade e interactividade são conhecidas como as 
principais características da Internet e também aqueles que se apresentam como as 
principais potencialidades que a produção ciberjornalística pode explorar (ZAMITH, 
2008: 26). Há quem acrescente ainda a instantaneidade à lista das principais 
características (LÓPEZ, 2008: 77) ou ainda a personalização (Bardoel e Deuze cit. 
COUTO, 2010). Se as três primeiras se apresentam como consensuais, o mesmo já não 
se poderá dizer das restantes: ubiquidade, memória, contextualização, personalização e 
usabilidade. No presente estudo adoptaremos a escolha feita por Couto (2010: 19), cujo 
estudo se apresenta como o primeiro a analisar as potencialidades ciberjornalísticas nos 
média regionais portugueses, acrescentando-lhe a criatividade. 

3.1. Hipertextualidade 

Vannevar Bush descrevia, em 1945, no artigo “As We May Think”, aquilo que seria a 
primeira noção de hipertexto: “a maior parte dos sistemas de indexação e organização 
de informações em uso na comunidade cientifica são artificiais. Cada item é classificado 
apenas por uma única rubrica, e a ordenação é puramente hierárquica (classes, 
subclasses, etc.) (…) Ora, a mente não funciona desta forma, mas sim através de 
associações” (Bush cit. Zamith, 2008: 28). O conceito seria recuperado 20 anos mais 
tarde por Ted Nelson, a partir da necessidade de organização documental da sobrecarga 
informativa resultante da II Guerra Mundial (COUTO, 2010: 21). Já na década de 90 do 
século passado Piérre Lévy o descreveu como “um conjunto de nós ligados por 
conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou parte de gráficos, 
sequências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertexto” 
(cit. ZAMITH, 2008: 28). Para Ward, trata-se do “coração da escrita online” (cit. 
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VIEIRA, 2009: 40). Cingindo-a à Internet e ao ciberjornalismo, a hipertextualidade 
pode ser definida como a “capacidade de interligar vários textos digitais entre si” 
(SALAVERRÍA, 2005: 30) ou ainda imagens e sons. Uma potencialidade que teve 
como principal impacto na redacção noticiosa para os cibermédia, a possibilidade de 
ligar conteúdos entre si, sem a necessidade de ter que os colocar todos no mesmo plano. 
Recuperando uma expressão de Jeff Jarvis que entretanto se popularizou: “Do what 
yout do best and link the rest”. A ideia subjacente seria a de que os ciberjornalistas 
estariam a consumir o seu tempo repetindo as rotinas de produção noticiosa já 
desenvolvidas por outros.  

3.2. Multimedialidade 

Como o próprio nome indica, trata-se de uma combinação de múltiplos média ou aquilo 
que poderemos chamar de convergência de elementos como o texto, a imagem e o som, 
“outorgada pelo suporte digital” (SALAVERRÍA, 2005: 32). Como multimédia Mark 
Deuze classifica “todas e quaisquer combinações de conteúdo editorial, em termos de 
texto escrito, imagem fixas e em movimento, sons, dados e gráficos” (2003: 224). A 
presença conteúdos noticiosos combinando texto, vídeo ou slideshows e tem sido uma 
prática mais ou menos transversal aos cibermédia. Já a edição dos mesmos, tem 
representado um desafio para (ciber)jornalistas. João Canavilhas alerta precisamente 
para a necessidade de formação a este nível. “O objectivo é fazer com que o jornalista 
possa produzir alguns dos conteúdos mas, sobretudo, dotá-lo de uma linguagem técnica 
capaz de lhe permitir desenhar o produto final e coordenar a equipa de produção de 
conteúdos” (cit. COUTO, 21-22). 

3.3. Interactividade 

É das principais características aquela que se apresenta como menos consensual, 
sobretudo por ser frequentemente considerada como mera capacidade de relação entre 
homem e máquina. Para Tim Berners-Lee trata-se de algo mais abrangente, de um 
“processo de fazer coisas e resolver problemas em conjunto” (cit. ZAMITH, 2008: 29). 
A relação do homem com o homem mediada pelas plataformas digitais é o que está 
subjacente à ideia do inventor da World Wide Web. “Vista como uma ferramenta 
fundamental na criação de novos públicos, nomeadamente entre as camadas mais 
jovens” (Barbosa cit. COUTO, 2010), a interactividade é uma das características mais 
visíveis na actualidade. Veja-se, a título de exemplo, as redes sociais online, como o 
Facebook. Mas antes delas já existiam os fórums ou chats. “A Internet não é um 
megafone. A Internet é conversação” (Lasica cit. ZAMITH, 2008: 29). Ao nível dos 
cibermédia, a interactividade serve de meio de aproximação dos utilizadores aos 
(ciber)jornalistas e vice-versa. Um ponto de partida para o debate, a que Joseph Daniel 
Lasica se refere, e até a colaboração. Para os (ciber)média regionais, que se 
caracterizam pela proximidade ao seu público, esta apresenta-se como uma 
característica à sua medida.  
 
“Perante um cenário em que os cidadãos se afastam cada vez mais da política, a criação 
de espaços públicos de debate (fóruns, chats, etc) é uma oportunidade para os 
ciberjornais recuperarem o seu papel fundamental na melhoria das democracias locais 
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(...) a enorme quantidade de blogues regionais e o debate que aí ocorre demonstra bem a 
necessidade de espaços de debate, algo que tradicionalmente estava atribuído aos 
média” (Canavilhas cit. COUTO, 2010: 20). 
 
A possibilidade que se abre aos leitores/utilizadores de fazerem parte do processo de 
contrução, noticiosa ou não, com os cibermédia, é destacada por Jo Bardoel e Mark 
Deuze (cit. ZAMITH, 2008: 29). Esta relação torna-se particularmente evidente nas 
redes sociais online (GARCÍA DE TORRES et al., 2011). 

3.4. Instantaneidade 

Publicar a qualquer hora, sem ter de esperar pela edição em papel do dia ou semana 
seguinte ou do próximo noticiário radiofónico ou televisivo. Com a Internet não há 
fecho de edição. Em qualquer um dos 86.400 minutos que constituem um dia, pode 
ocorrer a publicação de notícias e, posteriormente, a sua actualização. “A rapidez do 
acesso, combinada com a facilidade de produção e de disponibilização, propiciadas pela 
digitalização da informação e pelas tecnologias telemáticas, permitem uma extrema 
agilidade de actualização do material nos jornais da web. Isso possibilita o 
acompanhamento contínuo em torno do desenvolvimento dos assuntos jornalísticos de 
maior interesse” (Palacios cit. COUTO, 2008: 22). Há que contar ainda com uma 
possibilidade que se abre com a instantaneidade: a rectificação. “Eu corrijo o erro de um 
site em segundos. E não corrijo erro nenhum num jornal... ou melhor, corrijo no dia 
seguinte” (Granado cit. ZAMITH, 2009). Apesar da  instantaneidade esbater a questão 
da  periodicidade dos meios, a realidade é que “passados mais de 10 anos, ainda há 
ciberjornais 'periódicos'” (ZAMITH, 2008: 32). Uma dessas realidades é a da imprensa 
regional portuguesa, para a qual Luís Santos dá a seguinte justificação: “Não creio que, 
a nível regional, a torrente de informação relevante para a comunidade possa ser tão 
caudalosa, mas acho que a web é, em simultâneo, um excelente espaço para o 
jornalismo mais cuidado e com recurso a mais meios” (cit. COUTO, 2010: 22). 

3.5. Memória 

“É fundamental encontrar o passado para percebermos as linhas de força que podem 
pautar o futuro termos a capacidade de moldar o presente. Para que tal continue a ser 
exequível é fundamental preservar a memória” (Borges cit. JERÓNIMO, 2010b: 166-
167). Entendida como qualquer coisa que é transmitida ou proferida do passado para o 
presente, a memória é essencial para o funcionamento de qualquer colectivo, na medida 
em que cada grupo precisa de uma consciência, que lhe sirva de referência. A imprensa 
desempenha um importante papel nesse processo, sendo uma das principais fontes 
quando se pretendem recuperar informações do passado. Com a Internet, o espaço para 
armazenamento de conteúdos é praticamente ilimitado e o acesso muito mais rápido. 
Uma biblioteca permanentemente disponível, de enorme utilidade para o jornalismo. 
Trata-se da “possibilidade de ligar uma nova notícia aos seus antecedentes permite o 
enriquecimento do jornalismo graças à contextualização dos fenómenos. Este 
jornalismo mais informado contraria a tendência actual de um jornalismo de estados de 
alma e poderá contribuir de forma decisiva para a recuperação do prestígio que a 
actividade tem vindo a perder” (Canavilhas cit. COUTO, 2010: 23). A potencialidade 
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memória é não só útil para os (ciber)jornalistas como para os utilizadores, que usam os 
motores de busca para chegarem às informações que pretendem. Porém, nem todos os 
cibermédia estão atentos à importância de preservarem os seus conteúdos digitais e 
permitir-lhes o acesso (JERÓNIMO, 2010b). “Se a imprensa regional pretender 
continuar a assumir o importante papel de guardiã das memórias locais, terá que investir 
na preservação digital (…) Trata-se de garantir não só às gerações futuras o acesso às 
memórias dos seus antepassados, da sua cultura, como também às comunidades 
emigrantes no estrangeiro” (ibid.: 178). 

2.6. Personalização 

É uma característica que permite ao utilizador configurar a apresentação dos cibermédia 
ou dos conteúdos noticiosos nele incluidos de acordo com os seus interesses (López cit. 
SALAVERRÍA, 2005; Palacios cit. ZAMITH, 2008). “A procura de uma informação 
cada vez mais específica e individualizada é uma das características importantes da 
audiência no ciberespaço” (Negroponte cit. COUTO, 2010: 24). Esse é um desafio que, 
segundo Bastos (2010) se apresenta aos jornais e jornalistas: “tornar o oceano de 
informações armazenadas digitalmente em algo interessante e pertinente para os 
leitores” (ibid.: 110). Subjacente a esta característica está a possibilidade de cada 
utilizador ser o próprio editor. É a passagem dos média de massas, em que o leitor, 
ouvinte ou telespectador era mero consumidor, sem qualquer participação no formato, 
ao eu-média, em que o utilizador ganha autonomia. Zamith (2008) recorda, porém, que 
“alguns autores têm alertado para os riscos de uma excessiva fragmentação e 
individualização, com o consequente enfraquecimento da opinião pública e da função 
social dos jornalistas como garantes da liberdade e dos direitos democrático” (ibid.: 31). 
Por outro lado, Roger Fidler – citado pelo autor anterior – considera exagerados esses 
receios, argumentando que “as novas formas convivem com as mais antigas, e não as 
substituem” (ibid.). 

3.7. Usabilidade 

A usabilidade é, para Patrícia Couto (2010: 24), “o grau de facilidade com o qual o 
utilizador navega num website, tendo em conta que quanto mais interacção existir, 
maior será a usabilidade”. Para Bastien e Scapin, esta característica está “directamente 
ligada ao diálogo na interface e é a capacidade do aplicativo em permitir que o usuário 
alcance suas metas de interacção” (ibid.). Por outra palavras, ter uma utilização 
eficiente, de fácil aprendizagem e com o mínimo de erros. Para potenciar esta 
característica, Jakob Nielsen defini cinco regras de redacção para os cibermédia: 1) 
destacar as palavras-chave (através de links ou cores), 2) utilizar subtítulos, 3) utilizar 
listas sempre que necessário, 4) uma ideia, um parágrafo e 5) coerência (COUTO, 2010: 
25).  

2.8. Criatividade 

Com as permanentes transformações tecnológicas, também os média são desafiados. A 
capacidade destes (re)agirem ou não a essas transformações é aqui considerada sob o 
ponto de vista da criatividade. Admitimos que poderá não ser a melhor “classificação”, 
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porém, seguimos aquela que é proposta por Zamith na actualização de 2009 e que se 
refere ao aproveitamento de outras potencialidades que não estejam consideradas na sua 
grelha. 

4. Metodologia 

4.1. Critérios de aplicação da grelha de análise  

A análise do aproveitamento das potencialidades da Internet por parte dos ciberjornais 
regionais em Portugal, foi feita a partir da aplicação de uma actualização à grelha usada 
por Zamith (2008). A versão utilizada, de 2009, foi-nos facultada pelo autor, que a tem 
(re)trabalhado ao longo da sua tese de doutoramento, ainda em curso. À mesma foram 
ainda efectuadas pequenas alterações, nomeadamente substituido a potencialidade 
ubiquidade por usabilidade, tal como fez Couto (2010). A esta última acrescentamos o 
critério de “Navegabilidade alternativa”, considerando o acesso por parte de pessoas 
com necessidades especiais. Após estas actualizações, os critérios de aplicação foram os 
seguintes: 
 
 
INTERACTIVIDADE (22 pontos) 

– E-mail/formulário de contacto genérico (1 p.) – Presença de um endereço de e-mail 
ou formulário de contacto genérico com a direcção ou redacção do cibermeio (site 
noticioso). 

– E-mail/formulário de contacto de alguns jornalistas (1 p.) – Presença de lista com 
pelo menos dois endereços de e-mail ou formulários de contacto com directores, 
editores ou outros jornalistas do cibermeio. 

– E-mail/formulário de contacto de todos os jornalistas (2 p.) – Presença de lista de 
endereços de e-mail ou de formulários de contacto com todos os jornalistas do 
cibermeio. 

– E-mail de alguns autores dos artigos (1 p.) – Presença, junto a pelo menos dois dos 
seis artigos mais destacados pelo cibermeio, dos endereços de e-mail dos respectivos 
autores. 

– E-mail de todos os autores dos artigos (2 p.) – Presença, junto aos seis artigos mais 
destacados pelo cibermeio, dos endereços de e-mail dos respectivos autores. 

– E-mail de fontes originais (1 p.) – Presença de pelo menos um endereço de e-mail de 
uma fonte original de um artigo publicado (político, cientista ou assessor de 
imprensa, por exemplo). 

– Fórum de discussão externo e sem participação de jornalistas (2 p.) – Presença de 
pelo menos um fórum de discussão aberto à participação de visitantes, mas criado ou 
alojado externamente (fora do cibermeio) e sem a participação de jornalistas do 
cibermeio. 

– Fórum de discussão interno e/ou com participação de jornalistas (3 p.) – Presença de 
pelo menos um fórum de discussão aberto à participação de visitantes, criado ou 
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alojado internamente e/ou com a participação de pelo menos um jornalista do 
cibermeio. 

– Canal de comunicação instantânea (chat ou IM) externo e sem participação de 
jornalistas (1 p.) – Presença de pelo menos uma caixa ou página de comunicação 
instantânea (chat ou instant messaging), mas criada ou alojada externamente (fora do 
cibermeio) e sem a participação de jornalistas do cibermeio. 

– Canal de comunicação instantânea (chat ou IM) interno e/ou com participação de 
jornalistas (3 p.) – Presença de pelo menos uma caixa ou página de comunicação 
instantânea (chat ou instant messaging), criada ou alojada internamente e/ou com a 
participação de pelo menos um jornalista do cibermeio. 

– Inquérito isolado (1 p.) – Presença de inquérito (que permita apenas um voto – de 
escolha simples ou múltipla – por computador/IP) separado de qualquer outro 
elemento do cibermeio. 

– Inquérito associado a outro elemento (3 p.) – Presença de inquérito (que permita 
apenas um voto – de escolha simples ou múltipla – por computador/IP) associado a 
outro elemento jornalístico do cibermeio (artigo ou conteúdo multimédia, por 
exemplo). 

– Publicação online de cartas ao director (1 p.) – Presença de pelo menos uma carta de 
visitante(s) dirigida ao director/editor do cibermeio. 

– Publicação retardada de outros conteúdos dos visitantes (1 p.) – Presença de pelo 
menos um outro conteúdo (que não carta ao director/editor) enviado ou colocado por 
visitante(s) no cibermeio, independentemente da forma de envio (carta ou e-mail, por 
exemplo) e do local de colocação (blog, wiki ou canal de jornalismo participativo, 
por exemplo), mas com visualização retardada. Em caso de dúvida, o observador 
deve consultar as normas de participação ou tentar publicar um conteúdo. O 
observador deve assinalar C junto à pontuação se o conteúdo for de áudio, vídeo ou 
fotografia. 

– Publicação instantânea de outros conteúdos dos visitantes (2 p.) – Presença de pelo 
menos um outro conteúdo (que não carta ao director/editor) enviado ou colocado por 
visitante(s) no cibermeio, independentemente da forma de envio (carta ou e-mail, por 
exemplo) e do local de colocação (blog, wiki ou canal de jornalismo participativo, 
por exemplo), com visualização instantânea. Em caso de dúvida… (idem, 9.1). 

– Publicação retardada de comentários aos artigos (1 p.) – Possibilidade de comentar 
artigos, mas com visualização do comentário retardada (por sistema de triagem ou 
monitorização prévia). O observador deve tentar publicar um comentário, para 
verificar se a publicação é instantânea ou retardada. 

– Publicação instantânea de comentários aos artigos (2 p.) – Possibilidade de comentar 
artigos, com visualização instantânea do comentário. O observador deve… (idem, 
10.1). 

– Votação nos artigos (1 p.) – Possibilidade de votar nos artigos, mas sem reflexo no 
espaço ou tempo de exposição/visualização no cibermeio. O observador deve tentar 
votar num artigo, para verificar se o dispositivo funciona. 

– Votação nos artigos com reflexo na sua visibilidade (2 p.) – Possibilidade de votar 
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nos artigos, com reflexo no espaço ou tempo de exposição/visualização desse artigo 
no cibermeio (lista de mais votados, por exemplo). O observador deve… (idem, 
11.1). 

 
 
HIPERTEXTUALIDADE (20 pontos) 

– Hiperligação genérica relacionada (1 p.) – Link para sítio de informação genérica 
(página principal de uma instituição, por exemplo) relacionado com o assunto 
tratado. Não são considerados links para locais que nada têm a ver com o assunto 
tratado. 

– Hiperligação extra-textual a artigo relacionado simultâneo (1 p.) – Link fora do texto 
(em coluna “Notícias relacionadas”, por exemplo) para artigo (também em texto) 
relacionado produzido na mesma altura. 

– Hiperligação intra-textual a artigo relacionado simultâneo (2 p.) – Link dentro do 
texto (“embutido” em palavra ou expressão) para artigo (também em texto) 
relacionado produzido na mesma altura. 

– Hiperligação extra-textual a artigo relacionado em arquivo (1 p.) – Link fora do texto 
para artigo (texto, áudio ou vídeo) relacionado em arquivo. Não são considerados 
artigos, ainda que referenciados como “Notícias relacionadas”, que não tenham 
relação directa com o assunto tratado, nomeadamente aqueles cuja única relação é a 
pertença à mesma secção em que está organizado o cibermeio. O observador deve 
assinalar C junto à pontuação se a ligação for de texto para áudio, vídeo, diaporama 
ou infografia. 

– Hiperligação intra-textual a artigo relacionado em arquivo (2 p.) – Link dentro do 
texto para artigo relacionado em arquivo Não são… (idem, 14.1). 

– Hiperligação extra-textual a fonte documental original (2 p.) – Link fora do texto 
para fonte documental original utilizada na produção do artigo (lei, programa 
eleitoral, regulamento, relatório, protocolo, comunicado de imprensa, ranking, 
abaixo-assinado, resultados oficiais, lista de colocações, etc.). Só é considerado o 
link directo (deep link, com URL autónomo) para a página/ecrã onde se encontra o 
documento. 

– Hiperligação intra-textual a fonte documental original (3 p.) – Link dentro do texto 
para fonte documental original… (idem, 15.1). 

– Hiperligação extra-textual a cronologia do assunto tratado (1 p.) – Link fora do texto 
para resumo/relato cronológico do assunto tratado no artigo. 

– Hiperligação intra-textual a cronologia do assunto tratado (2 p.) – Link dentro do 
texto para resumo/relato cronológico do assunto tratado no artigo. 

– Hiperligação extra-textual a áudio relacionado (1 p.) – Link fora do texto para áudio 
relacionado com o artigo. Inclui-se aqui a situação inversa: link junto a áudio para 
artigo (texto) relacionado. 

– Hiperligação intra-textual a áudio relacionado (2 p.) – Link dentro do texto para 
áudio relacionado com o artigo. Inclui-se aqui a situação inversa: link “embutido” no 
título ou legenda de áudio para artigo (texto) relacionado. 
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– Hiperligação extra-textual a vídeo relacionado (1 p.) – Link fora do texto para vídeo 
relacionado com o artigo. Inclui-se aqui a situação inversa: link junto a vídeo para 
artigo (texto) relacionado. 

– Hiperligação intra-textual a vídeo relacionado (2 p.) – Link dentro do texto para 
vídeo relacionado com o artigo. Inclui-se aqui a situação inversa: link “embutido” no 
título ou legenda de vídeo para artigo (texto) relacionado. 

– Hiperligação extra-textual a infografia relacionada (1 p.) – Link fora do texto para 
infografia relacionada com o artigo. Inclui-se aqui a situação inversa: link junto a 
infografia para artigo (texto) relacionado. 

– Hiperligação intra-textual a infografia relacionada (2 p.) – Link dentro do texto para 
infografia relacionada com o artigo. Inclui-se aqui a situação inversa: link 
“embutido” em infografia para artigo (texto) relacionado. 

– Hiperligação extra-textual a galeria de imagens ou diaporama relacionados (1 p.) – 
Link fora do texto para galeria de imagens ou diaporama relacionados com o artigo. 
Inclui-se aqui o inverso: link junto a galeria de imagens ou diaporama para artigo 
(texto) relacionado. 

– Hiperligação intra-textual a galeria de imagens ou diaporama relacionado (2 p.) – 
Link dentro do texto para galeria de imagens ou diaporama relacionados com o 
artigo. Inclui-se aqui a situação inversa: link “embutido” no título ou legenda de 
galeria de imagens ou diaporama para artigo (texto) relacionado. 

– Hiperligação extra-textual a dispositivo de participação (1 p.) – Link fora do texto 
para dispositivo de participação (fórum, chat ou inquérito, por exemplo). 

 
– Hiperligação intra-textual a dispositivo de participação (2 p.) – Link dentro do texto 
para dispositivo de participação (fórum, chat ou inquérito, por exemplo). 
 
 
MULTIMEDIALIDADE (12 pontos) 

– Fotografia ou desenho associada(o) a texto (1 p.) – Presença de pelo menos uma 
fotografia ou desenho junto a texto relacionado. 

– Galeria de fotografias ou diaporama associada(o) a texto (2 p.) – Presença de pelo 
menos uma galeria de fotografias ou diaporama associada(o) a texto (legenda ou 
artigo). 

– Diaporama sonoro recente (3 p.) – Presença de pelo menos um diaporama com som 
(explicativo e/ou relacionado com as imagens) publicado nos últimos 15 dias. 

– Infografia estática associada a texto (1 p.) – Presença de pelo menos uma infografia 
fixa/estática associada a texto, “embutido” ou anexo. 

– Infografia dinâmica associada a texto (2 p.) – Presença de pelo menos uma infografia 
dinâmica associada a texto, “embutido” ou anexo, mas publicada há mais de 15 dias. 

– Infografia dinâmica recente associada a texto (3 p.) – Presença de pelo menos uma 
infografia dinâmica associada a texto, “embutido” ou anexo, publicada nos últimos 
15 dias. 

– Áudio associado a texto (1 p.) – Presença de pelo menos um registo sonoro associado 
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a texto, mas publicado (o áudio) há mais de 48 horas. 

– Áudio recente associado a texto (2 p.) – Presença de emissão áudio ou de registo 
sonoro publicado nas últimas 48 horas, desde que qualquer deles esteja associado a 
artigo (texto). 

– Vídeo sonoro ou legendado isolado (1 p.) – Presença de emissão ou registo vídeo, 
com som ou com legendas, mas sem associação a artigo (texto). 

– Vídeo associado a texto (2 p.) – Presença de registo vídeo com som, associado a 
artigo (texto), mas publicado (o vídeo) há mais de 48 horas. 

– Vídeo recente associado a texto (3 p.) – Presença de emissão de vídeo sonoro ou de 
registo vídeo sonoro publicado nas últimas 48 horas, desde que qualquer deles esteja 
associado a artigo (texto). 

– Conteúdo multimédia combinado (1 p.) – Presença de outro tipo de conteúdo 
multimédia combinado (infografia com vídeo, por exemplo). 

 
 
INSTANTANEIDADE (12 pontos) 

– Conteúdo em actualização permanente (1 p.) – Presença de conteúdo em actualização 
permanente (emissão de rádio ou televisão, cotações da bolsa ou vídeo de trânsito, 
por exemplo). 

– Artigo em actualização (1 p.) – Artigo referenciado como estando em actualização ou 
como tendo sido actualizado. 

– Artigos em actualização (2 p.) – Dois ou mais artigos (ainda que em diferentes 
momentos de observação – M1/M5) referenciados como estando em actualização ou 
como tendo sido actualizados. 

– Data e hora dos artigos (1 p.) – Referência à data e hora de redacção ou publicação 
de cada artigo. 

– Artigo novo 5 horas depois (1 p.) – Pelo menos um artigo novo (ainda que numa área 
de “Últimas notícias”) no primeiro ecrã do cibermeio cinco horas depois da primeira 
observação. 

– Artigo principal novo 5 horas depois (1 p.) – Artigo principal (de maior destaque) no 
primeiro ecrã do cibermeio cinco horas depois da primeira observação. 

– Artigo novo 10 horas depois (1 p.) – Pelo menos um artigo novo no primeiro ecrã do 
cibermeio cinco horas depois da segunda observação. 

– Artigo principal novo 10 horas depois (2 p.) – Artigo principal no primeiro ecrã do 
cibermeio cinco horas depois da segunda observação. 

– Artigo novo 15 horas depois (1 p.) – Pelo menos um artigo novo no primeiro ecrã do 
cibermeio cinco horas depois da terceira observação. 

– Artigo principal novo 15 horas depois (2 p.) – Artigo principal no primeiro ecrã do 
cibermeio cinco horas depois da terceira observação. 

– Artigo novo 20 horas depois (1 p.) – Pelo menos um artigo novo no primeiro ecrã do 
cibermeio cinco horas depois da quarta observação. 
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– Artigo principal novo 20 horas depois (2 p.) – Pelo menos um artigo novo no 
primeiro ecrã do cibermeio cinco horas depois da quarta observação. 

 
 
USABILIDADE (5 pontos) 

– Legibilidade (1 p.) – todas as notícias analisadas apresentam um texto estruturado e 
organizado, separado com vários parágrafos de forma a facilitar a leitura, utilizando 
igualmente títulos e subtítulos.  

– Navegabilidade (1 p.) - a “regra dos três cliques”, em que cada notícia tem de estar 
acessível em menos de três cliques, é obedecida. 

– Navegabilidade alternativa (3 p.) - a acessibilidade às notícias é possível para pessoas 
com necessidades especiais. O ciberjornal permite visualizações alternativas, 
simplificadas. 

– Visibilidade (1 p.) - facilidade de encontrar o endereço do ciberjornal na Internet, 
escrevendo o nome do mesmo num motor de busca ou escrevendo “jornais 
regionais”. 

 
 
MEMÓRIA (12 pontos) 

– Arquivo parcial simples (1 p.) – Possibilidade de consultar parte do arquivo 
jornalístico do cibermeio, mas não organizado por datas e categorias. 

– Arquivo parcial organizado por datas e categorias (2 p.) – Possibilidade de consultar 
parte do arquivo jornalístico do cibermeio acedendo a espaço próprio organizado por 
datas e categorias. 

– Arquivo global simples (3 p.) – Possibilidade de consultar todo o arquivo jornalístico 
do cibermeio (desde a data de estreia na Internet ou, pelo menos, os últimos cinco 
anos), mas não organizado por datas e categorias. 

– Arquivo global organizado por datas e categorias (4 p.) – Possibilidade de consultar 
todo o arquivo jornalístico do cibermeio (desde a data de estreia na Internet ou, pelo 
menos, os últimos cinco anos) acedendo a espaço próprio organizado por datas e 
categorias. 

– Caixa de pesquisa interna simples (2 p.) – Possibilidade de pesquisar pelo menos os 
últimos sete dias do arquivo jornalístico do cibermeio através de introdução de 
palavra, frase ou número em caixa ou formulário de pesquisa. 

– Caixa de pesquisa interna por dois critérios (3 p.) – Possibilidade de pesquisar pelo 
menos os últimos sete dias do arquivo jornalístico do cibermeio através de 
introdução de dois critérios de pesquisa associados (palavra, data, secção e autor, por 
exemplo) em caixa ou formulário de pesquisa. 

– Caixa de pesquisa interna por três ou mais critérios (4 p.) – Possibilidade de 
pesquisar pelo menos os últimos sete dias do arquivo jornalístico do cibermeio 
através de introdução de três ou mais critérios de pesquisa associados (palavra, data, 
secção e autor, por exemplo) em caixa ou formulário de pesquisa. 

– Etiquetas (tags) temáticas associadas a alguns artigos (2 p.) – Presença de etiquetas 
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temáticas (tags ou marcadores) associadas a pelo menos dois artigos, que extravasem 
a mera distribuição dos artigos pelas categorias/secções do cibermeio. Ao “clicar” 
numa tag, o visitante terá acesso a todos os artigos a que foi atribuída essa mesma 
palavra ou expressão, por mais específica que ela seja. 

– Etiquetas (tags) temáticas associadas a todos os artigos (4 p.) – Presença de etiquetas 
temáticas (tags) associadas a cada artigo, que extravasem a mera distribuição dos 
artigos pelas categorias/secções do cibermeio. 

 
 
PERSONALIZAÇÃO (14 PONTOS) 

– Noticiário geral por e-mail (1 p.) – Possibilidade dada ao visitante/utilizador (através 
de subscrição de newsletter ou de serviço de alertas, por exemplo) de receber no seu 
endereço de correio electrónico novos conteúdos jornalísticos gerais difundidos pelo 
cibermeio. 

– Noticiário seleccionado por e-mail (2 p.) – Possibilidade dada ao visitante/utilizador 
de receber no seu endereço de correio electrónico novos conteúdos jornalísticos por 
si seleccionados de entre várias opções oferecidas pelo cibermeio (só actualizações 
sobre economia ou desporto, por exemplo). 

– Noticiário adaptado a suporte diferente (1 p.) – Possibilidade dada ao 
visitante/utilizador de aceder a conteúdos jornalísticos adaptados às características 
(ecrã pequeno, por exemplo) de um suporte diferente (telemóvel ou PDA, por 
exemplo) do monitor de computador. 

– Noticiário adaptado a dois ou mais suportes diferentes (2 p.) - Possibilidade dada ao 
visitante/utilizador de aceder a conteúdos jornalísticos adaptados às características 
(ecrã pequeno, por exemplo) de dois ou mais suportes diferentes (telemóvel e PDA, 
por exemplo) do monitor de computador. 

– Noticiário geral no computador em tempo real sem abrir browser (1 p.) - 
Possibilidade dada ao visitante/utilizador de aceder a conteúdos jornalísticos gerais 
no monitor do computador em tempo real, sem necessidade de abrir um navegador 
(browser). 

– Noticiário seleccionado no computador em tempo real sem abrir browser (2 p.) - 
Possibilidade dada ao visitante/utilizador de aceder a conteúdos jornalísticos por si 
seleccionados de entre várias opções oferecidas pelo cibermeio (só actualizações 
sobre economia ou desporto, por exemplo) no monitor do computador em tempo 
real, sem necessidade de abrir um navegador (browser). 

– Noticiário geral em código de simplificação (RSS ou outro) (1 p.) – Disponibilização 
de código (feed) em linguagem de simplificação RSS (Really Simple Syndication), 
XML (eXtended Markup Language), Atom ou similar que permita aceder a 
actualizações gerais do cibermeio em texto ou áudio (podcast) através de um leitor 
desses feeds, sem necessidade de visitar o cibermeio. 

– Noticiário temático e/ou de diferentes tipos em código de simplificação (RSS ou 
outro) (2 p.) – Disponibilização de feeds RSS, XML, Atom ou similares que 
permitam aceder a actualizações específicas (por categoria temática ou de diferentes 
tipos – texto e áudio -, por exemplo) do cibermeio através de leitores desses feeds, 

Pedro Jerónimo, p. 470-491 483



III Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0 
La transformación del espacio mediático 

Comunicac ión  

sem necessidade de visitar o cibermeio. 

– Configuração simples do 1º ecrã do cibermeio (1 p.) – Possibilidade dada ao 
utilizador de configurar ao seu gosto menos de metade do primeiro ecrã do cibermeio 
(alterando os critérios de visualização dos conteúdos das diferentes secções temáticas 
ou escolhendo as notícias mais lidas/mais comentadas, por exemplo). 

– Configuração profunda do 1º ecrã do cibermeio (2 p.) – Possibilidade dada ao 
utilizador de configurar ao seu gosto metade ou mais do primeiro ecrã do cibermeio. 

– Canal ou formato diferenciado interno ou externo (1 p.) – Presença de canal ou 
formato diferenciado interno (versão em PDF, reduzida ou para classe etária 
específica, por exemplo) ou de hiperligação para canal externo (microblog, rede 
social ou canal de vídeo, por exemplo). 

– Canais ou formatos diferenciados interno e externo (2 p.) – Presença de canal ou 
formato diferenciado interno (versão em PDF, reduzida ou para classe etária 
específica, por exemplo) e de hiperligação para canal externo (microblog, rede social 
ou canal de vídeo, por exemplo). 

– Sinalização de artigos em sites de partilha ou selecção (2 p.) – Possibilidade dada ao 
visitante/utilizador de guardar ou enviar artigos para sites de partilha ou de selecção. 

 
 
CRIATIVIDADE (3 pontos) 

– Outro tipo de aproveitamento de potencialidades da Internet (1 p.) – Presença de 
outro tipo de aproveitamento de potencialidades jornalísticas da Internet não 
contemplado nas restantes áreas. 

– Dois outros tipos de aproveitamento de potencialidades da Internet (2 p.) – Presença 
de dois outros tipos de aproveitamento de potencialidades jornalísticas da Internet 
não contemplados nas restantes áreas. 

– Três ou mais outros tipos de aproveitamento de potencialidades da Internet (3 p.) – 
Presença de três ou mais outros tipos de aproveitamento de potencialidades 
jornalísticas da Internet não contemplados nas restantes áreas. 

 
Momentos de aplicação da grelha 
 
M0 (Momento 0) – Uma única observação em qualquer momento dentro do período de 
análise. 
M1 – Primeiro momento de análise de artigos/conteúdos. Tem de ser num dia útil, para 
o qual não se preveja nenhum evento especial. Recomenda-se que seja entre as 09h00 e 
as 10h00 (hora na sede/redacção principal do cibermeio), na verificação dos itens de 
instantaneidade. 
M2 – Cinco horas depois de M1. 
M3 – Cinco horas depois de M2. 
M4 – Cinco horas depois de M3. 
M5 – Cinco horas depois de M4. 
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4.2. Amostra 

A aplicação da grelha foi feita a uma amostra de 20 títulos de imprensa regional, de 
entre um universo de 728 títulos regionais e locais registados em Portugal (ERC, 2010: 
22). Esta partiu do estudo Bareme Imprensa Regional (2010), onde foram indentificados 
os jornais com mais audiência – em papel – em cada um dos 18 distritos de Portugal 
continental e das 2 regiões autónomas (Tabela 1). Nos casos em que se verificou um 
empate na audiência, como sucedeu no distrito de Faro entre Barlavento e Jornal do 
Algarve, a escolha recaiu naquele que apresentava mais tiragem. O mesmo critério foi 
utilizado nos casos em que os distritos não constavam do Bareme Imprensa Regional, 
como foi o caso de Portalegre. No distrito do Porto e na Região Autónoma dos Açores 
verificou-se que o líder de audiências não tinha ciberjornal, pelo que a escolha recaiu no 
segundo que tinha mais audiência e no segundo que tinha mais tiragem, 
respectivamente.  
 

Distrito Jornal Periodicidade Endereço online 

Aveiro Diário de Aveiro Diária www.diarioaveiro.pt 

Beja Diário do Alentejo Semanal www.diariodoalentejo.pt 

Braga Diário do Minho Diária www.diariodominho.pt 

Bragança Jornal do Nordeste Semanal www.jornalnordeste.com 

Castelo Branco Jornal do Fundão Semanal www.jornalnordeste.com 

Coimbra Diário de Coimbra Diária www.jornalnordeste.com 

Évora Diário do Sul Diária www.diariodosul.com.pt 

Faro Jornal do Algarve Semanal www.jornaldoalgarve.pt 

Guarda Nova Guarda Semanal www.novaguarda.pt 

Leiria Região de Leiria Semanal www.regiaodeleiria.pt 

Lisboa Badaladas Semanal www.badaladas.pt 

Portalegre Linhas de Elvas Semanal www.linhasdeelvas.net 

Porto Terras do Vale do Sousa Semanal www.imprensaregional.com.pt/tvs 

Santarém O Mirante Semanal www.omirante.pt 

Setúbal O Setubalense Trisemanal www.osetubalense.pt 

Viana do Castelo A Aurora do Lima Bisseamanal www.auroradolima.com 

Viseu Diário de Viseu Diária www.diarioviseu.pt 

Região Aut. Açores Açoriano Oriental Diária www.acorianooriental.pt 

Região Aut. Madeira Diário da Cidade Diária www.diariocidade.pt 

TABELA 1 
Jornais da amostra, por distrito 

5. Resultados e discussao 
Aplicada a grelha de análise, verifica-se que os títulos de imprensa regional em Portugal 
que mais audiência apresentam no meio papel, aproveitam muito pouco as 
potencialidades da Internet (Tabela 2). Em média, nem um terço (21,4%) das 
potencialidades são aproveitadas. Excepção feita a 40% dos ciberjornais analisados, dos 
quais se destacam Jornal do Fundão e Região de Leiria, ambos com 37% de 
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aproveitamento. No extremo oposto encontra-se A Aurora do Lima, com apenas 4%, 
valor que se fica a dever essencialmente à inexistência de qualquer conteúdo noticioso 
no ciberjornal. Uma página estática, que pouco mais tem do que contactos e a tabela de 
publicidade do jornal. 
 

Ciberjornais Aproveitamento (%)

Jornal do Fundão 37 

Região de Leiria 37 

Diário do Minho 33 

Açoriano Oriental 30 (32) 

O Mirante 30 

Jornal do Algarve 28 

O Setubalense 27 

Nova Guarda 26 (27) 

Média 21,4 

Jornal do Nordeste 21 

Diário do Alentejo 21 

Linha de Elvas 21 

Diário de Viseu 18 

Diário de Coimbra 17 

A Voz de Trás-os-Montes 16 (17) 

Badaladas 15 

Terras do Vale do Sousa 14 

Diário do Sul 13 

Diário da Cidade 10 

Diário de Aveiro 9 

A Aurora do Lima 4 
Nota: Entre ( ) valores obtidos após registo gratuito 

TABELA 2 
Percentagem de aproveitamento das potencialidades da Internet dos ciberjornais regionais 

Destacamos ainda, entre aqueles que melhor aproveitam as potencialidades da Internet, 
a presença de dois ciberjornais que no meio em papel são de periodicidade diária: 
Diário do Minho e Açoriano Oriental. Desconhecendo-se a estrutura da redacção de 
cada um deles, fica o indicador de que é dada alguma atenção à Internet e às suas 
potencialidades. Por outro lado, houve casos em que se registaram variações, resultantes 
da necessidade de registo prévio no ciberjornal, para que fosse possivel aceder a mais 
conteúdos ou personalizá-los. Foram os casos do Açoriano Oriental (30% antes do 
registo, 32% após o mesmo), Nova Guarda (26% antes, 27% depois) e A Voz de Trás-
os-Montes (16% antes, 17% depois). Este último teve a particularidade de só permitir o 
acesso a conteúdos noticiosos integrais e a participação, no espaço de comentários, aos 
utilizadores com assinatura  paga (edição em papel). Um critério pouco incentivador à 
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participação, contrariamente ao que faz o Jornal do Algarve, que conta com espaços 
como “Eu Repórter” ou “Eu Pergunto” - espaços presentes no ciberjornal, mas aos quais 
não foi possível aceder. 
 
Olhando para cada uma das potencialidades, verificamos que a Usabilidade (72%) e a 
Hipertextualidade (4,8%) são as que registam o melhor e o pior aproveitamento, 
respectivamente (Tabela 3). Ambos os casos não surpreendem, pois se no primeiro a 
possibilidade de aceder a conteúdos é, de uma maneira geral, possível, o segundo vem 
confirmar a tendência dos estudos de cibejornalismo, que apontam a Hipertextualidade 
como aquela que menor aproveitamento regista por parte dos média. Interessante é a 
Memória (39,1%), a segunda potencialidade com melhor aproveitamento, algo que 
também Couto (2010) registou no seu estudo. Apesar de não ser um valor elevado é 
indicativo de que há ciberjornais atentos à necessidade de preservar os conteúdos e 
permitir-lhes o acesso. Exemplos disso são Jornal do Algarve e Região de Leiria, ambos 
com 83,3% de aproveitamento desta potencialidade (Tabela 4).   
 

Potencialidade Aproveitamento (%)

Interactividade 17,5 

Hipertextualidade 4,8 

Multimedialidade 19,6 

Instantaneidade 19,6 

Usabilidade 72 

Memória 39,1 

Personalização 23,6 

Criatividade 8,3 

TABELA 3 
Percentagem média de aproveitamento das potencialidades da Internet, por cada uma delas 

As restantes potencialidade onde se verificam aproveitamentos iguais ou superiores a 
50% são a Multimedialidade, com Região de Leiria e O Mirante, a serem dos poucos 
ciberjornais a apresentarem conteúdos de produção própria (p.e. Vídeos), e a 
Instantaneidade, com O Mirante e o Açoriano Oriental a serem aqueles que mais 
actualizações fazem.  
 

Potencialidade Ciberjornal Aprov. (%)

Interactividade Jornal do Fundão 45,5 

Hipertextualidade Diário do Minho 
Região de Leiria 20 

Multimedialidade Região de Leiria 
O Mirante 50 

Instantaneidade O Mirante 
Açoriano Oriental 50 

Usabilidade Jornal do Fundão 
Diário de Coimbra 100 
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O Setubalense 
Diário de Viseu 
Açoriano Oriental 

Memória Jornal do Algarve 
Região de Leiria 83,3 

Personalização Jornal do Fundão 
Jornal do Algarve 
Açoriano Oriental 

42,9 

Criatividade Diário do Alentejo 
Jornal do Algarve 
Região de Leiria 
Açoriano Oriental 

33,3 

TABELA 4 
Ciberjornais que melhor aproveitam cada uma das potencialidades da Internet (inclui percentagem) 

 
 

Potencialidade Ciberjornal Aprov. (%)

Interactividade Diário do Alentejo 
A Aurora do Lima 4,6 

Hipertextualidade Diário do Alentejo 
Jornal do Nordeste 
Diário de Coimbra 
Diário do Sul 
Jornal do Algarve 
Linha de Elvas 
Terras do Vale do Sousa 
A Aurora do Lima 
A Voz de Trás-os-Montes
Diário de Viseu 
Diário da Cidade 

0 

Multimedialidade A Aurora do Lima 0 

Instantaneidade Jornal do Nordeste 
Badaladas 
A Aurora do Lima 
Diário da Cidade 

0 

Usabilidade Todos, à excepção dos 
referidos na Tabela 4 60 

Memória A Aurora do Lima 0 

Personalização Diário de Aveiro 
A Aurora do Lima 
A Voz de Trás-os-Montes
Diário da Cidade 

0 

Criatividade Todos, à excepção dos 
referidos na Tabela 4 0 

TABELA 5 
Ciberjornais que pior aproveitam cada uma das potencialidades da Internet (inclui percentagem) 
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No caso da Multimedialidade, regista-se uma única ocorrência (Terras do Vale do 
Sousa) de vídeo incluído (embedded) no texto, que ainda assim não foi possível 
visualizar. Já no caso da Interactividade, Diário de Coimbra e Diário de Viseu são os 
únicos a terem um espaço do leitor que permite o envio de fotos, enquanto que o 
Açoriano Oriental permite a publicação de conteúdos multimédia, mas apenas por parte 
de utilizadores registados. Nos três casos, esta é feita de forma retardada, isto é, só após 
aprovação das redacções dos ciberjornais. Sobre a potencialidade Instantaneidade, 
Diário de Coimbra, Diário de Viseu, Nova Guarda e O Setubalense são os únicos a 
terem um espaço informativo identificado como sendo de “última hora”. Ainda assim, 
apenas os dois últimos se referem a produção própria. Outras referências nesta área são 
a inclusão das emissões da rádio TSF Açores no ciberjornal Açoriano Oriental e da 
Rádio do Jornal do Fundão no Jornal do Fundão. 
 
Comparativamente ao estudo de Couto (2010), referente a nove ciberjornais, a diferença 
da média total é de menos 9,2%. O dado talvez mais relevante e passível de 
comparação, refere-se ao ciberjornal Terras do Vale do Sousa, cuja discrepância de 
resultados é evidente: 48% (ibid.) e 14% (estudo actual). A primeira justificação reside 
no facto de a autora ter utilizado a grelha de Zamith (2008), enquanto que no presente 
estudo foi utilizada a versão de 2009. De modo a clarificar a situação foi efectuada uma 
chama telefónica para a redacção do ciberjornal, a 5 de Agosto de 2011, à qual um 
jornalista respondeu que a versão analisada “é recente”. No entanto, não conseguiu 
precisar se a mesma era a inferior a um ano – intervalo de tempo decorrente entre o 
estudo de Patrícia Couto e este. Seguidamente, foi enviada uma mensagem, via 
Facebook, para a autora, com o mesmo objectivo. Em resposta, Couto referiu que “de 
facto, estive a ver o link e verifico que o website desse ciberjornal está bastante 
diferente. Mais interactivo, com mais informação e mais dinâmica. Penso que estão 
mais próximos da essência do conceito de 'ciberjornal'. Aquando da minha análise, não 
passava de um site meramente estático, pouco actualizado, sem atracção alguma ao 
usuário”. Uma justificação que se apresenta como contraditória em relação ao resultado 
obtido, pela autora, no seu estudo. Fica-nos a ideia que o resultado anterior e com o 
website antigo, seria inferior ao que se obteve, mesmo que com uma grelha actualizada. 
Não é o caso. Resolvemos então repetir a aplicação da grelha, para este caso, mas na 
versão de 2008, a mesma usada por Couto. O resultado obtido foi de 19%, ainda assim 
longe dos 48% registados pela autora. Num olhar mais detalhado aos resultados de 
Couto (2010), verificamos que, contrariamente ao manifestado, o antigo ciberjornal do 
Terras do Vale do Sousa aproveitava mais as potencialidades da Internet, do que o 
actual. A existência de um fórum, da votação de artigos com reflexo na sua visibilidade, 
e 100% de aproveitamento da memória, personalização, ergonomia (usabilidade) e 
criatividade, são disso exemplo. Registamos ainda que Couto valorizou a publicação de 
informações relativas à meteorologia ou farmácias de serviço como outras 
potencialidades da Internet. No nosso caso, discordamos da abordagem, pois tal não nos 
parecem ser outras potencialidades da Internet, mas sim a disponibilização de outras 
informações no ciberjornal. Assim, consideramos que a antiga versão do ciberjornal e as 
diferentes interpretações poderão, justificar a diferença entre os dois estudos. 
 
Por outro lado, se quisermos comparar os resultados com aqueles que foram obtidos na 
primeira análise feita pelo Observatório de Ciberjornalismo aos principais média 
portugueses, verificamos que o Público era o que registava o melhor aproveitamento: 
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43%, 47% e 54%, referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008, respectivamente. No 
último estudo, referente a 2010 e com a tabela usada neste, o Jornal de Notícias era o 
melhor, com 61% de aproveitamento (OBCIBER, s.d.). Os ciberjornais regionais estão, 
pois, ainda muito longe do aproveitamento que é feito por aqueles que são considerados 
de âmbito nacional. 

6. Conclusao 
Os jornais regionais que registam mais audiência de leitura em Portugal aproveitam 
pouco as potencialidades da Internet. Em média esse valor não chega a atingir um terço 
(21,4%), entre os 20 ciberjornais analisados. Ainda assim os melhores foram Jornal do 
Fundão e Região de Leiria (37% em ambos os casos). A hipertextualidade persiste 
como sendo a mais subaproveitada, enquanto que a multimedialidade regista 
aproveitamentos interessantes, sobretudo nos principais jornais regionais. Talvez por 
isso, por terem mais recursos disponíveis, dispõem de conteúdos de produção própria. O 
Mirante e Região de Leiria ou ainda Diário do Sul e Diário da Cidade são disso 
exemplo. Praticando um jornalismo conhecido por ser de proximidade, a imprensa 
regional em Portugal interage pouco com os seus utilizadores, exceptuando-se, nesta 
área, o Jornal do Fundão.  
 
Pegando precisamente no último ponto, sobre a interactividade, deixamos uma sugestão 
para futuros estudos: estender esta análise à presença e à participação dos média nas 
redes sociais online. A aplicação desta grelha não contempla essa abordagem, visto estar 
relacionada unicamente com os conteúdos publicados nos ciberjornais. O estudo de 
Garcia de Torres et al. (2011), precisamente sobre a utilização das redes sociais online 
pelos média regionais, deixa indicadores nesse sentido: é sobretudo no Facebook que há 
evidências dessa interacção entre média, seus jornalistas e utilizadores. Um cruzamento 
de abordagens que certamente ajudará a identificar rotinas de produção dos 
(ciber)jornalistas e a sua relação com os utilizadores. Um caminho que nos parece 
natural, como continuidade ao estudo que aqui apresentado.  
 
Conhecidos os conteúdos noticiosos publicados nos ciberjornais regionais em Portugal, 
interessará perceber porque é que eles surgem desta maneira e não de outra. Algo que só 
os actores e os contextos poderão ajudar a compreender. 
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