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ANEXO A 

 

 

Objecto de estudo e opções metodológicas. Referentes 

empíricos 

 

Assumimos como projecto de investigação académica um duplo objectivo: identificar 

os efeitos da actividade de zapping nos critérios editoriais que norteiam a preparação, 

elaboração, alinhamento e difusão dos jornais televisivos1 das 20 horas nas três 

maiores estações generalistas em Portugal – RTP1, SIC e TV; e coligir dados inéditos, 

que nos permitam apurar a dimensão quantitativa deste fenómeno e algumas das 

razões que o fundamentam, procurando, com esses dados, apontar características de 

um perfil sociológico do zapper2 português, em particular no período horário em 

estudo, nas três estações. 

Desenvolveremos, no primeiro caso, uma pesquisa própria, que nos levará a 

acompanhar e a indagar pormenorizadamente responsáveis das equipas que à data 

do estudo, entre as 20 e as 21 horas, prendiam diariamente a atenção de cerca de três 

milhões de portugueses, sobre preocupações que a emergência do fenómeno e a 

percepção que dele têm os responsáveis editoriais está a convocar da parte do 

jornalista/Mr. Gates, que selecciona e edita a informação de actualidade, nas 

televisões generalistas.  

A observação e pesquisa na área jornalística desenvolveu-se em dois tempos e 

através de instrumentos de recolha diferentes: questionário, grelha de observação 

directa, guião de entrevista, este último centrado nas opções concretas que 

construíram os jornais televisivos, objecto de estudo empírico; e os da observação 

participante.  

                                                
1
 Por razões que explicamos no Introdução, usamos no título da tese as designações de 

―telejornal‖ e ―jornais televisivos‖, à semelhança do que iremos fazendo ao longo do trabalho, 

em que usaremos também ―telejornais‖ e, nos inquéritos, por vezes, ―noticiário‖. Reservamos a 

identificação própria de cada jornal (Telejornal, RTP; Jornal da Noite, SIC; Jornal Nacional, TVI) 

para quando deles tratarmos em concreto. 
2
 Usamos o termo zapper (que preferimos, apesar do estrangeirismo, a ―zapeador‖, como 

encontrámos em literatura brasileira) para designar os telespectadores que desenvolvem a 

actividade de zapping e mais em particular os que percorrem erraticamente o ecrã da televisão, 

raramente vendo mais do que pequenos segmentos de qualquer programa (Jenkins, 2006: 

294).   
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Pretendemos, através da observação participante, não já indagar em concreto 

das razões para opções tomadas no passado, mas observar, mais do que interrogar, o 

processo de rotina que conduz à construção do jornal televisivo das 20 horas em cada 

uma das redacções. O que implicou a nossa presença em todo o processo de 

preparação, realização e emissão de cada telejornal, bem como na(s) conferência(s) 

crítica(s) de redacção e noutros espaços reservados à eventual análise crítica do 

trabalho emitido. Demos uma atenção particular aos ecos na redacção (em particular 

junto dos editores/pivots) dos valores das audiências do dia anterior e ao peso 

respectivo nas decisões editoriais que iriam sendo tomadas a seguir. 

A pesquisa desenvolveu-se a partir de um programa de observação participante 

nas redacções dos jornais das 20 das estações RTP1, SIC e TVI. O programa 

assentou numa estadia de três semanas (uma semana por redacção) em Outubro de 

2007 (RTP e TVI) e em Junho de 2008 (SIC).  

Para além dos trabalhos de observação – vertidos num diário de campo 

pormenorizado das cerca de 10 horas diárias em que acompanhámos, junto dos 

coordenadores das equipas redactoriais, todo o processo de rotina que preside à 

preparação, discussão, edição e emissão do jornal –, aplicámos um conjunto de 

questionários: um, em regime estrito de anonimato, dirigido a toda a redacção: outro, 

dirigido também à generalidade da redacção, mas em que se pediam dados 

identificativos, que viemos a usar para uma breve caracterização sociográfica das 

redacções, e cuja divulgação – materializada em avaliações opinativas – manteve o 

princípio do anonimato; uma variação deste questionário, dirigida a elementos da 

chefia; e um último, com perguntas específicas a coordenadores dos jornais das 20 

das três estações e a directores. Realizámos ainda entrevistas semi-directivas a 

membros das três direcções e a um pequeno número de jornalistas seniores.  

Apenas serão identificadas as respostas às entrevistas e aos questionários 

específicos a coordenadores e directores, respeitando-se o princípio do anonimato em 

relação a todos os outros questionários, mesmo nos casos – e foram vários – em que 

os nossos entrevistados/inquiridos nos responderam presencialmente. Transcrevemos 

os modelos não preenchidos dos questionários e dos guiões de entrevistas 

presenciais e não presenciais no Anexo B.  

Durante o período de observação, mantivemo-nos muito atento às reacções de 

todos os actores do processo à divulgação ou tomada de conhecimento dos valores 

das audiências do dia anterior e ao respectivo peso nas decisões editoriais que iam 

sendo tomadas. 

A prossecução dos objectivos relacionados com a actividade de zapping foi 

alcançada através do tratamento e análise das respostas a dois módulos por nós 
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criados e que foram acolhidos em dois inquéritos por questionário aplicados por uma 

equipa coordenada por Gustavo Cardoso junto de amostras representativas da 

população de Portugal continental, em 2006 e em 2008 (Fichas técnicas e 

questionários dos dois inquéritos em Anexo C). 

Para além das respostas às perguntas específicas sobre a dimensão da 

actividade de zapping e as opções editoriais e respectivos fundamentos técnico-

profissionais, os resultados das duas pesquisas ajudar-nos-iam a avaliar: 

1. Em que medida o ―humilde rato aéreo‖ acabou por assumir a forma de uma 

tecnologia ―subversiva‖, tomando algumas das funções de programação 

anteriormente reservadas à televisão e à publicidade (Bellamy e Walker, 1996); 

2. Se, ao criar um modo individual de consumir o produto televisivo (Carrilho, 1992), 

embora não o alterando, o fenómeno não terá afectado (e até que ponto) duas 

funções canónicas do jornalista/intermediário — o gatekeeping (selecção, dentre 

um vasto conjunto de ofertas, dos acontecimentos que hão-de tornar-se notícia) e o 

newsmaking (produção e organização dos materiais seleccionados); 

3. Se dessa forma poderá ter aumentado o ―potencial emancipatório‖ democrático 

(embora de natureza ―ambivalente‖) que Habermas admitiu poder acabar por haver 

nas estruturas electrónicas de comunicação (1987 [1981];1992: 429-430) e Curran 

(apud Barrow e Mills, 20093); 

4. Se este seu uso pelas audiências não terá constituído, de alguma forma, o anúncio 

de uma nova forma de contar, caracterizada pelo controlo do espectador, a quem o 

desenvolvimento tecnológico abre a possibilidade de condicionar, enquanto 

consumidor, através da escolha, o outrora todo-poderoso produtor televisivo 

(Garnham (2000:118), e mesmo de aquele se tornar em ―verdadeiro auto-criador do 

seu próprio espectáculo‖;4 

5. Se, pelo contrário, as tecnologias de comunicação deixaram de ser ―factores de 

liberdade‖, como no passado pareciam anunciar. E se não se interporá, agora, 

entre o consumo contínuo, os consumidores e o indivíduo, ―uma insuperável 

                                                
3
 Os textos posteriores de Habermas ―sugerem  uma maior confiança na capacidade da 

sociedade civil para compensar concentrações de poder, maior esperança em que os media 

facilitarão um debate sério e uma maior fé na independência crítica das audiências mediáticas‖ 

(Curran, 2000: 136, apud Barlow e Mills, 2009: 417). Para além dos indicados, ver, sobre o 

conceito de esfera pública, ―The public sphere: an encyclopedia article‖ e  respectiva leitura de 

Barlow e Mills (idem, 394-419). 
4
 Michael Crichton no Frankfurter Algemeine Zeitung, apud Geneviève Grimm-Gobat, ―Le 

spectacle prend le controle du récit‖, in LATITUDES, 2.8.2000. 
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barreira de meios, invenções, capacidades e desfrutes técnicos‖.5 Podendo 

coexistir afinal, no mundo, hoje, ―muitos computadores, muitas parabólicas e 

regimes autoritários‖, e limitando-se a actividade de zapping a um consumo 

acelerado de ―um pouco de tudo, acerca de tudo‖ (Wolton: 1999: 261, 299-307), 

numa espécie de ―apoteose do fugaz‖, que ―deslumbra sem iluminar‖ (―homem 

light‖, chama Rojas a este consumidor ―sem referências‖, interessado ―por tudo e 

por nada‖, que lhe chega em torrentes de informação que por ele passam 

meteoricamente).6 

           Consumo sôfrego, sem constrangimentos espácio-temporais, fortemente 

individualizado e personalizado, mercê da posse de multi-equipamentos e do domínio 

de novas tecnologias, que permitem ao hiperconsumidor (de qualquer idade e de 

todos os meios sociais) organizar a sua vida ao seu próprio ritmo, segundo a nova 

consigna: ―a cada um os seus objectos, a cada um os seus modos de os usar, a cada 

um o seu ritmo de vida‖ (Lipovetsky, 2006: 95). Mas consumo, no fim de contas, 

passivo. E, por isso, empobrecedor. Porque nele ―o real está abolido‖ e os 

acontecimentos se perdem ―no vazio da informação‖ (Baudrillard, 1998 [1981]:7). 

Na verdade, muito antes de se tornar em lugar-comum, já Baudrillard o 

assinalava: vivemos num tempo ―em que existe cada vez mais informação e cada vez 

menos sentido‖. O autor alinhava três hipóteses explicativas: a perda de sentido é 

mais rápida do que a sua reinjecção; a informação não tem nada a ver com 

significado, a sua esfera é puramente instrumental; a perda de sentido está 

directamente ligada à acção ―dissolvente‖ dos próprios mass media. É no quadro desta 

problematização que fala em encenação da comunicação pelos média7, num 

                                                
5
 Garcia (2003: 127), citando Simmel (1900), The Philosophy of Money, pp. 483-484. 

6
 Rojas (1994) detém-se na problemática específica do zapping de um ponto de vista em que 

predomina o olhar do psiquiatra (―a chupeta do adulto‖, chama ele ao telecomando) no capítulo 

―O Síndroma do Comando à Distância (Zapping)‖, pp. 57-65. 
7 Média? Media? Media? Mídia?  O uso do inglês como língua franca, na Internet, e a sua 

fortíssima presença na literatura especializada colocam desafios que estão longe de resolvidos 

a contento por quem  se esforça por usar com respeito a língua de Camões. Para nos atermos 

ao exemplo dado:  há mesmo (erradamente, quanto a nós) quem utilize, indiferentemente,  ―o 

media‖  ou ―os media‖. No Brasil, a preferência vai para ―mídia‖.  A falta de uma autoridade 

efectiva da língua permite também usos diferenciados de palavras como blog  e blogue; 

blogger, bloguista e blogueiro (termo mais comum no Brasil).  À semelhança do que fizemos 

quanto a ―Telejornal‖, ―telejornal‖ e ―telejornais‖, optaremos por cada uma delas, em função do 

contexto. Exemplo mais curioso: ―blogue‖ será usado para citar o Nobel da Literatura, José 
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―gigantesco processo de simulação‖ e de simulacro, ―mais real do que o real‖, assim 

anulando o real (idem, 103-112).  

Nesta linha, relevamos a análise que John Fiske (1994:3) fez da assunção pelos 

média, no mesmo plano da realidade, de eventos e de metáforas, a partir dos 

balanços do ano de 1992 das revistas Life e Time, que seleccionaram como 

acontecimentos principais a eleição presidencial norte-americana, o espancamento 

(registado em vídeo) do negro Rodney King, em Los Angeles, e o nascimento de um 

filho à mãe solteira da série de ficção Murphy Brown, interpretada por Candice Bergen: 

―A media event (...) has its own reality, which gathers up into itself the reality of the 

event that may or may not have preceded”. 

Referindo-se a uma dura troca de acusações públicas, relatada por Castells 

(1997), e que envolveu a actriz/personagem e o antigo candidato presidencial Dan 

Quayle (a quem a actriz acabou por colocar num episódio da série a representar o 

papel de si mesmo), pergunta-se Verdú (2003: 117): ―Donde localizar, por tanto, el 

enfrentamiento? Dentro o fuera de la pantalla? Probablemente en un espacio 

intermédio donde los medios y los objectos de la comunicación se mezclan com la 

vida‖.  

Na verdade, comenta o escritor e jornalista espanhol, hoje em dia já não é só o 

real que se torna em tema de ficção. São as personagens fictícias que dão lugar 

também a personagens ―reais‖ (vale a pena pôr aspas em ―reais‖? pergunta-se).8 

 

 

1.1 Audiências, públicos, utilizadores, jornalistas   

       

Tivemos como referentes empíricos e campo de observação neste trabalho os 

comportamentos e escolhas das audiências do jornal televisivo das 20 horas dos 

canais RTP1, SIC e TVI; e os comportamentos e escolhas dos coordenadores, 

direcção e editores (actores principais, ainda que não únicos, do processo de 

gatekeeping e de newmaking, que fixa o alinhamento noticioso) dos citados telejornais. 

                                                                                                                                          
Saramago, que no entanto grafa ―blog‖ (sem aspas e sem itálico) no texto que dele 

transcrevemos, respeitando também esta grafia (ver nota de rodapé 323, no capítulo XX).  

8
 Para aprofundamento da questão do virtual tecnológico ver Parente (2004), pp.7-33. Sobre as 

consequências (ficcionadas…) da sobreinformação e da imagem ,produzidas num ambiente 

tecnológico em que ―a rede [global] é senhora de todo o tempo‖ e seus efeitos devastadores 

sobre as audiências, ver Stella Senra (Parente, 2004:162-176). 
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Neste enfoque do trabalho, utilizamos como suportes teóricos os conceitos de 

audiências (nos significados abrangentes que lhe dão Livingstone (2005a) e Torres 

(2006), e a que nos referiremos abundantemente nos parágrafos seguintes) e de 

jornalista/gatekeeper, na sua relação com estas e nos diversos constrangimentos que 

condicionam a sua actividade de produção e edição informativas. Olhámos ainda com 

particular atenção para a emergência do utilizador da Internet e, em geral, das novas 

tecnologias, como figura central de uma nova idade da comunicação em rede.  

O sociólogo francês Rémy Rieffel (2003: 164-173) faz a distinção entre 

audiências e estudos dos públicos. As primeiras são apuradas através de métodos 

quantitativos consagrados, em particular dos chamados estudos de audiência, que nos 

indicam quem viu o quê, durante quanto tempo, em determinado horário; os segundos, 

procuram entender as razões, condições e efeitos da recepção, assumindo um 

carácter qualitativo, que nos possibilita ―compreender os meandros do comportamento 

do receptor, revelar as suas motivações e apreender os universos de significações, as 

formas de participação ou de resistência‖ desencadeadas pela emissão sob análise.  

No mesmo sentido se pronuncia Dayan (Abrantes e Dayan, 2006: 23-6; 29-49). 

As audiências são ―a resposta a uma oferta‖. Nelas, o sujeito é construído ―por 

terceiros, para terceiros‖. Ao invés, os públicos constituem-se pela sua capacidade de 

assumir posições. Neles, o sujeito colectivo é ―imaginado na primeira pessoa, por um 

Nós‖. 

Aplicada à emissão televisiva, esta noção de públicos exclui a grande maioria 

dos telespectadores. ―Quem vê televisão não pode, em regra, inscrever no espaço 

público a sua posição face ao que vê‖. O seu silêncio perante o programa é entendido 

como um ―mutismo social‖, observa Esquenazi, apontando algumas características do 

conceito de ―não público‖ (idem: 85-97).  

Uma apreciação simplista destes comportamentos, corrente quer no discurso 

das elites quer no senso comum, tende a denegrir as audiências, consideradas 

―triviais, passivas, individualistas‖, por oposição aos públicos, que emergem como 

―activos, engajados criticamente e politicamente significantes‖; e acusa os média de 

minarem a esfera pública, de transformarem a política em marketing político, de 

submeterem a agenda informativa a imperativos comerciais e de distraírem os 

cidadãos do engajamento cívico (Livingstone, 2005a:17-18).  

Para os estudos culturais, é claro que as mudanças em curso na paisagem 

mediática mostram que as actividades das audiências, no quotidiano, não podem ser 

separadas das actividades dos públicos. Daqui a conveniência de se olhar para as 

audiências como públicos, dado que elas, geralmente, ―nem são tão passivas e 
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conformadas como tradicionalmente se supõe, nem tão organizadas e capazes de 

atingir os standards da participação pública‖ (idem: 31).9 

Dayan não deixa de reconhecer que ―audiências e públicos são muitas vezes 

compostos pelos mesmos espectadores (...), podem esconder públicos (...) [e até] 

transformar-se em públicos‖ (Abrantes e Dayan, 2006: 33). Ou, pelo menos, em 

―quase-público‖ (idem: 47). Provam-no as cartas dos leitores para jornais, rádios e 

televisões: duas mil por semana chegavam à BBC todas as semanas, em 1993; cinco 

milhões chegaram ao longo dessa década à cadeira norte-americana NBC, segundo 

Pierre Sorlin, citado por Dayan (idem: 33).  

A questão é a de se saber para que serviram essas reacções, essa vontade de 

participação dos chamados ―públicos invisíveis‖. Num estudo sobre o público de um 

canal canadiano, conta, revelou-se que milhares de cartas com envelopes ainda por 

abrir, com mensagens deslavadas pela chuva, amontoavam-se ao lado dos escritórios 

da emissora, numa atitude de ―profunda indiferença das instituições mediáticas para 

com os espectadores, estejam eles socializados, dotados de palavra, ou susceptíveis 

de manifestar gostos ou pertenças‖ (idem: 33-4). 

Torres (2006: 77-84) constata esta ―dificuldade generalizada em assentar-se 

numa utilização partilhada dum conceito de ‗audiências‘‖, e verbera a tendência para 

lhe dar o sentido de ―coisa estatística (...), artefacto de análise‖. A ser assim – critica, 

citando David Morley –, ―confundir-se-ia metodologia ou epistemologia com ontologia. 

Sendo apenas números, as audiências não existiriam enquanto forma social. Chega-

se assim ao conceito de audiências pela negativa e pela sua menorização 

relativamente ao público (...).‖  

No texto,10 Torres defende que é possível cruzar os conceitos de públicos, de 

multidão e de massas com os de audiências, que são ―massas e multidões mediadas‖: 

                                                
9
 Na obra editada por Livingstone, inclui-se em apêndice uma muito útil viagem semântica 

pelos significados das duas palavras em inglês (Livingstone), alemão (Ulrike Meinhof), 

dinamarquês (Kirsten Drotner), grego (Mirca Madianou), esloveno (Sabina Mihelj) e francês 

(Daniel Dayan) – ―Audiences and publics: comparing semantic fields across different 

languages‖, pp.213-237. Muito útil também o texto ―Audience-as-market and audience-as-

public‖, de Ien Ang, inserido na sua obra Desperately Seeking the Audience (1991). Na 

introdução àquele capítulo, Barlow e Mills notam que, na linha de outros autores dos media 

studies, Ang prefere o uso de audiences (no plural), por razões metodológicas e políticas, 

recusando-se a misturar milhões de pessoas numa massa indistinta, a que geralmente se 

chama ―audiência‖ (2009, 674).   
10 O texto corresponde à intervenção deste crítico de televisão e académico num curso de 

Verão no Convento da Arrábida, em 2001, a partir do qual foi organizado por Abrantes e Dayan 

o livro que temos vindo a citar. 
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Há alturas [caso de cerimónias televisionadas ou de acontecimentos mobilizadores como 

aconteceu em Portugal em 1999, durante a violência das milícias pró-indonésias em 

Timor] em que todos sentimos as ―audiências‖: ―quando todos falamos do mesmo 

programa, todos, mesmo os que não viram (...) pertencemos a uma audiência só, uma 

audiência-multidão, uma multidão de tipo novo. (...) Nessas alturas as audiências deixam 

de ser a estatística (...) para passarem a ser pessoas. São momentos em que vemos as 

audiências, isto é, vemos as massas que não existem, vemos as multidões dos nossos 

dias. As multidões regressam, transfiguradas, de há um século atrás, já não para se 

manifestarem desordenadamente na rua, mas para se encontrarem na rua, ou para 

passarem o tempo e conversar, ou para festejarem ou chorarem em conjunto. As 

massas e as multidões regressam integradas no sistema. São massas e multidões do 

tempo da sociedade do espectáculo e da sociedade de consumo e da democracia 

política. Já não são como antigamente. São massas e multidões mediadas. ―A rua‖ são, 

hoje, ―as audiências‖. A televisão, o meio, é um entre muitos meneurs da sociedade 

complexa. 

Eduardo Cintra Torres (2006: 83) 

 

De assinalar, ainda, os conceitos de audiência e de agência da audiência em 

Nightingale (2004:1-15), tributários das noções de dominação e de legitimação em 

Giddens. No primeiro, audiências são olhadas enquanto ―lugares onde ocorre a mais 

construtiva e crucial reprodução de cultura, significados e ideias‖; no segundo, agência 

das audiências é vista enquanto acções intencionais que as pessoas desenvolvem em 

relação aos media e respectivos produtos. A autora contesta as tendências para 

subestimar o poder que as audiências têm dentro das estruturas. Exemplo: os 

sistemas legais são estruturas de dominação, mas são também os meios através dos 

quais o cidadão comum pode procurar reparação para as ofensas de que for alvo.  

No caso concreto da agência das audiências, a autora sublinha-lhes a sua 

capacidade de engajamento com produtos mediáticos específicos e o significado 

cultural das suas actividades para o participante e para a cultura. Invocando Jenkins 

(2006) releva  ―a riqueza das actividades culturais que os fãs prosseguem‖, admitindo 

embora que a intervenção do sector comercial nas suas actividades ―ameaça 

potencialmente a liberdade criativa‖ destas comunidades. 

  De olhos postos no futuro que já começou, John Fiske (2006:187-196) aponta-

nos o ―indivíduo, EU‖. Olhando-o como ―segmento de uma só unidade‖, o ―segmento 

mais pequeno que existe, em termos de mercado e de audiência dos media‖, este 

autor vai às tecnologias e aos mercados encontrar exemplos da individualização em 

curso, a qual recorre à máquina (a caixa de multibanco, o gravador de televisão com 
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memória, TiVo, o telemóvel, o computador) ou aos departamentos de marketing para a 

indução de consumos personalizados, com base nos resultados de acções de 

vigilância tecnológica.   

A problemática do utilizador nasce da Internet. Ele é, em primeiro lugar, o 

equivalente ao utente de um serviço público universal e potencialmente gratuito.11 Por 

isso, e para tanto, começa por receber uma espécie de cartão de identidade codificado 

(username e password) que lhe abre o caminho para uma viagem (surfing) 

personalizada pelo mundo digital.   

Rapidamente se apercebe, porém, de que a interactividade, uma das 

características marcantes da Internet, e em particular as novas dinâmicas de 

acessibilidade da informação em torno das quais se vai construindo o novo paradigma 

comunicacional, lhe possibilitam, como em nenhum estádio de comunicação anterior, 

a produção, edição e distribuição de mensagens próprias, em resposta a outras 

mensagens ou por sua iniciativa.  

Gustavo Cardoso identifica e desenvolve quatro tendências que moldam a forma 

como passámos a relacionar-nos com a informação: 1) maior acessibilidade e novos 

modelos de gatekeeping; 2) software (aplicações, programas informáticos) livre; 3) 

open access ou acesso livre; e 4) acessibilidade móvel à informação (Cardoso et al, 

2009: 37-40).12 

Este potencial e a cada vez mais espalhada criação de conteúdos (user 

generated content, UGC; user created content, UCC; ou consumor generated media, 

CGM) pelas audiências  obterão  consagração global em 2006, quando a revista norte-

americana Time proclamou ―Pessoa do Ano‖ o utilizador anónimo, You. A escolha 

consagra das ―pessoas antigamente conhecidas por audiência‖. 

 A expressão, cunhada num texto publicado em 27 de Junho daquele ano, no 

blogue do autor, Pressthink,13 começava desta forma, que consideramos antológica: 

  

                                                
11

 A propósito, Curran (2005: 144) chama a atenção para os custos de montagem e 

manutenção de um website online como o da organização independente e não lucrativa  

openDemocracy (htpp://www.opendemocracy.net): acima de um milhão de libras, apesar do 

projecto assentar em contributos benévolos. Cinco anos depois, o mesmo autor faria com 

Tamara Witschge, um algo pessimista balanço sobre este projecto,  (2010: 102-118), como 

referimos no texto principal deste trabalho.    
12

 Ver, na mesma obra, uma abordagem multiconceptual das ideias de participação e de 

interactividade no contexto das novas tecnologias aplicadas aos media (idem, Vera Araújo et 

al: 130-132), 
13

 ―The People Formerly Known as the Audience‖, Jay Rosen, 2006. Consultar o texto em: 

http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/2006/06/27/ppl_frmr.html. 

http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/2006/06/27/ppl_frmr.html
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The people formerly known as the audience wish to inform media people of our 

existence, and of a shift in power that goes with the platform shift you‘ve all heard about. 

Think of passengers on your ship who got a boat of their own. The writing readers. The 

viewers who picked up a camera. The formerly atomized listeners who with modest effort 

can connect with each other and gain the means to speak  to the world, as it were.
  

Jay Rosen, 27.06.2006 

 

Consagração reforçada quando, quatro aos depois, a mesma distinção é 

concedida, pela redacção da revista, a Mark Zuckerberg, criador da rede social 

Facebook (500 milhões de aderentes, em 2010, fascinados por essa ―intimidade 

ambiental ― oferecida pela simples absorção de informações casuais da vida de 

―amigos‖ que nunca se encontraram14), aso mesmo tempo que a votação dos leitores 

elegia outra figura do mundo digital, o fundador da Wikileaks, Julian Assange.15 

A colaboração amadora do utilizador, individual ou através de comunidades 

online, com os seus feedbacks, análises e acrescentos à produção jornalística – por 

vezes ultrapassando mesmo práticas tradicionais do campo profissional ou até 

impondo outras, como no caso da Wikileaks – gera uma nova forma de gatekeeping, a 

que se chamava já gatewatching (Bruns, 2005; Gustavo et al, 2009: 72). Veremos, 

neste trabalho, que também o telespectador anónimo conhece o seu momento de 

glória quando o telecomando lhe proporciona, enquanto zapper, ainda que de forma 

indirecta, a interpretação do papel de gatewatching. 

Por fim, e quanto aos jornalistas, o foco da nossa atenção dirigir-se-á para o 

modo de produção implantado nas rotinas de cada uma nas três televisões 

generalistas portuguesas. 

 Apesar de termos restringido o estudo e as entrevistas aos jornalistas que 

editaram, coordenaram, ou dirigiram o jornal das 20h00 no período da nossa presença 

na redacção, questionámos também jornalistas de base das três redacções, para além 

de termos olhado o grupo profissional dos jornalistas portugueses, e os jornalistas de 

televisão em particular, tomando como base estudos mais abrangentes coordenados 

por José Luís Garcia (2009) e pela equipa de investigação responsável pelo primeiro 

Perfil Sociológico do Jornalista Português, sob coordenação de José Rebelo (2005-

2008). 

                                                
14

 Monica Hesse,‖Status symbol: Facebook  is ubiquitous, but is it really an antisocial network?‖,  

The Washington Post, 24.07.2010.  
15

  Referimo-nos no texto principal, ainda que com a brevidade exigível, a este fenómeno de 

divulgação massiva, simultânea e global de documentos confidenciais, reservados e/ou 

secretos, que marcou o ano de 2010. 
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Deles emergem tendências e traços sociológicos distintivos marcantes, como a 

feminização da profissão, acompanhada de um aumento das habilitações académicas, 

num  quadro geral que, a partir do 25 de Abril de 1974 até meados da primeira década 

do novo século, foi de acentuado crescimento do grupo profissional. Tendências e 

traços sociológicos que encontraremos num impressivo estudo de caso, que 

centrámos na presença/ausência da mulher na redacção da RTP entre 1967 e 2009 

(Anexo D RTP Estudo de caso).       

 

1. 2 Observação participante nas redacções 

 

Ir ao terreno; permanecer nele por períodos relativamente prolongados; observar a par 

e passo, junto dos actores, a preparação e execução das tarefas que contribuem para 

a edição diária do principal jornal televisivo das estações generalistas portuguesas, 

procurando dessa forma, ―iluminar atitudes e torná-las inteligíveis‖ (Park, 1924:153, 

apud Chapoulie, 2001:117) – eis um dos objectivos centrais que nos traçámos nesta 

investigação.  

Figura central da ―Escola de Chicago‖, ele próprio antigo jornalista, Park terá dito 

aos seus alunos algo parecido com isto: ―Dizem-vos para irem procurar nas bibliotecas 

e assim acumularem uma grande quantidade de notas e uma grande camada de pó 

(…) Chama-se a isso ‗sujar as mãos na verdadeira pesquisa‘. (…) Mas é necessário 

uma coisa suplementar: a observação em primeira mão. Vão e sentem-se nos salões 

dos hotéis de luxo e na soleira da porta dos asilos nocturnos; sentem-se nos canapés 

da Gold Coast [o bairro da elite do norte de Chicago nos anos de 1920] e nos catres 

das casas mais pobres […]. Em resumo: sujem os pés [―vos fonds de pantalons‖] na 

verdadeira pesquisa‖.16 

Consideramos a observação uma técnica de investigação qualitativa, enquanto 

investigação no terreno. Inexistindo a reportagem nas ciências sociais, a função de 

testemunho, de fundamento vivido, isto é, provado e susceptível de prova, do contacto 

com a realidade (ou com a sua representação, para sermos mais filosoficamente 

cautelosos) exercem-na nesta, de algum modo, o inquérito (usado, tanto em 

metodologias qualitativas como quantitativas), a entrevista e a pesquisa de terreno. 

Num e noutros campos, colocam-se ao investigador social (como ao repórter) cautelas 

fulcrais e perguntas a que só ele há-de responder, pressionado quantas vezes pela 

urgência dos questionamentos do trabalho no terreno.  

                                                
16

 Testemunho de um antigo aluno de Sociologia em Chicago, nos anos de 1920 (McKinney, 

1996: 71, apud Chapoulie, 2001: 117-8).  
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Entre todas as cautelas, a primeira, a montante ainda da sua deslocação ao 

terreno, consiste na consciência de que tem de abandonar ―o ponto de vista único, 

central, dominante, quase divino, em suma, no qual se situa o observador e também o 

seu leitor (enquanto, pelo menos, não se sentir atingido), em proveito da pluralidade 

das perspectivas correspondente à pluralidade dos pontos de vista coexistentes e por 

vezes directamente concorrentes‖ (Bourdieu, 1993: 9-10). 

São múltiplos, também, e carecem por vezes de imediata resposta, os desafios 

que o terreno coloca. Que fazer com os resultados de um trabalho desenvolvido com 

uma comunidade? Discutir com ela aquilo a que se chegou? Apresentar-lhe os 

resultados? Quando? Antes do relatório final? Como resolver o problema, inevitável, 

da interferência criada pela presença prolongada do investigador no terreno, a não ser, 

como aconselha Firmino da Costa (2003: 134-5), ―tê-la em consideração, controlá-la e 

objectivá-la, tanto quanto isso for possível‖? Como atenuar, por outro lado, a ―violência 

simbólica‖ inerente à diferença de estatuto entrevistador/pesquisador versus 

entrevistado/objecto de estudo? 

Bourdieu e Balazs dedicam o sub-capítulo  de La misère du monde (―1993: 927-

939) à questão do interrogatório ―administrativo‖, em que as questões de ordem 

económica e cultural se tornam determinantes. O primeiro lembrara, antes, que a 

―violência simbólica‖ ocorre noutras situações, incluindo a ―imposição‖ presente nas 

sondagens de opinião.  

A observação confronta-se, ainda, com um conjunto de outras questões — 

sejam as da preparação e selecção de locais e pessoas e credibilidade destas; sejam 

as da tomada de notas, da redacção do texto ou do relatório final. A que acrescem 

questões relacionadas com a invasão da privacidade e os efeitos de uma prolongada 

estadia e contacto do investigador/repórter com o objecto de estudo (normal em 

etnografia, mas não impossível também no jornalismo). Sem esquecer as questões 

éticas colocadas pela observação clandestina ou mesmo pela simulação de um papel 

(Cefaï, 2003: 341-9; 410-19), assim como os condicionalismo clássicos do preconceito 

―etnocêntrico‖ – juízos incisivos, constatações peremptórias. Na maior parte das 

vezes, apenas exprimindo ideias-feitas, que circulam pelos meios sociais sem nunca 

terem sido minimamente confirmadas, nem cientificamente comprovadas (Silva, 

2003:45-50; Rieffel, 2003: 5).  
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1.2.1 Entre a participação “passiva” e a participação “moderada”  

 

         Impõe-se, por fim, como muito desejável uma clarificação, tanto quanto possível 

rigorosa, do papel do investigador. Observador? Participante, para além de 

observador?  

Uma análise da literatura sobre observação participante (Lindeman, 1924; 

Spradley, 1980; DeWalt and DeWalt, 2002; Gold, 2003) oferece uma larga variedade 

de estratégias, que vão da pura observação à participação ―completa‖ e, até, à 

―observação da participação‖ (Tedlock, 1991, 2000 e 2005) na cultura e nos 

comportamentos sob estudo.  

Spradley (1980: 58-60) distingue cinco graus de participação, de uma forma que 

nos ajuda a situar com maior precisão o nosso comportamento ao longo das três 

semanas:  

(i) a ―não participação‖, que consiste na análise de documentos e de 

comportamentos (textos, filmes, programas de televisão, por exemplo), fora do 

local da acção;  

(ii) a ―participação passiva‖, que exige do observador um contacto directo com os 

actores, mas evitando qualquer interacção com estes, que podem nem sequer 

estar a par da presença do investigador enquanto tal;  

(iii) a ―participação moderada‖, que  ocorre quando o investigador está presente na 

acção, é identificado e interage ocasional mas não activamente com as pessoas;  

(iv) a ―participação activa‖, que implica a participação do investigador em quase todas 

as actividades, de forma a integrar-se na cultura do grupo; 

(v)  e a ―participação completa‖ (ou total), na qual o investigador é ou torna-se (ainda 

que temporariamente, durante o período da observação) um membro do grupo 

que está a estudar.  

Como assinalaremos no devido momento, no nosso caso tratava-se de um 

contacto com oficiais do mesmo ofício. As nossas ligações ao jornalismo incluíram 

uma passagem profissional pelo meio televisão e, neste, pelo Telejornal (1975/6). 

Transportávamos, pois, para o terreno, algum conhecimento de causa quanto a 

métodos, procedimentos e ritmos da produção e edição informativas. Partimos, 

contudo, com a consciência de que devíamos encarar tal conhecimento com 

redobradas cautelas, de modo a que aquilo que poderia ser uma vantagem (Weinberg, 

2002:139) não se tornasse em fatal desvantagem (observar de uma forma embotada 

por contactos e conhecimentos prévios).  

Esta consciência e a necessidade de atenuar consabidos riscos de indução de 

comportamentos (Almeida e Pinto, 1975; Becker, 1997; Costa, 2003; Campenhoudt, 
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2003: 38-40), fortalecerem em nós a determinação de nos confinarmos, no terreno, ao 

papel de ―discreto‖ observador ―do processo de rotina que conduz à construção do 

jornal televisivo das 20 horas‖, como assinalámos na carta que endereçámos às três 

televisões.  

Nestes termos, e à luz da categorização referida, podemos considerar que a 

nossa actuação no terreno acabou por se enquadrar algures entre a ―participação 

passiva‖ e a ―participação moderada‖. Para tal, muito nos ajudou o apoio recebido dos 

coordenadores dos três telejornais, que funcionaram como uma espécie de 

cooperating observers, no sentido que Lindeman (1924: 191) lhes atribui, e que se 

encontra muito próximo do conceito actual de informante.17  

De qualquer modo, e como registaremos nas nossas notas de campo, não raras 

vezes a nossa intenção de prosseguirmos uma observação discreta acabaria por ver-

se desafiada na inevitável interacção que se estabeleceu ao longo da jornada 

informativa. É que, ―estar lá‖, obriga as nossas ideias e suposições a confrontarem-se 

com as acções e as palavras dos que ―lá‖ se encontram, no cenário (DeWalt and 

DeWalt, 2002:13, citando Becker, 1970). 

Decidimos orientar, pois, a nossa estadia nas diferentes redacções, segundo 

aquele princípio de que ―a pesquisa de terreno é, em boa medida, a arte de obter 

respostas sem fazer perguntas‖ (Costa, 2003:138). Ou, se quiséssemos citar Erving 

Goffman na célebre sessão dos Pacific Sociological Association Meetings, transcrita 

na referida obra de Weinberg: esforçar-nos-íamos por agir ―não como um 

entrevistador, não como um ouvinte, mas como uma testemunha de como eles 

reagem ao que fazem e se faz à volta deles‖ (2002:148-153).  

Tomámos, aliás, como metodologia de observação, a metáfora teatral do 

sociólogo canadiano, usando-a preventivamente como guia interpretativo de uma 

incursão num mundo profissional por via de regra fechado ―aos de fora‖. E onde 

inevitavelmente, ao longo de toda a estadia, iríamos ser ―audiência‖. Numa 

performance com as suas áreas de ―palco‖ e de ―bastidores‖, representada, consciente 

ou inconscientemente, pelos ―actores‖/jornalistas sob nossa observação (Goffman, 

1959: 8-16; 41-50; 106-166; e 208-255).   

Nesta obra antológica sobre psicologia social, apenas uma vez Goffman alude 

especificamente à televisão: ao fornecer alguns exemplos de ―bastidores‖, 

                                                
17

 Para Eduard C. Lindeman, a observação participante consiste num misto de pontos de vista 

do investigador e dos participantes, ensinados a serem cooperating observers, desta forma 

afastando do investigador a tarefa de participar directamente na acção (Lindeman, citado por 

DeWalt and DeWalt, que lhe atribuem estatuto de um dos precursores do método, ainda antes 

de Malinowski e de Mead (2002: 7-8). 
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considerando ―interessantes‖ os que ocorrem quando as pessoas (incluindo os 

profissionais) ignoram ou se esquecem de que as câmaras e/ou os microfones estão 

ligados (idem:119).  

Mesmo assim, considerámos que o trabalho de observação por nós 

desenvolvido nas três redacções ganhava em ser enquadrado no modelo por ele 

proposto de representação (performance), aplicável em relações de interacção 

ocorridas em empresas ou instituições sociais, nas quais um indivíduo (performer) ou 

grupo de indivíduos (team) procura condicionar e controlar as impressões que causa 

noutros, enquanto audiências, observadores ou co-participantes (idem: 15). 

Entre outros numerosos exemplos, o autor ilustra a sua metáfora teatral com os 

diferentes comportamentos do pessoal de um hotel destinado à classe média: quando 

serve os clientes – isto é, está no palco, diante da audiência;  e quando se encontra na 

cozinha – isto é, nos bastidores, fora dos olhares da assistência (idem, 116-119). 

Escusado será adiantar que olhámos para os nossos deveres éticos, enquanto 

investigador, com o mesmo grau de exigência com que os entendemos na profissão 

jornalística. 

Quanto ao nosso estatuto (presente, enquanto jornalista; e passado, no caso da 

RTP, enquanto, ainda que por curto período, integrante daquela redacção), animou-

nos o ponto de vista de Bourdieu (2003: 281-294) quando, num texto sobre a 

―objectivação participante‖, defende (contrariando expressamente a neutralidade 

axiológica weberiana) a mobilização da nossa própria experiência, desde que a 

submetamos ―a um exame crítico severo‖.  

Partimos ainda para o terreno ―armados‖ com as considerações de Morley 

(1992:173-90), sobre o facto de que uma descrição do que se viu e ouviu é 

necessariamente sempre ―relativa e parcial‖ e ―essencialmente contestável‖, porque, 

――sempre‖ e ―inevitavelmente‖, uma interpretação ―construída a partir de uma posição 

particular‖. Embora focadas na etnografia dos padrões de interacção quotidiana, 

práticas e escolhas das audiências no seu ―mundo natural‖, estas observações 

pareceram-nos transportáveis para o ―mundo natural‖ dos jornalistas, numa redacção. 

Em particular, para as rotinas, constrangimentos e regras que governam o processo 

de decisão, na edição dos jornais televisivos das 20h00. 
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1.3 Métodos quantitativos ou qualitativos? 

 

A metodologia quantitativa aplica-se, neste trabalho, a dois inquéritos nacionais 

elaborados por uma equipa do CIES/ISCTE, dirigida por Gustavo Cardoso, ao abrigo 

de um programa internacional que estuda mudanças no consumo dos media 

introduzidas pelo uso da WEB; a um estudo de caso sobre a presença de jornalistas 

do género feminino no telejornal da RTP entre 1967 e 2009; a excertos do ―Perfil 

Sociológico do Jornalista Português‖ (Rebelo et al, no prelo), cuja equipa integramos; 

e a estudos de audiência elaborados pela Marktest, que citaremos enquanto fonte 

única diária disponível em Portugal. Cada inquérito da equipa do CIES/ISCTE acolheu 

um módulo elaborado por nós, especificamente relacionado com a actividade de 

zapping em Portugal. 

A pesquisa empírica realizada por nós nas redacções da RTP e TVI (2007) e da 

SIC (2008) foi constituída por observação directa, inquérito por questionário e 

entrevistas (semi-directivas, em profundidade e informais) com personagens 

relevantes envolvidas no processo de edição das 20h00 — coordenadores e 

directores, em primeiro lugar, e também alguns pivots/apresentadores, editores e  

jornalistas seniores.  Usámos também o instrumento do questionário (no caso da RTP 

quase sempre  presencialmente; nas duas outras estações por correio electrónico) a 

jornalistas que colaboraram nos jornais televisivos das 20h00 durante o período da 

nossa observação.   

Os extractos que apresentaremos das entrevistas, das respostas aos 

questionários, dos diálogos e debates que testemunhámos durante a conferência de 

redacção, ao longo da jornada de trabalho e depois, na emissão do jornal, irão 

pontuando/ilustrando a nossa leitura das ―falas‖ que povoaram cada uma das 

redacções e nos iluminaram, não poucas vezes, ângulos surpreendentes das questões 

que colocámos na nossa investigação.   

Realizados ao abrigo do WIP (World Internet Project), os dois inquéritos do 

CIES, que decorreram durante o 1º trimestre de 2006 e no segundo trimestre de 2008, 

tiveram por objectivo medir as mudanças nas práticas de media introduzidas pelo uso 

da WEB. As primeiras perguntas sobre zapping, bem como a actualização do ano 

seguinte, foram entregues ao grupo coordenado por Gustavo Cardoso, que as acolheu 

e integrou no módulo sobre consumos e representações face à TV, do referido 

projecto internacional.  

Não ignoramos as críticas de muitos sociólogos à confiança, por vezes cega, 

depositada em resultados indicados por métodos quantitativos, bem como as reservas 

do mundo académico em relação à indústria e, neste particular, aos estudos de 
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audiências das empresas especializadas (Giddens, 2004:651-2, Weinberg, 2001: 13-

16; Bailén, 2002: 55-60; Bellamy e Walker, 1996:24-48).  

Trata-se, em ambos os casos, de disputas que fizeram história — as primeiras 

nos EUA; as segundas, sobretudo, na Europa. Em Portugal, têm sido particularmente 

violentas as críticas de Rui Cádima  àquilo que designa como ―autismo sociométrico, 

que mede apenas quantidades, já de si recortadas num leque pouco generalista de 

programas‖. As críticas deste académico – sublinhe-se – dirigem-se acima de tudo à 

importância dada à audimetria pelo serviço público, o qual, do seu ponto de vista, 

deveria autonomizar-se progressivamente da guerra das audiências, ―aferindo a sua 

programação por estritos critérios de qualidade‖ (2006: 83-88).18 

Bellamy & Walker (1996) equacionam a dicotomia quantitativos/qualitativos a 

propósito dos estudos que trabalharam sobre o uso do telecomando, concluindo que a 

investigação industrial e a académica devem ser analisadas à luz das respectivas 

vantagens e limitações – mais largos recursos, do lado da indústria; menos limitado o 

quadro de motivações constrangedoras, do lado da universidade. Estabelecidos 

parâmetros e clarificados objectivos de uma e outra entidades, porém, ambas só têm a 

ganhar em não se ignorarem mutuamente (idem: 24-48). 

Tornou-se lugar-comum sustentar que não há nenhum método de análise que 

possa considerar-se a priori melhor do que outro. Tudo depende do objectivo 

perseguido na investigação. O que permite e até aconselha, em certos casos, um 

processo de triangulação que complemente, teste e ―reconcilie‖, como sugere Morley 

para a observação (1992: 186), os resultados obtidos.  

No caso concreto, consideramos que a nossa iniciativa tem condições para dotar 

os estudos de recepção em Portugal de um conjunto de dados específicos, por outra 

forma difíceis, se não impossíveis, de obter. O facto de desenvolvermos, 

simultaneamente, pesquisas orientadas para o mesmo objecto de análise, potenciará 

as capacidades interpretativas que o recurso aos métodos qualitativos proporciona. 

                                                
18

 Após serem divulgadas fortes críticas à fiabilidade do sistema de medição de audiências 

usado pela Marktest, a Comissão de Análise de Estudos de Mercado (CAEM) abriu um 

concurso para a selecção e contratação da empresa que forneceria um novo sistema de 

medição de audiências de televisão em Portugal. O objectivo era instalar um outro sistema de 

medição de audiências, mais rigoroso do que aquele que estava em vigor desde 1998. A 

CAEM atribuiu a vitória à empresa GfK, que começou a preparar um novo sistema para entrar 

em vigor no primeiro trimestre de 2012. Em vésperas da entrega desta tese, a 24 de Março de 

2011, o Expresso, na sua edição online, noticiou que a Marktest contestara o resultado do 

concurso, anunciando que iria desenvolver ―todas as iniciativas adequadas a repor a 

legalidade‖.  
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ANEXO B 

Entrevistas nas redacções 

 

 

Observação participante na RTP, SIC e TVI. Notas 

metodológicas 

 

Por razões de conveniência e disponibilidade conjugadas das redacções da RTP, SIC 

e TVI, marcámos o nosso trabalho de observação participante para Outubro e primeira 

semana de Novembro de 2007. A primeira sessão – entre 3 e 11 de Outubro de 2007 

– teve a RTP por objecto. À partida, detectámos três inconvenientes nesta primeira 

data: iniciar-se a meio da semana; abranger um fim-de-semana; e incluir o feriado do 5 

de Outubro – circunstâncias sociais que implicam diferentes hábitos e dietas 

mediáticas, do lado das audiências, e diferentes rotinas e escolhas temáticas, do lado 

da produção e edição.  

Procurámos minorar os efeitos negativos destes inconvenientes, negociando 

com a direcção de informação o prolongamento da estadia por mais dois dias (úteis). 

Um episódio inesperado (polémica pública entre o pivot mais famoso da estação e a 

administração da empresa, com acusações cruzadas de interferência desta na 

informação e de falta de carácter daquele) agravou esta atipicidade dos dias e do 

colectivo em observação, atravessados por um plenário e duas reuniões do Conselho 

de Redacção (CR), que originaram uma semana de notícias de primeira página na 

imprensa diária e semanal. 

A nossa estadia na redacção da TVI decorreu entre 22 e 28 de Outubro de 2007. 

Das três observações, foi a que se desenvolveu em circunstâncias e contextos mais 

consonantes com os objectivos da investigação, nomeadamente por ter ficado ao 

abrigo de qualquer ―crise‖ interna inesperada – ao contrário do que ocorrera na RTP –, 

ou de qualquer mega-acontecimento que alterasse as rotinas editorais, o que viria a 

acontecer na SIC.  

Marcada para dias depois da TVI, esta última das sessões de observação – na 

SIC – foi sucessivamente adiada a pedido da direcção de informação da empresa. 

Razões: uma reestruturação da redacção que levava mais tempo do que o previsto. 

Fazer a observação mais cedo implicaria encontrar uma redacção ainda sem rotinas 

de funcionamento; adiá-la por mais tempo implicaria cerca de um ano de 

desfasamento em relação à data de realização do trabalho nas outras duas redacções. 
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Neste sentido, vimo-nos forçados a escolher a semana mais próxima disponível – 16 a 

22 de Junho de 2008.  

A data acabaria por se revelar pouco indicada para a função. Porque coincidia 

com o arranque dos jogos do Europeu de Futebol, no qual participava a selecção 

portuguesa (condicionamento garantido à partida de agendas e de audiências); e com 

dois feriados e a consequente redução das equipas. Esperar-nos-ia, pois, ―a semana 

talvez mais complicada e atípica do ano‖ para o trabalho que pretendíamos fazer, 

conforme nos alertou o director de Informação, Alcides Vieira (ele próprio sociólogo de 

formação).  

Motivos profissionais ponderosos impediam-nos, contudo, de agendar para 

tempo útil um terceiro adiamento. Seria alargar o fosso temporal entre as duas 

primeiras observações e esta, para quase três anos. Entre ir para o terreno, mesmo 

sabendo que alguns importantes pressupostos teórico-práticos para a observação não 

se encontravam preenchidos, ou adiar esta última fase do trabalho por mais dois anos, 

decidimos avançar, consciente embora dos constrangimentos causados por mais esta 

contrariedade.  

Assim, à semelhança do que optámos por fazer na RTP e na TVI, mantivemos 

um olhar sempre atento, naturalmente, aos modelos organizacionais (no caso da SIC 

em rodagem, ainda) e às rotinas produtivas instaladas, bem como aos conteúdos 

noticiosos que foram sendo recolhidos, tratados e emitidos. 

 

a) Termos de referência da observação 

 

No nosso primeiro contacto quer com o director quer com os editores de cada 

uma das redacções, fizemos questão de sublinhar as normas específicas de 

relacionamento (que colhemos em particular em Gans, 1979: xii,xiii), visando a 

preservação do anonimato das fontes ou personagens com quem nos iríamos cruzar. 

Colocámos os nossos compromissos nas baias definidas por este investigador norte-

americano: todo o interesse no que diz e faz quem exerce uma função (director, 

coordenador, pivot, editor, repórter); nenhum ou pouco interesse em divulgar os 

respectivos nomes, excepto quando forem opiniões/ 

posições/comportamentos/declarações que nos tenham sido feitas com a consciência 

de que lhes seria atribuída a autoria neste trabalho.  

Previmos uma segunda excepção: quando a identificação do protagonista se 

revelar útil para a melhor compreensão da história. Mas para que tal aconteça, 

carecerá, naturalmente, do acordo expresso do(s) visado(s).  



Anexos 
 

O telejornal e o zapping na era da Internet 

 
XXI 

 

No caso das notas, tomadas no terreno para descrever processos e diálogos, 

optámos por as usar livremente na primeira versão deste trabalho, dando depois a 

conhecê-las aos ―visados‖. Apesar de termos dito que respeitaríamos o anonimato dos 

inquiridos quando pedido, acabámos por decidir aplicá-lo a todos, excepto no que 

respeita a coordenadores e directores, a quem – já escrita essa parte da tese – demos 

a conhecer as partes aproveitadas, quer das entrevistas, quer dos inquéritos.  

As muitas caras conhecidas que encontraríamos nas três redacções tornaram-

nos mais agradável (e, sentimo-lo, mais facilitada) a estadia: 10 horas seguidas, 

incluído o almoço na cantina ou num restaurante à volta, geralmente com o 

coordenador e/ou chefe de redacção, figura(s) com quem nos relacionámos 

preferentemente, nas três redacções; frequentes vezes também com vários outros 

editores, mais envolvidos na edição daquele dia.  

Estes encontros distendem a todos – observados e observador. São ―momentos 

soberanos‖, porque a disponibilidade dos jornalistas proporciona ―uma enorme troca 

de impressões‖ (Santos, 1997: 118). Talvez – acrescentamos - porque se realizam 

fora do ―palco‖. Numa espécie de ―terra de ninguém‖, em que a estrutura física da 

redacção não existe, a recordar-nos os constrangimentos profissionais. E talvez, 

também, porque o observador não tira notas (ao contrário do que acontece na 

redacção e nas duas outras instâncias de observação). 

 

b) Questionários I, II, II (chefias e seniores) e III 

 

O primeiro dos dois questionários que submetemos à generalidade dos jornalistas 

(Questionário I, 2007, anonimato) foi entregue em envelope fechado ou enviado por 

correio electrónico com garantias de anonimato da nossa parte, excepto em dois 

casos: aos directores das três estações, por um lado; e no de alguns dos 

coordenadores, em que a confiança pessoal com o jornalista em causa nos autorizava 

a entregar-lhe pessoalmente o texto e a aguardar a sua resposta, ou mesmo em 

colocar-lhe directamente as perguntas, anotando-as. Sempre, naturalmente, 

garantindo o anonimato. 

O Questionário II e o Questionário II (chefias e seniores) foram entregues 

directamente ou enviados por correio electrónico. Neles, dávamos igualmente 

garantias de preservação do anonimato, se solicitada. Perante as respostas, 

acabámos por decidir preservar o anonimato em todos, excepto no caso dos directores 

e de entrevistados que aceitaram expressamente a publicitação do que nos disseram 

(mas não das respostas ao Questionário I, como referimos). Os dois questionários 



Anexos 
 

O telejornal e o zapping na era da Internet 

 
XXII 

 

incluíam perguntas de resposta fechada (a esmagadora maioria do Questionário I) e 

aberta. As chefias intermédias receberam uma versão específica do Questionário II, 

relacionada com questões de edição.  

Um terceiro questionário, dividido em duas partes, visou elementos da direcção e 

coordenadores, abordando aspectos específicos das respectivas funções, como 

desenvolveremos no próximo capítulo. 

Na RTP, os questionários foram entregues (ou aplicados directamente) a 

elementos envolvidos na edição do Telejornal, bem como a elementos do Jornal 2, de 

serviço no último dia da nossa observação. Nas duas outras estações, enviámos os 

questionários por e-mail à generalidade da redacção, uma vez que a eventual 

participação, neste jornal, de quaisquer elementos da redacção é, nelas, mais 

provável.19 

O anonimato formal do Questionário I pretendia criar condições para obter uma 

opinião o mais possível livre de pressões, externas ou internas, quer sobre o jornal 

que fazem, quer sobre os jornais das duas estações concorrentes. Uma parte dos 

jornalistas mais velhos das duas estações privadas – sobretudo das chefias – é 

oriunda ou passou pela RTP. Também há um ou outro caso de jornalistas que se 

iniciaram nas estações privadas e ingressaram na RTP.  

Pareceu-nos que as nossas garantias de preservação de anonimato, permitindo 

que os inquiridos que o desejassem nos fizessem chegar as suas respostas via postal, 

criava boas condições para auscultar o ―estado da opinião‖, no meio, sobre o grau de 

independência de cada uma das estações. Tratava-se, no nosso caso, de buscar 

―comentários que não se dizem em público‖ – algo semelhante aos backstages 

mencionados por Gofman (1959, apud Peretz, 2000:108). Pareceu-nos igualmente 

que a via postal era o mais adequado meio de questionar sobre o respectivo nível de 

remuneração, cujo conhecimento nos poderia ajudar numa eventual interpretação 

sociológica das respostas dadas.  

                                                
19

 Em teoria, a totalidade da redacção pode participar no jornal das 20. Tal, porém, não 

acontece, diremos que nunca ou quase nunca. Mas também não podemos dizer que seja 

estanque o staff que de tal se encarrega. Há peças ―recuperadas‖ de outros dias, de outros 

jornais ou de outros contextos informativos e adaptadas, alteradas, acrescentadas ou 

retalhadas, com ou sem o contributo do seu autor; há peças que, tendo sido pedidas para o 

jornal, ―caem‖ durante a sua emissão, podendo vir ou não a ser emitidas mais tarde; e há 

peças que recebem (ou receberam, em fases anteriores, não registadas no alinhamento final) 

contributos de mais do que um jornalista (na escrita, na locução ou na montagem). 
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Para além de dados sociográficos úteis neste tipo de estudo, o Questionário II 

visava responder a algumas das questões-chave deste trabalho, nomeadamente 

audiências e zapping, presentes ou subjacentes em várias perguntas. 

Quando entregue às chefias, introduzimos-lhe as alterações e/ou acrescentos 

pertinentes.  

O número de respostas (por carta, email ou entrevista directa) foi insuficiente 

(em número e na quantidade de itens respondidos em cada um deles) para que lhes 

encontremos valor estatístico seguro. Na RTP, os questionários foram feitos oralmente 

aos que se encontravam de serviço no último dia da observação, na redacção, e 

entregues a quatro elementos da chefia, no dia seguinte. Aos  dois coordenadores os 

questionários foram enviados por correio electrónico, mas durante a observação 

fizemos-lhes várias entrevistas temáticas como auxiliares de interpretação de 

procedimentos e opções. Os questionários foram recolhidos no momento das 

entrevistas (presenciais), já em 2010, com os dois directores.  

Na SIC, os questionários foram enviados por correio electrónico a 123 

jornalistas. Posteriormente, contactámos pessoalmente dois elementos da direcção e 

um coordenador.  

Na TVI, foram também enviados para a generalidade da redacção – 128 

pessoas – e entregues pessoalmente, mais tarde, ao director-geral e a dois 

coordenadores, que não haviam respondido na altura. A todos os elementos inquiridos 

mais tarde, foi pedido um esforço para que situassem as respostas no período da 

observação. Os dados e contagens numéricas a que procedemos devem ser 

apreciados, pois e apenas, como indicadores de tendências e interpretados em 

conjugação estreita com as indicações e tendências que relevam das notas de terreno 

e das entrevistas.  

Ao contrário da generalidade das respostas recolhidas junto de todos os outros 

inquiridos (mesmo as que o foram na ocasião das entrevistas em profundidade), os 

questionários na RTP ressentem-se da circunstância de terem sido recolhidos em 

plena redacção, enquanto os inquiridos desempenhavam as respectivas tarefas. Tal 

facto, que obrigava, por vezes, à interrupção das perguntas e à dispersão da atenção 

de inquirido e inquiridor, teve como resultado que algumas perguntas não tenham sido 

feitas ou respondidas, outras se tenham desdobrado em subtemas que, embora 

interessantes, não constavam do questionário.   

Apesar do seu número relativamente exíguo, consideramos de grande 

significado o acervo conteudístico das respostas obtidas. Muitas delas, como podemos 

confirmar nos capítulos respectivos, demonstram o grau elevado de reflexão crítica e 

também autocrítica que prevalece no colectivo em que os respectivos autores se 
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integram. Quase todas as entrevistas foram antecedidas e seguidas de outros 

contactos, continuados e próximos, com os entrevistados (Peretz, 2000: 13). Durante 

os dias da observação, sempre que possível, procurámos alargar os backstages 

―gofmanianos‖ a circunstâncias e espaços, dentro e fora da redacção, com suficientes 

garantias de confidencialidade. As administrações e direcções da RTP, SIC e TVI 

criaram as condições e proporcionaram-nos os meios logísticos para que a nossa 

investigação pudesse desenvolver-se em liberdade.  

 

 

c) Questionários RTP 

 

Em 7 de Outubro de 2007, aplicámos os dois questionários aos jornalistas que se 

encontravam na redacção. Não interrogámos, pois, os autores de peças feitas em dias 

anteriores, alguns dos repórteres em serviço no exterior, correspondentes e enviados 

especiais. Encontravam-se na redacção central 20 jornalistas - 11 homens e 9 

mulheres (nestes se incluindo o realizador do Telejornal e a coordenadora, a 

apresentadora e um redactor que preparavam o Jornal 2).20 A maioria da redacção 

folga ao fim-de-semana. O grosso do trabalho, de carácter magazinesco, é feito nos 

dias anteriores, por uma equipa própria, só se deslocando à redacção um pequeno 

grupo de jornalistas, escalado pelas editorias para garantir a parte mais estritamente 

noticiosa e de maior actualidade do jornal. O ambiente mais distendido na redacção 

propiciou o lançamento dos dois questionários.    

Recebemos respostas – presenciais – de metade dos jornalistas que 

contactámos. 

Nos dias seguintes, entregámos os questionários a três elementos da chefia e 

recebemos três respostas em carta fechada ao Questionário I (anonimato). Os 

elementos da chefia têm óbvia participação, umas vezes directa, outras indirecta, nas 

edições do fim-de-semana, e por isso lhes fizemos entrega dos questionários, ainda 

que posteriormente. Desconhecemos o grau de participação dos anónimos, mas 

algum será, uma vez que recebemos as respostas na sequência da entrega dos 

questionários aos 20 elementos com quem contactámos directamente naquele dia, por 

via da respectiva participação nos dois jornais. O carácter anónimo das suas respostas 

ao Questionário I impede-nos, contudo, de adicionar simplesmente essas três 

respostas ao total apurado. Na verdade, estas respostas enviadas posteriormente 

                                                
20

 Acolhemos outras respostas na síntese qualitativa do capítulo XX. 
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podem ser de jornalistas e/ou editores/as que no primeiro dia nos responderam 

directamente ao Questionário II, nas suas duas versões.  

Nestes termos, e por imperativos de rigor, diremos que aplicámos os 

questionários a 23 participantes do jornal (contadas os/as editores/as inquiridos/as 

posteriormente), recebendo 19 respostas. Adicionámos-lhes as respostas ao 

Questionário I de cinco elementos das chefias (dois directores, dois coordenadores e 

uma editora), cujas respostas foram obtidas no decorrer de entrevistas em 

profundidade feitas já em 2009/10, mas reportadas ao período da observação.  

A partir das respostas aos questionários enviados a chefias e às perguntas 

suplementares dirigidas a directores e coordenadores, identificámos 12 jornalistas do 

sexo feminino e nove do sexo masculino, com idades entre os 28 anos e os 55 anos. 

13 deles desempenhavam funções de chefia. Dez mulheres e cinco homens tinham 

curso superior. Quase todos na área da Comunicação (Universidade Nova de Lisboa, 

Católica, ISCSP). Três prosseguiam os estudos (Engenharia e Gestão, dois homens; 

Ciências Políticas uma mulher). Dez inquiridos tiveram experiências profissionais 

anteriores noutros média, a maioria em rádio. Os restantes foram directamente da 

universidade para a televisão. Apenas três trabalharam noutras estações de televisão. 

Tempo de empresa: entre os seis e os 20 anos.   

 

d) Questionários SIC 

 

Mal ultrapassou as duas dezenas os elementos da redacção da SIC que responderam 

aos questionários - 12 ao Questionário I (2007/8, anonimato) e 10 ao questionários II e 

II (chefias). Se lhes adicionarmos, porém, as respostas obtidas ao Questionário III e 

em entrevistas em profundidade, o total de respostas sobe para 29. O carácter 

anónimo das repostas ao Inquérito I impede-nos de indicar o número total de 

jornalistas que respondeu aos inquéritos. Ascendeu a 10, porém, o número dos se 

identificaram nas respostas aos Questionários II e II (chefias).  

Este escassíssimo número de respostas (conseguido à custa de dois envios dos 

três questionários – dois para a generalidade da redacção; um adaptado às chefias – 

separados por algumas semanas) afigura-se-nos tanto mais intrigante ainda, quanto 

quase equivale às respostas (sete) que obtivemos às mesmas perguntas em contactos 

directos e/ou em entrevistas em profundidade feitas a elementos da direcção, chefias, 

coordenadores e jornalistas, para nós de referência, sem que tenhamos sentido 

qualquer resistência por parte dos interpelados.  
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O número total de respostas por pessoa identificada (por correio postal, electrónico, 

contacto directo e entrevistas em profundidade) ascende, assim, a 17 – de 123 

inquiridos (elementos da redacção e chefias, incluídos operadores de imagem). 

Destes, 11 provieram de jornalistas do sexo masculino. As idades dos inquiridos 

variam entre os 26 e os 59 anos. Com uma excepção declarada e três outras que não 

indicaram as habilitações, todos os inquiridos são licenciados (nove em Comunicação 

Social). Há, entre os licenciados, dois mestres (Ciências da Comunicação e Economia 

Internacional) e duas pós-graduadas (em Relações Internacionais e em Comunicação 

Organizacional). Oito dos inquiridos/entrevistados pertencem às chefias (direcção 

incluída). 

 

 

e) Questionários TVI 

 

A redacção da TVI foi aquela que nos forneceu um maior número absoluto de 

respostas. Na verdade, dos 128 jornalistas (17 dos quais operadores de imagem) a 

quem fizemos chegar os inquéritos, recebemos 41 respostas – 23 ao Inquérito I 

(anonimato) e 18 ao Questionário II (no qual os inquiridos forneciam os respectivos 

dados de identificação). Apenas um operador de imagem respondeu. O chefe-de-

redacção e o coordenador do fim-de-semana responderam-nos mais tarde às 

perguntas dos três inquéritos. O director-geral concedeu-nos, também posteriormente, 

uma entrevista em profundidade, ocasião em que respondeu às perguntas dos 

questionários, incluindo as do Questionário I (anonimato).    

Dos elementos das chefias  que responderam aos respectivos questionários, 

fornecendo os dados identificativos, 13 eram homens e oito mulheres, entre os 24 e os 

55 anos, todo/as licenciado/as (à excepção de três, homens), geralmente em 

Comunicação Social (um em Antropologia e outro em Engenharia Electrotécnica). 

Incluía-se um doutorando em Ciências da Comunicação, uma mestre em História 

Contemporânea, uma mestranda em Ciência Política e Relações Internacionais e um 

pós-graduado em Comunicação Social. 
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Questionário I  

(anonimato) 

 

1. A informação do Jornal Nacional /Telejornal /Jornal da Noite é (corte o que não 

interessa) 

J. Nacional: Livre /Seguidista 

Telejornal: Livre /Seguidista 

J. da Noite: Livre/Seguidista 

1a. (corte o que não interessa) 

J. Nacional: Livre, excepto no que respeita ao Governo/ a audiências/ a critérios não 

jornalísticos impostos pela empresa/ outros 

Telejornal: Livre, excepto no que respeita ao Governo/ a audiências/ a critérios não 

jornalísticos impostos pela empresa/ outros 

J da Noite: Livre, excepto no que respeita ao Governo/ a audiências/ a critérios não 

jornalísticos impostos pela empresa/ outros 

2. Em relação a qualquer deles: 

Alguma vez sofreu pressões (internas ou externas)? 

2a.Se sim: 

Em qual, quando e em relação a que matérias? 

2b.Se não: 

Conhece alguém na redacção que as tenha recebido? Onde, quando, e em relação 

a que matérias? 

3. Nível salarial (depois dos descontos) 

Menos de 750 euros/entre 750 e mil/Entre mil e 1500/entre 1500 e 

2000/Entre 2000 e 2500/Entre 2 500 e 3000/Entre 3000 e 

3500/Entre 3 500 e 4000/Mais de 4 mil euros 
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Questionário II (2007)  

 

Nome 

Idade 

Estado 

Habilitações Literárias 

Função 

Tempo de Empresa/Tempo de Profissão (diga, sff, empresas onde trabalhou e 

funções) 

 

1. Quantas peças fez na última semana, em média, por dia? 

2. Sempre da mesma editoria ou de editorias diferentes? Quais? 

3. De quanto tempo dispôs, em média, para familiarizar-se com o contexto da 

história, para reunir informação e para redigir e montar a peça? 

4. Antes de partir para o serviço costuma falar com o editor? Qual o objectivo 

dessa conversa prévia? 

5. Quando chega à Redacção costuma falar com o seu editor antes de montar a 

peça? 

6. No final da montagem entrega o texto ao editor ou coloca-o directamente no 

alinhamento? 

7. Costuma ver os resultados das audiências no dia seguinte em relação à sua 

peça? Que conclusões práticas tira disso? 

8. Vê o fenómeno do zapping como uma disputa, como uma ameaça ou como 

mais um estímulo na função de selecção de notícias que incumbe ao jornalista? 

Porquê? 

9. A consciência da actividade de zapping influencia-o/a na sugestão de temas e 

na elaboração das peças que lhe cabe fazer? Se sim, em que medida e de que forma? 

10. Quais os 5 critérios principais que no seu ponto de vista devem presidir à 

selecção de uma notícia de televisão? 

11. O que é uma boa história de televisão para si? 

12. Reconhece-se no alinhamento geral do Telejornal/Jornal da Noite/Jornal 

Nacional? Porquê? 

 Optámos por não trabalhar as respostas a vermelho 
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Questionário II (2007, chefias) 

 

                        (a acrescentar às perguntas do inquérito anterior) 

 

1. Costuma ver os resultados das audiências no dia seguinte em 

relação às peças da sua editoria? Que conclusões práticas tira disso? 

2. A consciência da actividade de zapping influencia-o/a na sugestão de temas 

e na elaboração das peças que lhe cabe fazer ou corrigir, feitas pelos elementos da 

sua equipa? Se sim, em que medida e de que forma? 

3. Considera a sua editoria normalmente (cortar o que não interessa) bem 

representada/sub-representada/sobre-representada no alinhamento? 

 

 

Questionário III (2007, directores e coordenadores) 

 

Representações, definições e práticas 

1. Qual a representação que faz do telespectador tipo do jornal que dirige/ 

coordena? 

2. Em que medida(s) concreta(s) os dados que vai recebendo sobre audiências 

influenciam as vossas decisões de alinhamento? 

3. Qual o comportamento tipo do telespectador desse jornal no que respeita ao 

zapping? 

4. Os dados de que dispõem permitem-vos traçar um perfil (e dimensão) dos 

migrantes do Jornal da Noite? E definir quem os mais fiéis e os menos fiéis? (se sim, 

indicar, por favor). 

5. Que medidas tomam (ou o marketing/os comerciais vos aconselharam a tomar) 

para contrariar o fenómeno do zapping no Jornal Nacional? 

6. Há uma pré-definição temática de princípio para o alinhamento? Qual é? 

7. O que é preciso para que um acontecimento noticioso faça a abertura do 

Jornal, quando é você a dirigi-lo/coordená-lo? E o arranque após o intervalo? E o 

fecho? 

8. Que características distintivas deve ter um a peça para ser objecto de 

promoção? 

9. A notícia de abertura é decidida por quem: 

a) Pelo director/direcção? 
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b) Pelo coordenador?* 

c) Pelo coordenador com o/a director/direcção? 

d) Por vocês todos e mais o(s) pivot(s)? 

*Se é decidido pelo coordenador: ele tem de dar conhecimento prévio à 

direcção? 

 

10. Os jornais televisivos das 20h00, em Portugal, têm pelo menos o dobro 

(nalguns casos o triplo) de duração dos jornais de outros países. Os seus críticos 

apontam a este modelo dois erros jornalísticos principais: menor exigência na 

aplicação dos critérios de noticiabilidade; e maior indefinição no alinhamento, que fica 

mais dependente de critérios não jornalísticos. Acha que seria desejável voltar às 

durações canónicas de meia hora? Porquê? 

Audiências, Zapping, Alinhamento e Conferência de Redacção 

 

Comente cada uma das três seguintes reflexões (de minha autoria, na tese): 

1. Bourdieu sustentava, já em meados da década de 1990, que prevalecia nas 

redacções da televisão francesa uma ―‗mentalidade de níveis de audiência‖ (1997, 22). 

Por nós designamo-la, à falta de expressão mais apropriada, por ―critério (ou factor) da 

audiência‖. (…) As audiências, bem como a consciência da actividade de zapping (que 

se traduz, neste quadro, numa espécie de ―audiência presumida‖ pelo autor da peça 

em elaboração) tornaram-se, para efeitos práticos de selecção e produção noticiosas, 

em valores-notícia quotidianamente equacionados nas redacções de televisão em 

Portugal. 

 

2. A velha ―hierarquia da importância‖, a que Schudson chama ―hierarquia de 

saliência moral‖, funciona hoje, enquanto imperativo jornalístico, apenas e não todos 

os dias, no bloco de abertura dos telejornais. 

 

3. Afigurou-se-nos claro [durante o trabalho de campo nas três redacções] que a 

conferência de redacção tendia a transformar-se (ainda que em graus diferentes em 

cada redacção) em instância burocrática de apresentação do menu informativo de 

cada editoria, perdendo dessa forma a função de ―lugar sagrado‖ (Schudson, 1995) no 

qual, no início de cada jornada informativa, se definiam (temática e tecnicamente) as 

aberturas do telejornal. 
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Gatekeeping e Autonomia 

 

1. No tempo da Internet e da comunicação individual de massas, em que 

vivemos, considera que o jornalista gatekeeper (em geral) perdeu o poder que tinha no 

passado? Muito? Pouco? Na prática nenhum? 

2. E o jornalista gatekeeper da televisão? 

3. Olhando o seu passado como jornalista; olhando estes anos como director-

geral/director/coordenador/director/director-adjunto (conforme a situação); olhando as 

selecções que você e os seus colegas (da sua e das outras estações) foram fazendo, 

dia após dia, para o Jornal das 20h00; olhando o que alguns jornalistas fizeram 

(entrevistadores, repórteres, jornalistas de investigação); mas olhando ao mesmo 

tempo para os constrangimentos (técnicos, empresariais, sociais, políticos) em que 

actuou e em que viu os jornalistas actuarem; qual o balanço que faz entre a vontade 

da autonomia profissional, expressa pela cultura profissional, e estas diferentes 

dependências, vividas aliás por todos numa condição assalariada na indústria dos 

media? 

4. A autonomia do campo jornalístico é possível? E a autonomia individual, ganha 

pelo peso de uma assinatura, de uma voz, de um rosto? 

 Optámos por não trabalhar as respostas a vermelho 
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ANEXO C 

 

Fichas Técnicas e notas metodológicas 

 

a) Inquérito Nacional Zapping (2006)  

 

Os dados empíricos apresentados têm origem num inquérito por questionário intitulado 

A Sociedade em Rede em Portugal 2006, construído por Gustavo Cardoso, Carmo 

Gomes e Rita Espanha, a partir da versão anteriormente realizada em 2003 (com 

autoria de Gustavo Cardoso, António Firmino da Costa e Carmo Gomes).  Inquérito 

extensivo por questionário, através de entrevista directa, a uma amostra representativa 

da população portuguesa, constituída por 2000 indivíduos, residentes em Portugal 

Continental, de idade igual ou superior a 8 anos de idade. A amostra teve como 

universo de referência a população portuguesa e os resultados do Recenseamento 

Geral da População – Censos de 2001. Os indivíduos foram seleccionados através da 

definição de quotas a partir do cruzamento das variáveis Sexo, Idade (10 grupos), 

Região (7 regiões INE – NUTs II), grau de escolaridade (2 grupos) e Habitat/Dimensão 

dos agregados populacionais (5 grupos).  A partir de uma matriz inicial de região e 

habitat, foi seleccionado aleatoriamente um número significativo de pontos de 

amostragem, onde foram realizadas as entrevistas, através da aplicação das quotas 

acima referidas. Em cada localidade, existiam instruções que obrigaram o 

entrevistador a distribuir as entrevistas por toda a localidade. Os dados 

especificamente sobre a actividade de zapping e que passaremos a designar por 

―secção Zapping” foram divididos em três partes: 1. Frequências Simples das 

Perguntas relativas à Frequência e Motivos da Prática de Zapping (proporções); 2. 

Cruzamentos com Variáveis Sociográficas (idade, sexo, nível escolaridade); 3. 

Cruzamentos entre Variáveis Zapping (Frequência e Motivos). 

Numa última parte, foram agrupadas outras variáveis relacionadas com o 

Consumo de Media mas externas à secção Zapping, às quais recorremos pelo 

evidente interesse de que se revestiam para a nossa análise, dado que algumas delas 

constavam da listagem de perguntas que entregáramos com vista a serem integradas 

no nosso questionário.  

A equipa acolheu a maioria das nossas perguntas, que se focavam nas 

escolhas, consumos, comportamentos e motivações dos inquiridos no que respeita à 

televisão em geral, e em particular aos jornais televisivos das 20 horas. 

O trabalho de campo foi realizado durante o 2º trimestre de 2006. 
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Dada a integração do nosso módulo no inquérito por questionário A Sociedade 

em Rede em Portugal 2006, construído por Gustavo Cardoso, Carmo Gomes e Rita 

Espanha, o tratamento estatístico dos resultados foi da responsabilidade desta equipa, 

no âmbito do Obercom. Nestes termos, a nossa intervenção no processo restringiu-se 

à interpretação dos dados, em função dos objectivos da tese e das respectivas 

questões de investigação, atrás enunciadas. 

 

 

b) Inquérito Nacional Zapping II (2008) 

 

Inquérito extensivo por questionário, através de uma entrevista directa, a uma amostra 

representativa da população portuguesa residente em Portugal continental, de idade 

igual ou superior a 15 anos de idade.  

A amostra teve como universo de referência a população portuguesa e os 

resultados do Recenseamento Geral da População Censos de 2001. Os indivíduos 

foram seleccionados através da definição de quotas a partir do cruzamento das 

variáveis sexo, idade, escolaridade, região (5 regiões INE -NUTs II) e habitat/dimensão 

dos agregados populacionais. A partir de uma matriz inicial de região e habitat, foi 

seleccionado aleatoriamente um número significativo de pontos de amostragem, onde 

foram realizadas as entrevistas, através da aplicação de quotas acima referidas. Em 

cada localidade, existiam instruções que obrigaram o entrevistador a distribuir as 

entrevistas por toda a localidade. A amostra final foi constituída por 1039 entrevistas.  

Este inquérito, como o anterior, acolheu um conjunto de perguntas por nós 

elaboradas, as quais se focavam na actividade ou não de zapping durante os 

telejornais, incluindo os breaks de publicidade.   

O trabalho de campo foi realizado em Junho de 2008 e aplicado pela MetrisGhK. 

À semelhança também do que aconteceu com o anterior inquérito, o tratamento 

estatístico dos resultados foi da responsabilidade desta equipa, no âmbito do 

Obercom. A nossa intervenção no processo restringiu-se à construção de quadros e 

de gráficos com base naqueles resultados, bem como, naturalmente, à sua 

interpretação, em função dos objectivos da tese e das respectivas questões de 

investigação. 

As  perguntas do Inquérito Nacional  Zapping 2008 acompanham os quadros 

com o tratamento estatístico que nos foi fornecido pela equipa responsável pelo 

inquérito extensivo global.   
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c) Direcções de pesquisa  

 

Embora sem descurar por inteiro a área da programação, demos particular atenção à 

área noticiosa. Dirigimos a nossa pesquisa em duas direcções simultâneas: 1) 

dimensão da actividade de zapping nos jornais televisivos das 20 horas na RTP1, SIC 

e TVI; 2) impacto e repercussões dessa actividade e comportamentos na definição e 

aplicação dos critérios jornalísticos televisivos na recolha, selecção, tratamento e 

hierarquização da informação com vista ao principal jornal noticioso do dia (esta 

segundo direcção através do trabalho de campo efectuado em Outubro de 2007, na 

RTP e TVI, e em Junho de 2008, na SIC).  

        Como pano de fundo dos nossos passos nas duas pesquisas (inquéritos por 

questionário a nível nacional e observação participante), acompanhou-nos a 

preocupação de aferir a importância da actividade de zapping (por parte das 

audiências) e das estratégias para a contrariar (do lado da produção e edição), num 

mundo que surgia cada dia mais a ―emparedar-se em detalhes, a afogar-se em 

informação‖, mas que se mostrava ao mesmo tempo ―sequioso de conhecimento‖, na 

senda de uma quarta era da Comunicação, a da ―comunicação em rede‖ (Cardoso, 

2009a) ou da ―comunicação individual de massas‖ (Castells, 2009). 

       Por amabilidade dos responsáveis do estudo A Sociedade em Rede em Portugal 

2006, é-nos possível, assim, divulgar nesta instância académica o conjunto dos 

resultados. Trata-se, tanto quanto conseguimos apurar, da primeira vez que inquéritos 

com esta dimensão e versando esta temática específica foram aplicados em Portugal. 

O inquérito de 2008 teve como objectivo a actualização de algumas das questões 

levantadas no primeiro inquérito por questionário, nomeadamente sobre a dimensão 

da actividade de zapping no telejornal das 20h00 e durante a exibição de publicidade 

nesse mesmo espaço informativo, nas três estações generalistas. 
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Inquérito Nacional 2006 

(Questionário aplicado no terreno) 
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Inquérito Nacional 2006 

Relatório dos Dados 

Secção ZAPPING do Inquérito “Sociedade em Rede 2006” 

 

 

PARTE 1. Frequências Simples das Perguntas relativas à Frequência e Motivos da 

Prática de Zapping (proporções) 

 

PARTE 2.  Cruzamentos com Variáveis Sociográficas (idade, sexo, nível escolaridade)  

 

PARTE 3.  Cruzamentos entre Variáveis Zapping (Frequência e Motivos) 

 

PARTE 4. Outras variáveis relacionadas com o Consumo de Media (externas à secção 

zapping).  
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PARTE 1 – FREQUÊNCIA E MOTIVOS DA  PRÁTICA DE ZAPPING 

 

 

FREQUÊNCIA DA PRÁTICA DE ZAPPING  (% em coluna) 

 

 P.165 P.167 P.172 

 DIARIAMENTE DETERMINADO 

PROGRAMA 

DURANTE o 

TELEJORNAL 

Sempre 12.0 10.6 2.2 

= > 5 vezes 7.7 5.0 1.0 

3 ou 4 vezes 7.7 7.9 2.6 

1 ou 2 vezes 23.8 47.6 19.5 

Nunca 38.2 23.1 69.4 

ns/nr 10.6 5.8 5.4 

Total 100.0 100.0 100.0 

 n=2000 n=1024 n=1615 

 

 

MOTIVOS PARA A PRÁTICA DE ZAPPING  ( % em coluna) 

 

 P.166 P.168 P.173 

 EM GERAL DURANTE O 

MESMO 

PROGRAMA 

DURANTE o 

TELEJORNAL 

Para ver determinado Programa/Notícia 12.9 12.8 24.4 

Para saber + sobre determinada Informação 4.3 5.0 13.2 

Para comparar com uma info sobre o mesmo 

acontecimento 

  15.7 

Por Desagrado/Cansaço em relação ao que estou a ver  19.2 19.2 21.9 

Pela Curiosidade/Prazer navegar 28.7 32.2 18.9 

Para evitar Publicidade 33.1 29.6 - 

Porque não consigo parar de mudar de canal 1.8 - 2.0 

ns/nr 0.6 1.2 3.9 

Total 100.0 100.0 100.0 

 n=1024 n=728 n=408 

 

 

TIPO DE PROGRAMAS EM QUE TEM MAIS TENDÊNCIA PARA FAZER ZAPPING  ( % em linha) 
 
P.169   n= 1272    Resposta múltipla 

Espaços Publicitários 58.7 

Espectáculos / Entretenimento 29.4 

Entrevistas 25.7 

Telenovelas 25.3 

Emissões Desportivas 22.8 

Filmes 22.4 

Telejornais 21.8 

Concursos 18.8 

Documentários 14.2 
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VÊ ALGUM NOTICIÁRIO DAS 20H   

 

P.170   n= 1985 

 SIM 1615 81.4 

NÃO 370 18.6 

NS/NR 15 -- 

total 1985 100.0 

 

 

Entre os que declararam ver o Noticiários das 20H,  

CANAL EM QUE VÊ O NOTICIÁRIO DAS 20H    (% em linha) 

P.171   n= 1615   ( ou seja, 81.4% da Amostra vêem o noticiário das 20 Horas ) 

Resposta multipla 

 Nºcasos 

 (n=1601) 

Nº respostas 

(n=1961) 

RTP 38.1 31.1 

SIC 36.6 29.9 

TVI 47.2 38.5 

Outros (2:, RTP-N, SIC-N ) 0.6 0.5 

Total 122.5 100.0 

 

 22.5% dos inquiridos deram resposta múltipla (este valor é igual à diferença entre nº casos e nº respostas), e 

corresponde à proporção dos inquiridos que declararam ver mais do que 1 noticiário das 20H. Distribuidos segundo a 

combinação dos canais nos quais vêem o noticiário da noite (valores a azul): 

RTP + SIC 135 6.9 

RTP + TVI 151 7.7 

SIC + TVI    153 7.8 

TVI + outros 1 0.1 

 n=439  22.5 % 

 

 

QUEM USA O COMANDO DA TV DURANTE O TELEJORNAL (em %) 

P.177  

O Próprio 36.6 

Parceiro / Parceira 12.3 

Ambos 23.1 

Filhos 3.6 

Outros Familiares 19.4 

NS/NR 5.0 

 100.0 
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Qual o perfil de „O Próprio‟ que usa o comando durante o telejornal  

 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >= 65 anos  total 

  O PRÓPRIO 12.1% 21.5% 20.5% 14.9% 13.5% 17.4% 100.0% 

 

  MASCULINO FEMININO  total 

  O PRÓPRIO 63.5% 36.5% 100.0% 

 

ZAPPING EM RELAÇÃO AO TELEJORNAL NO CANAL PREFERIDO (em %) 

P.174   n = 408 

+  confiança 8.8 

=  confiança 33.1 

-  confiança 4.8 

Não tem influência 38.4 

NS/NR 14.8 

 100.0 

 

 

HABITUALMENTE VÊ O NOTICIÁRIO (em %) 

P.175   n= 1614 

Sózinho 19.7 

Em Família 78.3 

Colegas 0.1 

Lugares Públicos 0.3 

NS/NR 1.6 

 100.0 

 

 

TROCA OPINIÕES SOBRE O QUE VIU NO NOTICIÁRIO DA TV (em %) 

P.176   n= 1293 

SIM 86.7 

NÃO 11.7 

NS/NR 1.6 

 100.0 

 

 

O QUE FAZ DURANTE OS INTERVALOS DO SEU PROGRAMA PREFERIDO (em %) 

P.178   n= 2000 

Zapping 25.7 

Aproveita p fazer algo q precisa em casa 45.5 

Aproveita para sair 2.0 

Vê a Publicidade 14.5 

Segue a Publicidade com atenção 4.3 

NS/NR 8.0 

 100.0 
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SE TIVESSE APARELHO DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE VÍDEO, RETIRARIA A PUBLICIDADE (em %) 

P.179   n= 2000 

SIM 32.9 

NÃO 16.7 

Não tem o hábito de gravar 29.3 

Não conhece esse aparelho 12.0 

NS/NR 9.1 

 100.0 

PARTE 2.A. – CRUZAMENTOS DA FREQUÊNCIA DA  PRÁTICA DE ZAPPING COM AS 

VARIÁVEIS SOCIOGRÁFICAS 

 

 F.1A Idade * P.165  

Ao longo do tempo em que DIARIAMENTE  vê televisão, quantas vezes é que faz zapping 

Crosstabulation 

 

P.165 Ao longo do tempo em que diariamente vê televisão, quantas 

vezes é que faz zapping Total 

  sempre = > 5 vezes 3 ou 4 vezes 1 ou 2 vezes nunca   

 8 A 17 ANOS 15.2% 13.4% 9.4% 31.7% 30.4% 100.0% 

  18 A 24 ANOS 23.4% 12.7% 8.1% 26.9% 28.9% 100.0% 

  25 A 34 ANOS 18.6% 9.5% 11.8% 25.8% 34.3% 100.0% 

  35 A 44 ANOS 11.2% 11.5% 10.1% 29.5% 37.8% 100.0% 

  45 A 54 ANOS 14.1% 6.2% 7.9% 27.8% 44.0% 100.0% 

  55 A 64 ANOS 8.2% 3.9% 7.3% 25.0% 55.6% 100.0% 

  65 A 74 ANOS 7.4% 6.3% 7.4% 18.3% 60.6% 100.0% 

  75 E MAIS ANOS 5.2% 3.0% 2.2% 24.6% 64.9% 100.0% 

Total  

(% média em cada escalão 

frequência de zapping)  

13.5% 8.7% 8.6% 26.6% 42.7% 100.0% 

 

 F.1A Idade * P.167  

E DURANTE O MESMO PROGRAMA, com que frequência é que faz zapping Crosstabulation 

  

P.167 E durante o mesmo programa, com que frequência é que faz 

zapping Total 

  sempre = > 5 vezes 3 ou 4 vezes 1 ou 2 vezes nunca   

 8 A 17 ANOS 11.0% 6.9% 7.6% 46.2% 28.3% 100.0% 

  18 A 24 ANOS 16.7% 4.5% 5.3% 52.3% 21.2% 100.0% 

  25 A 34 ANOS 13.0% 6.7% 14.5% 49.7% 16.1% 100.0% 

  35 A 44 ANOS 11.0% 6.1% 7.3% 53.0% 22.6% 100.0% 

  45 A 54 ANOS 10.2% 4.7% 4.7% 53.1% 27.3% 100.0% 

  55 A 64 ANOS 9.7% 2.2% 10.8% 49.5% 28.0% 100.0% 

  65 A 74 ANOS 3.2% 6.5% 3.2% 56.5% 30.6% 100.0% 

  75 E MAIS ANOS 8.7%   8.7% 39.1% 43.5% 100.0% 

Total 
(% média em cada escalão 

frequência de zapping) 

11.3% 5.3% 8.3% 50.5% 24.6% 100.0% 
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F.1A Idade * P.172 

E DURANTE O TELEJORNAL, com que frequência é que faz zapping Crosstabulation 

   P.172 E durante o telejornal, com que frequência é que faz zapping Total 

  sempre = > 5 vezes 3 ou 4 vezes 1 ou 2 vezes nunca   

 8 A 17 ANOS 2.0% 1.0% 2.0% 16.2% 78.8% 100.0% 

  18 A 24 ANOS 4.5%   3.9% 24.0% 67.5% 100.0% 

  25 A 34 ANOS 3.8% 2.3% 6.4% 25.3% 62.3% 100.0% 

  35 A 44 ANOS 2.3% 1.6% .8% 22.6% 72.8% 100.0% 

  45 A 54 ANOS 1.7% .9% 1.7% 20.9% 74.9% 100.0% 

  55 A 64 ANOS 1.0% 1.4% 1.4% 19.6% 76.6% 100.0% 

  65 A 74 ANOS 1.7% .6% 3.4% 15.3% 79.0% 100.0% 

  75 E MAIS ANOS     1.5% 13.7% 84.7% 100.0% 

Total 

(% média em cada escalão 

frequência de zapping) 

2.2% 1.1% 2.8% 20.5% 73.4% 100.0% 

 

 Habilitações Literárias * P.165 

Ao longo do tempo em que DIARIAMENTE vê televisão, quantas vezes é que faz zapping 

Crosstabulation 

 

P.165 Ao longo do tempo em que diariamente vê televisão, quantas 

vezes é que faz zapping Total 

  sempre = > 5 vezes 3 ou 4 vezes 1 ou 2 vezes nunca   

 sem escolaridade 4.2% 4.2% 4.8% 17.6% 69.1% 100.0% 

  4º ano 10.5% 4.2% 6.4% 27.9% 51.0% 100.0% 

  9º ano 14.6% 11.4% 10.6% 27.8% 35.7% 100.0% 

  12º ano 21.4% 13.0% 9.2% 24.8% 31.7% 100.0% 

  ensino superior 17.1% 13.3% 13.3% 30.5% 25.7% 100.0% 

Total 

(% média em cada escalão 

frequência de zapping) 

13.4% 8.7% 8.6% 26.6% 42.7% 100.0% 

 

 Habilitações Literárias * P.167  

E DURANTE O MESMO PROGRAMA, com que frequência é que faz zapping Crosstabulation 

 

P.167 E durante o mesmo programa, com que frequência é 

que faz zapping Total 

  sempre 

= > 5 

vezes 

3 ou 4 

vezes 

1 ou 2 

vezes nunca   

 sem escolaridade 3.9% 3.9% 3.9% 47.1% 41.2% 100.0% 

  4º ano 10.0% 4.1% 5.6% 50.7% 29.6% 100.0% 

  9º ano 12.5% 5.3% 9.0% 52.8% 20.5% 100.0% 

  12º ano 13.5% 7.6% 12.4% 48.2% 18.2% 100.0% 

  ensino superior 9.5% 5.4% 9.5% 44.6% 31.1% 100.0% 

Total 
(% média em cada escalão frequência de zapping) 

11.3% 5.3% 8.4% 50.5% 24.6% 100.0% 

 Habilitações Literárias * P.172  
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E DURANTE O TELEJORNAL, com que frequência é que faz zapping Crosstabulation 

 P.172 E durante o telejornal, com que frequência é que faz zapping Total 

  sempre = > 5 vezes 3 ou 4 vezes 1 ou 2 vezes nunca   

 sem escolaridade 1.3%   1.9% 11.6% 85.2% 100.0% 

  4º ano 1.7% .6% .4% 16.9% 80.5% 100.0% 

  9º ano 1.8% 1.1% 3.2% 22.2% 71.7% 100.0% 

  12º ano 5.4% 1.5% 5.9% 27.6% 59.6% 100.0% 

  ensino superior 3.6% 4.8% 8.4% 32.5% 50.6% 100.0% 

Total 

(% média em cada escalão frequência de 

zapping) 

2.3% 1.0% 2.8% 20.6% 73.3% 100.0% 

 

 DC.1 SEXO * P.165  

Ao longo do tempo em que DIARIAMENTE vê televisão, quantas vezes é que faz zapping 

Crosstabulation 

  

P.165 Ao longo do tempo em que diariamente vê televisão, quantas 

vezes é que faz zapping 

Total sempre = > 5 vezes 3 ou 4 vezes 1 ou 2 vezes nunca 

 MASCULINO 17.4% 10.2% 9.7% 24.7% 38.0% 100.0% 

FEMININO 9.8% 7.3% 7.5% 28.3% 47.1% 100.0% 

Total 13.4% 8.7% 8.6% 26.6% 42.7% 100.0% 

 

 

 DC.1 SEXO * P.167  

E DURANTE O MESMO PROGRAMA, com que frequência é que faz zapping Crosstabulation 

  

P.167 E durante o mesmo programa, com que frequência é que faz 

zapping 

Total sempre = > 5 vezes 3 ou 4 vezes 1 ou 2 vezes nunca 

 MASCULINO 13.3% 6.2% 9.1% 49.9% 21.5% 100.0% 

FEMININO 9.0% 4.3% 7.7% 51.4% 27.6% 100.0% 

Total 11.2% 5.3% 8.4% 50.6% 24.5% 100.0% 

 

 

 

 DC.1 SEXO * P.172  

E DURANTE O TELEJORNAL, com que frequência é que faz zapping Crosstabulation 

  

P.172 E durante o telejornal, com que frequência é que faz zapping 

Total sempre = > 5 vezes 3 ou 4 vezes 1 ou 2 vezes nunca 

 MASCULINO 2.4% 1.4% 3.6% 21.5% 71.1% 100.0% 

FEMININO 2.4% .7% 1.9% 19.8% 75.2% 100.0% 

Total 2.4% 1.0% 2.7% 20.6% 73.3% 100.0% 
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Profissão2_RECODIFICADA * P.172 

E DURANTE O TELEJORNAL, com que frequência é que faz zapping Crosstabulation 

  

 P.172 E durante o telejornal, com que frequência é que faz zapping Total 

 sempre = > 5 vezes 3 ou 4 vezes 1 ou 2 vezes nunca   

 

Dirigentes Estado e Empresas 
3.1%   9.4% 15.6% 71.9% 100.0% 

 

Prof Intelectuais Cientificos 
3.2% 9.7% 6.5% 35.5% 45.2% 100.0% 

 

Tecn Prof Nivel Intermédio 
6.3%   4.7% 37.5% 51.6% 100.0% 

Pessoal Administrativo 4.6% 3.7% 3.7% 22.2% 65.7% 100.0% 

 

Pessoal Serviços e Vendedores 
1.9% 1.9% 3.8% 21.5% 70.9% 100.0% 

 

Trab Manuais Qualificados 
1.8% 1.5% 2.7% 19.9% 74.1% 100.0% 

 

Trab Não Qualific Serviços Comércio 
1.8% .4% 2.5% 22.4% 72.9% 100.0% 

 

Trab Manuais Não Qualificados 
1.2%   1.7% 12.7% 84.4% 100.0% 

 

Total 
2.3% 1.4% 3.1% 21.1% 72.1% 100.0% 

 

 

 

 

Condição perante Trabalho_RECODIFICADA * P.172 

E DURANTE O TELEJORNAL, com que frequência é que faz zapping Crosstabulation 

  P.172 E durante o telejornal, com que frequência é que faz zapping Total 

  sempre = > 5 vezes 3 ou 4 vezes 1 ou 2 vezes nunca   

 Trabalhador 2.6% 1.6% 3.7% 24.3% 67.8% 100.0% 

  Desempregado 5.6% .9% .9% 24.3% 68.2% 100.0% 

  Reformado .8% .8% 2.1% 15.2% 81.1% 100.0% 

  Doméstica 1.1%   .6% 18.4% 79.9% 100.0% 

  Estudante 3.9% .6% 3.9% 16.1% 75.5% 100.0% 

  Outra situação 6.3%     25.0% 68.8% 100.0% 

Total 2.4% 1.0% 2.7% 20.5% 73.3% 100.0% 
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PARTE 2.B. – CRUZAMENTOS DOS MOTIVOS DA PRÁTICA DE ZAPPING COM AS 

VARIÁVEIS SOCIOGRÁFICAS   

 

 

F.1A Idade * P.173 

DURANTE O TELEJORNAL, qual é a principal razão porque faz Zapping   Crosstabulation  

  

PARA VER 

DETERMI

NADA 

NOTICIA 

DE QUE 

ESTÁ À 

ESPERA 

PARA 

SABER 

MAIS 

SOBRE 

DETERMI

NADA 

INFORMA

ÇÃO 

PARA 

COMPARAR 

COM UMA 

INFORMAÇÃ

O SOBRE O 

MESMO 

ACONTECIM

ENTO 

POR 

DESINTER

ESSE EM 

RELAÇÃO 

AO QUE 

ESTÁ A 

VER 

PELA 

CURIOSIDA

DE OU  

PRAZER DE 

NAVEGAR 

ENTRE 

CANAIS 

PORQUE 

NÃO 

CONSEG

UE 

PARAR 

DE 

MUDAR   

  8 A 17 ANOS 10.0% 25.0%   20.0% 40.0% 5.0% 100.0% 

  18 A 24 ANOS 21.6% 11.8% 7.8% 23.5% 31.4% 3.9% 100.0% 

  25 A 34 ANOS 27.0% 14.0% 24.0% 20.0% 14.0% 1.0% 100.0% 

  35 A 44 ANOS 27.7% 12.3% 18.5% 20.0% 16.9% 4.6% 100.0% 

  45 A 54 ANOS 15.0% 15.0% 11.7% 28.3% 25.0% 5.0% 100.0% 

  55 A 64 ANOS 36.4% 13.6% 18.2% 15.9% 15.9%   100.0% 

  65 A 74 ANOS 32.4% 10.8% 16.2% 32.4% 8.1%   100.0% 

  75 E MAIS 

ANOS 
22.2% 11.1% 22.2% 27.8% 16.7%   100.0% 

Total 25.1% 13.7% 16.5% 22.8% 19.5% 2.5% 100.0% 

 

 

 

Habilitações Literárias * P.173 

DURANTE O TELEJORNAL, qual é a principal razão porque faz Zapping   Crosstabulation 

  

PARA 

VER 

DETERMI

NADA 

NOTICIA 

DE QUE 

ESTÁ À 

ESPERA 

PARA 

SABER 

MAIS 

SOBRE 

DETERMIN

ADA 

INFORMAÇ

ÃO 

PARA 

COMPARAR 

COM UMA 

INFORMAÇÃO 

SOBRE O 

MESMO 

ACONTECIME

NTO 

POR 

DESINTERE

SSE EM 

RELAÇÃO 

AO QUE 

ESTÁ A 

VER 

PELA 

CURIOSIDA

DE OU  

PRAZER DE 

NAVEGAR 

ENTRE 

CANAIS 

PORQUE 

NÃO 

CONSEG

UE 

PARAR 

DE 

MUDAR  Total 

  sem escolaridade 40.0% 10.0% 25.0% 15.0% 10.0%   100.0% 

  4º ano 22.7% 12.4% 21.6% 24.7% 17.5% 1.0% 100.0% 

  9º ano 22.7% 14.9% 11.7% 20.8% 26.0% 3.9% 100.0% 

  12º ano 30.4% 15.2% 12.7% 27.8% 13.9%   100.0% 

  ensino superior 24.4% 12.2% 24.4% 19.5% 14.6% 4.9% 100.0% 

Total 25.3% 13.8% 16.4% 22.8% 19.4% 2.3% 100.0% 

DC.1 SEXO * P.173 
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DURANTE O TELEJORNAL, qual é a principal razão porque faz Zapping   Crosstabulation 

  

PARA 

VER 

DETERMI

NADA 

NOTICIA 

DE QUE 

ESTÁ À 

ESPERA 

PARA 

SABER 

MAIS 

SOBRE 

DETERMI

NADA 

INFORMA

ÇÃO 

PARA 

COMPARAR 

COM UMA 

INFORMAÇÃ

O SOBRE O 

MESMO 

ACONTECIM

ENTO 

POR 

DESINTER

ESSE EM 

RELAÇÃO 

AO QUE 

ESTÁ A 

VER 

PELA 

CURIOSID

ADE OU  

PRAZER 

DE 

NAVEGAR 

ENTRE 

CANAIS 

PORQUE 

NÃO 

CONSEG

UE 

PARAR 

DE 

MUDAR   

  MASCULINO 24.4% 13.4% 15.4% 21.9% 23.4% 1.5% 100.0% 

  FEMININO 26.3% 13.7% 17.4% 23.7% 15.8% 3.2% 100.0% 

Total 25.3% 13.6% 16.4% 22.8% 19.7% 2.3% 100.0% 

 

 

Profissão2_RECODIFICADA * P.173 

DURANTE O TELEJORNAL, qual é a principal razão porque faz Zapping   Crosstabulation 

  

PARA 

VER 

DETERM

INADA 

NOTICIA 

DE QUE 

ESTÁ À 

ESPERA 

PARA 

SABER 

MAIS 

SOBRE 

DETERMI

NADA 

INFORMA

ÇÃO 

PARA 

COMPARAR 

COM UMA 

INFORMAÇÃ

O SOBRE O 

MESMO 

ACONTECIM

ENTO 

POR 

DESINTER

ESSE EM 

RELAÇÃO 

AO QUE 

ESTÁ A 

VER 

PELA 

CURIOSID

ADE OU  

PRAZER 

DE 

NAVEGAR 

ENTRE 

CANAIS 

PORQU

E NÃO 

CONSE

GUE 

PARAR 

DE 

MUDAR   

  Dirigentes Estado e 

Empresas 
11.1%   11.1% 44.4% 11.1% 22.2% 100.0% 

  Prof Intelectuais 

Cientificos 
29.4%   35.3% 17.6% 17.6%   100.0% 

   

Tecn Prof Nivel Intermédio 
29.0% 16.1% 9.7% 22.6% 22.6%   100.0% 

  Pessoal Administrativo 28.6% 14.3% 14.3% 22.9% 20.0%   100.0% 

  Pessoal Serviços e 

Vendedores 
36.2% 10.6% 6.4% 21.3% 25.5%   100.0% 

   

Trab Manuais Qualificados 
22.4% 12.9% 20.0% 20.0% 23.5% 1.2% 100.0% 

   

Trab Não Qualific Serviços 

Comércio 

26.4% 13.9% 26.4% 19.4% 13.9%   100.0% 

   

Trab Manuais Não 

Qualificados 

25.0% 16.7% 20.8% 16.7% 12.5% 8.3% 100.0% 

Total 26.9% 12.5% 18.4% 20.9% 19.7% 1.6% 100.0% 
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Condição perante Trabalho_RECODIFICADA * P.173 

DURANTE O TELEJORNAL, qual é a principal razão porque faz Zapping   Crosstabulation 

  

PARA 

VER 

DETERMI

NADA 

NOTICIA 

DE QUE 

ESTÁ À 

ESPERA 

PARA 

SABER 

MAIS 

SOBRE 

DETERMI

NADA 

INFORMA

ÇÃO 

PARA 

COMPARAR 

COM UMA 

INFORMAÇÃ

O SOBRE O 

MESMO 

ACONTECIM

ENTO 

POR 

DESINTER

ESSE EM 

RELAÇÃO 

AO QUE 

ESTÁ A 

VER 

PELA 

CURIOSIDA

DE OU  

PRAZER 

DE 

NAVEGAR 

ENTRE 

CANAIS 

PORQUE 

NÃO 

CONSEG

UE 

PARAR 

DE 

MUDAR total  

  Trabalhador 24.4% 14.3% 18.0% 19.8% 21.2% 2.3% 100.0% 

  Desempregado 28.1% 6.3% 15.6% 28.1% 21.9%   100.0% 

  Reformado 33.8% 8.8% 22.1% 25.0% 10.3%   100.0% 

  Doméstica 23.5% 17.6% 8.8% 23.5% 17.6% 8.8% 100.0% 

  Estudante 13.2% 23.7% 7.9% 23.7% 28.9% 2.6% 100.0% 

  Outra situação 20.0%     80.0%     100.0% 

Total 25.1% 13.7% 16.5% 22.8% 19.5% 2.3% 100.0% 

 

 

 

VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

testadas 

 

PRÁTICA DE ZAPPING DURANTE O 

NOTICIÁRIO DAS 20H 

 

MOTIVOS DA PRÁTICA DE ZAPPING 

DURANTE O NOTICIÁRIO DAS 20H 

IDADE RELAÇÃO 

ESTATISTICAMENTE 

SIGNIFICATIVA 

RELAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA 

HABILITAÇÕES 

LITERÁRIAS 

RELAÇÃO ESTATISTICAMENTE 

SIGNIFICATIVA  

RELAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA 

SEXO RELAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA RELAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA 

PROFISSÃO RELAÇÃO ESTATISTICAMENTE 

SIGNIFICATIVA 

RELAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA 

CONDIÇÃO PERANTE O 

TRABALHO 

RELAÇÃO ESTATISTICAMENTE 

SIGNIFICATIVA 

RELAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA 

 

 

 

OUTRAS VARIÁVEIS 

testadas 

 

PRÁTICA DE ZAPPING DURANTE O 

NOTICIÁRIO DAS 20H 

 

MOTIVOS DA PRÁTICA DE ZAPPING 

DURANTE O NOTICIÁRIO DAS 20H 

CANAL PREFERIDO RELAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA RELAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA 

CANAL EM Q VÊ 

TELEJORNAL 
RELAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA RELAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA 
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PARTE 3 -  CRUZAMENTO ENTRE VARIÁVEIS DE FREQUÊNCIA E MOTIVOS DE 

ZAPPING 

 

 

 

P.172.   E durante o telejornal, com que frequência é que faz zapping * P.165 Ao longo do tempo em 

que diariamente vê televisão, quantas vezes é que faz zapping Crosstabulation 

 

P.172 

E durante o TELEJORNAL, 

com que frequência é que faz 

zapping 

P.165  

Ao longo do tempo em que diariamente vê televisão, quantas vezes é que faz zapping TOTAL 

 

  

SEMPRE 

 

Frenéticos 

+ de 5 

VEZES 

 

Inconstantes 

+ 2 e –5 

VEZES 

 

Regulares 

1 ou 2 

VEZES 

 

Esporádicos 

NUNCA 

 

Incondicionais 

NS/NR 

 

 SEMPRE 25 3 1 6 1 0 36 

   Inveterados 69.4% 8.3% 2.8% 16.7% 2.8% .0% 100.0% 

    13.3% 2.5% .8% 1.5% .2% .0% 2.2% 

  + de 5 VEZES 9 4 0 1 1 1 16 

   Regulares 56.3% 25.0% .0% 6.3% 6.3% 6.3% 100.0% 

    4.8% 3.3% .0% .2% .2% .6% 1.0% 

  + 2 e – 5 VEZES 7 14 10 3 4 2 40 

    

Ocasionais 
17.5% 35.0% 25.0% 7.5% 10.0% 5.0% 100.0% 

    3.7% 11.6% 7.8% .7% .7% 1.1% 2.5% 

  1 ou 2 VEZES 59 36 40 127 30 23 315 

   Esporádicos 18.7% 11.4% 12.7% 40.3% 9.5% 7.3% 100.0% 

    31.4% 29.8% 31.0% 31.2% 5.1% 12.8% 19.5% 

  NUNCA 87 63 72 260 548 91 1121 

   Não Zappers 7.8% 5.6% 6.4% 23.2% 48.9% 8.1% 100.0% 

    46.3% 52.1% 55.8% 63.9% 92.6% 50.8% 69.4% 

   

NS/NR 
1 1 6 10 8 62 88 

    1.1% 1.1% 6.8% 11.4% 9.1% 70.5% 100.0% 

    .5% .8% 4.7% 2.5% 1.4% 34.6% 5.4% 

 

TOTAL 
188 121 129 407 592 179 1616 

  11.6% 7.5% 8.0% 25.2% 36.6% 11.1% 100.0% 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

5.1%   Entre os que declararam ‗Nunca fazerem zapping‘, uma pequena % que o pratica mesmo durante 

o Telejornal (5%).  

Valores assim assinalados são interessantes   
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Cruzamento 
P.171 (CANAL GENERALISTA EM Q VE TELEJORNAL 20H)  X  P.172 (FREQUENCIA ZAPPING) 

(% em linha), ie,  Se cada tipo zapper (definido pela frequência com que faz zapping) totalizar 100%, qual 

a proporção de telespectadores do noticiário 20h de cada canal generalista 

 

 
 

P.171. Canal generalista em que vê Noticiário 

20H 

 

Total Parcial 

P.172. FREQUÊNCIA 
Zapping  
durante o Noticiário 

RTP SIC TVI  

Sempre  14 31.1 11 24.7 20 44.2 46 2.5 

= > 5 vezes 5 20.0 8 34.6 11 45.4 24 1.3 

3 ou 4 vezes 16 33.0 17 33.7 16 33.2 49 2.7 

1 ou 2 vezes 132 31.9 135 32.6 147 35.5 413 22.6 

nunca 412 31.8 373 28.7 512 39.5 1298 70.9 

Total Parcial 579 31.7 544 29.7 707 38.6 1830 100.0 

Notas: 

1.  Subtraímos da análise  de dados as Não Respostas (NS/NR). Se compararmos  com o quadro das Frequência 

simples P.173 verificamos que existem ajustamentos nos valores absolutos e %, devido à subtração das não-

respostas.  

 

 

 

Cruzamento 
P.171 (CANAL GENERALISTA EM Q VE TELEJORNAL 20H)  X  P.173 (MOTIVOS ZAPPING) 

(% em linha), ie,  Se cada motivo totalizar 100%, qual a proporção de telespectadores do noticiário 20h de 

cada canal generalista 

 

 
 

P.171. Canal generalista em que vê 

Noticiário 20H 

 

Total Parcial 

P.173. MOTIVOS Zapping durante o 
Noticiário 

RTP SIC TVI  

Ver determinada notícia que está à 
espera 

45 33.2 43 31.9 47 34.9 135 26.3 

Saber mais sobre determinada 

informação 

18 25.1 33 45.4 33 29.5 73 14.1 

Comparar com uma informação sobre 

mm acontecimento que acabou de ver 

29 30.1 33 35.1 33 34.9 95 18.5 

Desinteresse em relação ao que está a 

ver 

31 29.1 30 28.0 46 42.9 106 20.7 

Curiosidade / Prazer de navegar entre 

canais 

33 34.5 27 28.7 35 36.9 95 18.4 

Nao consegue parar de mudar 2 25.3 1 7.3 6 67.4 9 1.9 

Total Parcial  158 30.7 167 32.5 189 36.7 514 100.0 

Notas: 

1.  Subtraímos da análise se dados as Não Respostas (NS/NR). Se compararmos com quadro das Frequência simples 

P.173 verifica-se que existem ajustamentos nos valores absolutos e %, devido à subtração das não-respostas.  
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PARTE 4 – OUTRAS VARIÁVEIS RELACIONADAS COM CONSUMO DOS MEDIA 

(mas externas ao nosso bloco do Zapping) 

 

 

P.155,   P.163  e  P.164,   P.130,  P.136,  P.134 

PERGUNTAS INCLUIDAS NO QUESTIONÁRIO SOCIEDADE EM REDE 2006,  

QUE EMBORA FORA DA SECÇÃO TEMÁTICA DO ZAPPING NOS AJUDARAM NA ANÁLISE DE RESULTADOS   

 

 

QUANDO SE QUER INFORMAR SOBRE ALGUM ASSUNTO, EM GERAL QUE IMPORTÂNCIA ATRIBUI ÀS 

SEGUINTES FONTES 

P.130  n= 2000     (% em linha) 

 Nada 

Importante 

Pouco 

Importante 

Importante Muito 

Importante 

NS/NR Total 

Internet 41.3 10.4 25.4 11.8 11.2 100.0 

Tv 3.5 10.9 54.7 27.4 3.5 100.0 

Jornais 15.8 18.7 44.2 15.9 5.4 100.0 

Rádio 11.9 22.5 47.6 13.8 4.1 100.0 

Familiares/Amigos 3.5 10.4 56.1 26.1 3.9 100.0 

 

 

QUE CANAIS VÊ PARA SE INFORMAR SOBRE 

P.136  n= 2000       (% em linha) 

 Canais 

Portugueses 

Canais 

Estrangeiros 

Ambos Nenhum NS/NR 

Notícias em Geral 84.1 1.2 12.8 0 1.9 

Acontecimentos Nacionais Importantes 82.5 1.9 10.6 0 5.0 

Acontecimentos Internacionais Importantes 74.6 5.0 14.3 0 6.1 

 

 

 

QUANTOS TELEVISORES TEM EM CASA 

P.134  n= 843       (% em linha) 

1 2 3 4 5 6 ou + Total  

13.0 % 39.6 % 25.0 % 10.6 % 4.3 % 1.8 % 100.0 %  

MÉDIA = 2,6  televisores      MODA= 2  televisores 
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CANAL TV PREFERIDO 

P.135  n= 1988        

1º Canal mais visto _ 11 categorias 

  Frequency Valid Percent 

 

RTP 1 
372 18,7 

  2: 46 2,3 

  SIC 495 24,9 

  TVI 787 39,6 

  RTP-N 7 ,3 

  SIC-N 40 2,0 

  RTP CABO 2 ,1 

  SIC CABO 37 1,8 

  SPORT TV 53 2,7 

  AXN 37 1,9 

  outros 112 5,7 

  Valid Total 1988 100,0 

 Missing System 12   

Total 2000   

 

 

 

NUMA SEMANA TÍPICA, QUANTO TEMPO DEDICA ÀS ACTIVIDADES DE CONSUMO DE MEDIA   (em minutos e 

% cumulativa) 

P.129 

VER TV 

n=1714 

OUVIR RÁDIO 

N=1599 

LER JORNAIS 

N=1689 

MÉDIA = 936,3 min 

DESVIO-PADRÃO =  748,6 min 

PERCENTIL 25 = 420 min 

PERCENTIL 50 = 840 min 

PERCENTIL 75 = 1200 min 

MÉDIA = 444,8 min 

DESVIO-PADRÃO = 677,2 min 

PERCENTIL 25 = 60 min 

PERCENTIL 50 = 210 min 

PERCENTIL 75 = 540 min 

MÉDIA =104,2 min 

DESVIO-PADRÃO = 173,8 min 

PERCENTIL 25 = 0 min 

PERCENTIL 50 = 60 min 

PERCENTIL 75 = 120 min 
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TEM O HÁBITO DE LER JORNAIS 

(% em coluna) 

P.110  n = 2000        

   Frequency Valid Percent 

Valid Sim 1141 57.1 

  Não 859 42.9 

  Total 2000 100.0 

 

 

LÊ JORNAIS GRATUITOS?   

 (% em coluna) 

P.111  n = 1141        

   Frequency Valid Percent 

Valid Sim 516 45.2 

  Não 625 54.8 

  Total 1141 100.0 

 

 

DESDE Q PASSOU A LER JORNAIS GRATUITOS, DEIXOU DE LER OS OUTROS JORNAIS? 

(% em coluna) 

P.113  n = 516        

 Frequency Valid Percent 

Valid Sim 19 3.6 

  Não 498 96.4 

  Total 516 100.0 

 

 

QUE JORNAIS DEIXOU DE LER 

P.114  n = 19        

Alguns dos 19 inquiridos que responderam, deram respostas múltiplas. Dado o baixo valor de respostas não se fará um 

tratamento aprofundado. Apenas se discriminam os Jornais que inquiridos afirmaram deixar de ler:  

Correio Manhã (9) 
 

JN (9) 

DN (7) 

PÚBLICO (3) 

BOLA (1) 

P.155, P.163, P.164  TEM  FILTRO ETÁRIO - SUBAMOSTRA  8-18 ANOS IDADE 

 

As respostas às perguntas P.155, P.163 e P.164 foram realizadas apenas aos inquiridos  entre os 8 e 18 anos de 

idade, que no total da amostra perfazem 276 indivíduos (ie, 13.8% da amostra total) 
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DURANTE A PUBLICIDADE NA TV, QUE ACTIVIDADES PRATICA 

P.155  n= 276  

 Frequente Às vezes Raro Nunca NS/NR Total 

Ir para outra divisão da casa 10.5 41.8 22.4 20.8 4.5 100.0 

Navegar Internet / Escrever 3.5 10.4 12.5 69.2 4.3 100.0 

SMS 10.6 22.6 15.5 47.2 3.9 100.0 

Falar ao Telefone 4.9 21.4 18.5 49.6 5.5 100.0 

Comer / Fazer Refeição 12.5 46.0 16.8 20.9 3.8 100.0 

Ir ao WC ou Cozinha 16.8 54.4 16.6 9.8 2.4 100.0 

Interagir com TV 9.0 21.0 11.2 53.4 5.4 100.0 

 

 

n= 276                                                                      (% em linha) SIM NÃO NS/NR TOTAL 

P.163  - TV está ligada em casa à hora das refeições  91.1 6.8 2.2 100.0 

P.164 – TV está ligada em casa mesmo qdo ninguém a vê 51.5 43.0 5.5 100.0 
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Inquérito Nacional 2006 

Frequência de Zapping 
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Inquérito Nacional 2006 

Práticas de Zapping  
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Inquérito Nacional 2006 
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Inquérito Nacional 2008 

Perguntas e Resultados 

 

P.32 Em que canal costuma ver o noticiário televisivo das 20h?:RTP 

  

Frequência % 
% 

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos RTP 259 24,9 100,0 100,0 

Missing System  780 75,1     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.32 Em que canal costuma ver o noticiário televisivo das 20h?:SIC 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos SIC 386 37,2 100,0 100,0 

Missing System   653 62,8     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.32 Em que canal costuma ver o noticiário televisivo das 20h?:TVI 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos TVI 415 39,9 100,0 100,0 

Missing System   624 60,1     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.32 Em que canal costuma ver o noticiário televisivo das 20h?:RTP-N 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos RTP-N 5 0,5 100,0 100,0 

Missing System   1.034 99,5     

Total 1.039 100,0     
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P.32 Em que canal costuma ver o noticiário televisivo das 20h?:SIC NOTÍCIAS 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos SIC 
NOTÍCIAS 

26 2,5 100,0 100,0 

Missing System   1.013 97,5     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.32 Em que canal costuma ver o noticiário televisivo das 20h?:VEJO O NOTICIÁRIO 
DOS CANAIS ESTRANGEIROS 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos VEJO O 
NOTICIÁRIO DOS 
CANAIS 
ESTRANGEIROS 

3 0,3 100,0 100,0 

Missing System   1.036 99,7     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.32 Em que canal costuma ver o noticiário televisivo das 20h?:NÃO COSTUMO VER O 
NOTICIÁRIO DAS 20H 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos NÃO COSTUMO 
VER O 
NOTICIÁRIO DAS 
20H 

54 5,2 100,0 100,0 

Missing System   985 94,8     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.32 Em que canal costuma ver o noticiário televisivo das 20h?:NS/NR 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos NS/NR 5 0,5 100,0 100,0 

Missing System   1.034 99,5     

Total 1.039 100,0     
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P.33A Durante os noticiários das 20h (telejornais), costuma fazer zapping? A. 
ENQUANTO TRANSMITEM AS NOTÍCIAS 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos NUNCA 640 61,6 66,1 66,1 

RARAMENTE 136 13,1 14,0 80,2 

ÀS VEZES 142 13,7 14,7 94,8 

FREQUENTEMENTE 50 4,8 5,2 100,0 

Total 968 93,2 100,0   

Missing System   71 6,8     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.33B Durante os noticiários das 20h (telejornais), costuma fazer zapping? B. DURANTE 
A PUBLICIDADE 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos NUNCA 400 38,5 41,3 41,3 

RARAMENTE 130 12,5 13,4 54,8 

ÀS VEZES 245 23,6 25,3 80,1 

FREQUENTEMENTE 193 18,6 19,9 100,0 

Total 968 93,2 100,0   

Missing System   71 6,8     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.33C Durante os noticiários das 20h (telejornais), costuma fazer zapping? C. FAÇO 
ZAPPING REGRA GERAL DURANTE A PUBLICIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO 

DE PROGRAMA TELEVISIVO 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos NUNCA 409 39,4 42,3 42,3 

RARAMENTE 133 12,8 13,7 56,0 

ÀS VEZES 266 25,6 27,5 83,5 

FREQUENTEMENTE 157 15,1 16,2 99,7 

NS/NR 3 0,3 0,3 100,0 

Total 968 93,2 100,0   

Missing System   71 6,8     

Total 1.039 100,0     
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P.34A Indique, por favor, se concorda com as seguintes afirmações: Faço zapping 
durante o noticiário das 20h, porque... A. PORQUE NÃO CONSEGUE PARAR DE MUDAR 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos SIM 59 5,7 18,0 18,0 

NÃO 254 24,4 77,4 95,4 

NS/NR 15 1,4 4,6 100,0 

Total 328 31,6 100,0   

Missing System   711 68,4     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.34B Indique, por favor, se concorda com as seguintes afirmações: Faço zapping 
durante o noticiário das 20h, porque... B. PELA CURIOSIDADE OU PRAZER DE 

NAVEGAR ENTRE CANAIS 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos SIM 205 19,7 62,5 62,5 

NÃO 117 11,3 35,7 98,2 

NS/NR 6 0,6 1,8 100,0 

Total 328 31,6 100,0   

Missing System   711 68,4     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.34C Indique, por favor, se concorda com as seguintes afirmações: Faço zapping 
durante o noticiário das 20h, porque... C. PARA VER OUTRO PROGRAMA (QUE NÃO 

SEJA NOTICIÁRIO) NUM OUTRO CANAL 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos SIM 183 17,6 55,8 55,8 

NÃO 131 12,6 39,9 95,7 

NS/NR 14 1,3 4,3 100,0 

Total 328 31,6 100,0   

Missing System   711 68,4     

Total 1.039 100,0     
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P.34D Indique, por favor, se concorda com as seguintes afirmações: Faço zapping 
durante o noticiário das 20h, porque... D. PARA EVITAR A PUBLICIDADE, DURANTE O 

INTERVALO DAS NOTÍCIAS 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos SIM 244 23,5 74,4 74,4 

NÃO 67 6,4 20,4 94,8 

NS/NR 17 1,6 5,2 100,0 

Total 328 31,6 100,0   

Missing System   711 68,4     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.34E Indique, por favor, se concorda com as seguintes afirmações: Faço zapping 
durante o noticiário das 20h, porque... E. POR DESINTERESSE PELAS NOTÍCIAS QUE 

ESTÃO A SER TRANSMITIDAS NO NOTICIÁRIO 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos SIM 189 18,2 57,6 57,6 

NÃO 120 11,5 36,6 94,2 

NS/NR 19 1,8 5,8 100,0 

Total 328 31,6 100,0   

Missing System   711 68,4     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.34F Indique, por favor, se concorda com as seguintes afirmações: Faço zapping 
durante o noticiário das 20h, porque... F. PARA VER AS NOTÍCIAS DOS TELEJORNAIS 

DE OUTROS CANAIS 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos SIM 222 21,4 67,7 67,7 

NÃO 84 8,1 25,6 93,3 

NS/NR 22 2,1 6,7 100,0 

Total 328 31,6 100,0   

Missing System   711 68,4     

Total 1.039 100,0     
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P.34G Indique, por favor, se concorda com as seguintes afirmações: Faço zapping 
durante o noticiário das 20h, porque... G. FAÇO ZAPPING DURANTE O TELEJORNAL 

PARA VER DETERMINADA NOTÍCIA DE QUE ESTOU À ESPERA 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos SIM 188 18,1 57,3 57,3 

NÃO 124 11,9 37,8 95,1 

NS/NR 16 1,5 4,9 100,0 

Total 328 31,6 100,0   

Missing System   711 68,4     

Total 1.039 100,0     

 

 

P.34H Indique, por favor, se concorda com as seguintes afirmações: Faço zapping 
durante o noticiário das 20h, porque... H. FAÇO ZAPPING DURANTE O TELEJORNAL 

PARA COMPARAR INFORMAÇÃO SOBRE O MESMO ACONTECIMENTO 

  

Frequência % 
%  

Válida 
% 

Acumulada 

Válidos SIM 162 15,6 49,4 49,4 

NÃO 153 14,7 46,6 96,0 

NS/NR 13 1,3 4,0 100,0 

Total 328 31,6 100,0   

Missing System   711 68,4     

Total 1.039 100,0     
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ANEXO D 

RTP – Estudo de Caso (1967-2009) 

 
A iniciativa de estudar de modo mais profundo a presença da mulher no Telejornal 

(RTP) teve origem próxima  no impacto em nós causado pelos resultados da 

observação no terreno e da análise dos resultados dos questionários que aplicámos 

na redacção. O facto de integrarmos a equipa de investigação do Perfil Sociológico 

dos Jornalistas Portugueses (2005-2008, CIES-IUL) sensibilizara-nos para esta 

temática, fornecendo-nos um acervo de dados de carácter sociográfico  que nos 

facilitaram um melhor entendimento desta problemática. Pesou também sobre nós – 

confessamo-lo – a memória do nosso próprio passado profissional, enquanto repórter 

de uma redacção (Telejornal, Fevereiro de  1975 – Abril de 1976) na qual o número de 

mulheres jornalistas  não passava da dezena.  Os  dados que constavam do nosso 

pedido à RTP encontravam-se dispersos, pelo que demorou longas semanas a sua 

junção, num documento a partir do qual, uma vez mais, nos competiu proceder às 

respectivas contagens  e interpretações. 
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Estudo de Caso RTP – resumo dos dados 

  

Dados 
possiveis 

  
 

  
Dados 
possiveis 

  
 

  

Dados correctos,  se estes 
trabalhdores titularam a  categoria  
até 1982. Os demitidos não 
constam na base de dados de 
1982. 

  
  

        

        

 
1965 1967       1975       1976       1977       1987 

   
1997 

   
2007       2009   

  

                               
      

Nº Jornalistas   
30       87       108       127       246       304       261       265       

Até 20 Anos   1       2       1       1       0       0       0       0       

21 a 29   10       29       32       39       27       48       23       5       

30 a 40   15       37       45       55       127       115       151       139       

41 a 54   4       18       28       30       78       120       78       110       

mais 55   0       1       2       2       14       21       9       11       

Masculino   29       74       93       111       186       185       124       127       

Feminino   1       13       15       16       60       119       137       138       

Director de 
Informação 

Programas 
de 
Informação e 
Actualidades 
- Manuel 
Maria Múrias           
Telejornal - 
Vasco 
Hogan 
Esteves 

        

1º Tenente 
Bargão 
dos Santos 
2º 
Fernando 
Mariano  
Cardeira 3º 
Carlos 
Alberto de 
Veiga    
Pereira  

      

Tenente 
da 
Força 
Aérea 
José 
Maria 
de 
Freitas 
Costa 
Parente 

      
Antonio 
Dimas 
Botelho 

      
José 
Eduardo 
Moniz 

      
Joaquim 
Furtado 

      

Antonio 
Luis 
Marinho 
Santos 

      
José 
Alberto 
Carvalho 

    

  

Sexo e Habilitações   Total M F HAB. Total M F HAB. Total M F HAB. Total M F HAB. Total M F HAB. Total M F HAB Total M F HAB. Total M F HAB. 

Chefe de Redacção   11 11     15 14 1   16 15 1   20 19 1   69 65 4   12 12                     

4ª classe                                     1   1                         

5º Ano  (antigo)      1   1   1   1   1   1   1   1   11 1 12   4   4                 

7º Ano (antigo)      7   7   8 1 9   9 1 10   11 1 12   34 3 37   7   7                 

Ensino Técnico     1   1   1   1   1   1   1   1   5 
 

5   1   1                 

Licenciatura     1   1   2   2   2   2   3   3   9   9                         

Bacharel                                     1   1                         

Ciclo Preparatório 
/Telescola 

    1   1   2   2   2   2   3   3   4   4                         

Coordenador A                                                   12 6 6   14 7 7   

5º Ano antigo                                                     1   1         

Ensino Técnico                                                     1   1   1   1 

12º Ano                                                     4 3 7   4 3 7 

Bacharel                                                       1 1     1 1 

Licenciatura                                                       1 1   2 2 4 

Mestrado                                                       1 1     1 1 

Coordenador B                                                   22 12 10   19 11 8   

12º Ano                                                     5 2 7   5 3 8 

Bacharel                                                     1 1 2   1 1 2 

Licenciatura                                                     6 7 13   5 4 9 
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Coordenador C                                                   16 7 9   13 8 5   

9º Ano                                                     1   1   1   1 

12º Ano                                                     1 4 5   1 2 3 

Bacharel                                                       1 1         

Licenciatura                                                     5 4 9   6 3 9 

Coordenador D Ch. 
Funcional A 

                                                          6 1 5   

12º Ano                                                               2 2 

Licenciatura                                                             1 3 4 

Director Executivo                                                   1 1             

Licenciatura                                                     1   1         

Director Adjunto                                                           2 1 1   

12º Ano                                                             1   1 

Licenciatura                                                               1 1 

Subdirector                   1 1     1 1     1               1 1     4 4     

12º Ano                                                     1   1   3   3 

7º Ano (antigo)                      1   1   1   1                                 

Licenciatura                                     1   1                   1   1 

Pivôt                                                                   

Jornalista   11 11     49 44 5   61 55 6   72 65 7   113 78 35   243 135 108   1 1     1 1     

4ª classe     6   6   7   7   8   8   8   8   1   1   1   1                 

Ciclo Preparatório 
Telescola 

    3   3   9   9   10   10   10   10           2   2                 

5º Ano (antigo)      2   2   8 1 9   9 1 10   12 1 13   15 4 19   19 5 24                 

7º Ano (antigo)              9 1 10   13 2 15   17 2 19   41 16 57   69 48 117                 

Licenciatura             5 3 8   7 3 10   9 4 13   17 15 32   40 54 94   1   1   1   1 

Bacharel             1   1   1   1   1   1             1 1                 

Ensino Técnico             5   5   6   6   7   7   4   4   4   4                 

Ensino Profissional                     1   1   1   1                                 

Jornalista G2                                                   3 2 1   2 2     

12º Ano                                                     1   1   1   1 

Licenciatura                                                     1 1 2   1   1 

Jornalista G3                                                                   

Jornalista G4                                                   1 1     1 1     

Bacharel                                                     1   1   1   1 

Jornalista G5                                                   1 1     1 1     

Licenciatura                                                     1   1   1   1 

Jornalista G6                                                                   

Jornalista/Reporter                                                                   

Jornalista Redactor                                                   192 87 105   197 86 111   

9º Ano                                                     2   2   1 2 3 

Escola profissional                                                       1 1     1 1 

Ensino Técnico                                                     1   1   1   1 

12º Ano                                                     33 24 57   33 23 56 

Bacharel                                                     5 5 10   4 7 11 

Licenciatura                                                     45 74 119   46 75 121 

Mestrado                                                     1 1 2   1 3 4 

Jornalista 
Estagiário 
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Jornalista 
Multimédia 

                                                                  

Jornalista 
Realizador 

                                                                  

Director   1 1     2 2     2 2     2 2                     1 1             

7º Ano do Liceu         1   1   1   1   1   1   1                   1   1         

Licenciatura             1   1   1   1   1   1                                 

Apresentação de 
Informação 

                                                  9 3 6           

12º Ano                                                     1 1 2         

Bacharel                                                       1 1         

Licenciatura                                                     2 3 5         

Mestrado                                                       1 1         

Locutor   2 1 1   8 3 5   9 3 6   9 3 6   15 3 12                           

5º Ano (antigo)        1 1       2     2 2     2 2     2 2                         

7º Ano (antigo)      1   1       6   3 3 6   3 3 6   3 4 7                         

Ensino Técnico                       1 1     1 1     1 1                         

Licenciatura                                       5 5                         

Chefe de Divisão                                                                   

Chefe de Gabinete                                                           1 1     

11º Ano                                                             1   1 

Licenciatura                                                                   

Chefe de Serviço                                                           2 2     

11º Ano / 12º Ano                                                   1 1       1   1 

Licenciatura                                                     1   1   1   1 

Chefe de Secção                   1 1     1 1                                     

5º Ano (antigo)                      1   1   1   1                                 

Chefe de 
Departamento 

                                                          1 1     

Licenciatura                                                             1   1 

Chefe de Delegação                                                           1 1     

11ºAno                                                             1   1 

Consultor                                           10 9 1                   

5º Ano (antigo)                                              2   2                 

Ciclo Preparatório 
Telescola 

                                            1   1                 

Licenciatura                                             2   2                 

11º Ano / 12º Ano                                             4 1 5                 

Sub-Chefe 
Redacção 

  5 5     13 11 2   18 16 2   22 20 2   48 39 9   39 29 10                   

4ª classe     1   1       1   1   1   1   1                                 

Ensino Técnico     1   1       1   1   1   1   1   3   3   2   2                 

5º Ano (antigo)      1   1       5   5 1 6   8 1 9   7   7   4 1 5                 

Bacharel                 1     1 1     1 1   1 1 2                         

Licenciatura                     1   1   1   1   7 6 13   4 6 10                 

Ciclo Preparatório 
Telescola 

                                    5   5   1   1                 

7º Ano (antigo)      2   2       5   8   8   9   9   16 2 18   18 3 21                 

 



  
 

 

Curriculum Vitae 
 
 
 
 
  

  

Informação pessoal   
 

Apelidos  / Nome próprio Clemente GOMES, Adelino 
 

Morada Estrada de Benfica, 379 – 2º Esq., 1500-076 Lisboa, Portugal 

Telefone (+351) 309 885 723   

Telemóvel (+351) 914 228 043   

Correio electrónico adelino.gomes@netcabo.pt 

Nacionalidade Portuguesa 

Data de nascimento 10 de Agosto de 1944 
  

Prémios e distinções Condecorações 
1991: Comenda da Ordem do Infante D. Henrique 
Prémios jornalísticos 
1968-2008: Cerca de duas dezenas de prémios jornalísticos individuais e colectivos, 
entre eles: 
2001: Prémio Manuel Pinto de Azevedo Jr - 2001 de O 1º de Janeiro 
1998: Prémio Bordallo para Rádio, da Casa da Imprensa 
1996: Grande Prémio de Jornalismo, do Clube de Imprensa 
1994: Prémio Repórter X, do Clube de Jornalistas do Porto  
1991: Bordallo para Imprensa, da Casa da Imprensa 
1987 Gazeta para Rádio, do Clube de Jornalistas 

 
Experiência profissional 

e académica 

 
 

 

  

Data Desde 2010  

Função ou cargo ocupado Investigador do CIES/ISCTE 

Actividades e responsabilidades Equipa de investigação do ―Perfil Sociológico dos Jovens Jornalistas Portugueses‖ 
(coord. Professor Doutor José Rebelo) 

Empregador ISCTE - IUL (Lisboa, Portugal) 
  

Data 2010 (Set. - Out.) 

Função ou cargo ocupado Professor (convidado) 

Actividades e responsabilidades Regência do módulo ―O papel dos media em cenários de guerra e catástrofe‖ na 
Pós-graduação ―Intervenção Humanitária e Catástrofe” 

Empregador UAL - Universidade Autónoma de Lisboa (Lisboa, Portugal) 
  

Data 2009 - 2010  

Função ou cargo ocupado Investigador do CIES/ISCTE 

Actividades e responsabilidades Equipa de investigação do ―Perfil Sociológico dos Jovens Jornalistas Portugueses‖ 
(coord. Prof. Doutor José Rebelo) 

Empregador ISCTE – IUL (Lisboa, Portugal) 
  

Data 2008 – 2010 



Função ou cargo ocupado Provedor do Ouvinte da RTP 
http://ww1.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_ouvinte/adelinogomes.php (acesso: 
Fev./2011) 

Actividades e responsabilidades Provedor do Ouvinte do Serviço Público de Radiodifusão 

Empregador RTP - Rádio e Televisão de Portugal (Lisboa, Portugal) 
 
 

 

Data 2006 – 2009 

Função ou cargo ocupado Investigador do CIES/ISCTE 

Actividades e responsabilidades Equipa de investigação do ―Perfil Sociológico dos Jornalistas Portugueses‖ 
(coord. Professor Doutor José Rebelo) 

Empregador ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (Lisboa, 
Portugal) 

  

Data 2000 – 2008 

Função ou cargo ocupado Redactor-principal do diário Público 

Actividades e responsabilidades Grande reportagem, entrevistas, comentários 

Empregador Público (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1998 – 2000 

Função ou cargo ocupado Director-Adjunto do diário Público 

Actividades e responsabilidades Direcção 

Empregador Público (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1997 

Função ou cargo ocupado Moderação de uma série de sete debates televisivos entre candidatos à 
presidência de câmaras    

Actividades e responsabilidades Debates e emissão eleitoral das Autárquicas 

Empregador RTP - Rádio Televisão Portuguesa (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1995 – 1997 

Função ou cargo ocupado Director de Informação da RDP 

Actividades e responsabilidades Direcção de Informação 

Empregador RDP (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1992 – 2002 

Função ou cargo ocupado Professor auxiliar (convidado) 

Actividades e responsabilidades Regência das cadeiras de Desafios Actuais da Comunicação, Atelier de Imprensa e 
Géneros Jornalísticos e em cursos de Pós-Graduação na área da Comunicação do 
Instituto Sócrates 

Empregador UAL - Universidade Autónoma de Lisboa (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1989 – 1995 

Função ou cargo ocupado Redactor-principal do diário Público 

Actividades e responsabilidades Grande reportagem, entrevistas e comentários 

Empregador Público (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1987 - 1990  

Função ou cargo ocupado Formador 

Actividades e responsabilidades Formação na área de Jornalismo Radiofónico 

Empregador Cenjor – Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas (Lisboa, 
Portugal) 

  

http://ww1.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_ouvinte/adelinogomes.php


Data 1987  

Função ou cargo ocupado Coordenador 

Actividades e responsabilidades Coordenação do Curso de Formação de Jornalistas e Animadores de Emissão da 
TSF 

Empregador TSF, Rádio Notícias (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1986  

Função ou cargo ocupado Professor (convidado) 

Actividades e responsabilidades Jornalismo radiofónico 

Empregador Escola Superior de Jornalismo do Porto (Porto, Portugal) 
  

Data 1983 - 2001  

Função ou cargo ocupado Formador 

Actividades e responsabilidades Acções de formação em cursos de Jornalismo-Rádio na Guiné-Bissau, em 
Moçambique, Cabo Verde, Macau e Timor 

Empregador RNGB e PNUD, RCM, TSF, TDM, Centro Juvenil Pe António Vieira  
  

Data 1981 – 1988 

Função ou cargo ocupado Colaborador da Deutsche Welle 

Actividades e responsabilidades Cronista da actualidade portuguesa e africana 

Empregador Deutsche Welle (Colónia, República Federal da Alemanha) 
  

Data 1976-1989 

Função ou cargo ocupado Jornalista 

Actividades e responsabilidades Edição de noticiários e repórter 

Empregador RDP (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1975 – 1982 

Função ou cargo ocupado Professor 

Actividades e responsabilidades Regência das cadeiras de Técnicas de Recolha e Tratamento de Informação e 
Tecnologias da Informação 

Empregador EMSCS - Escola Superior de Meios de Comunicação Social (Lisboa, Portugal) 
   

Data 1975 – 1976  

Função ou cargo ocupado Repórter televisivo 

Actividades e responsabilidades Reportagem 

Empregador RTP - Rádio Televisão Portuguesa (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1974 (Junho-Outubro) 

Função ou cargo ocupado Chefe de Redacção do Rádio Clube Português 

Actividades e responsabilidades Direcção e coordenação dos noticiários e reportagens 

Empregador Rádio Clube Português (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1973 – 1974 

Função ou cargo ocupado Secretário de Redacção 

Actividades e responsabilidades Apoio no planeamento e agenda, escrita de textos 

Empregador Revista Seara Nova  
  



Data 1973 

Função ou cargo ocupado Redactor-principal da secção portuguesa da Deutsche Welle 

Actividades e responsabilidades Realização de reportagens, entrevistas e crónicas 

Empregador Deutsche Welle (Colónia, República Federal da Alemanha) 
 
 
 

 

 

Data 1971 – 1972 

Função ou cargo ocupado Profissional de Rádio 

Actividades e responsabilidades Reportagens e comentários no programa ―Página 1‖ 

Empregador Rádio Renascença (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1970 – 1971 

Função ou cargo ocupado Apresentador 

Actividades e responsabilidades Programas e reportagens na emissão da hora de almoço  

Empregador RTP (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1966 – 1971 

Função ou cargo ocupado Profissional de Rádio 

Actividades e responsabilidades Noticiários e programas 

Empregador Rádio Clube Português e Rádio Renascença (Lisboa, Portugal) 
  

  

Formação académica  
  

Data 2008 

Designação da qualificação 
atribuída 

Certificado 

Competências profissionais Curso de Verão ―Falar da Vida‖ (Auto)Biografias, Histórias de Vida e Vidas de 
Artistas‖ (1ª edição) 

Organização Prof. Drª Idalina Conde/CIES 
  

Data 2006 - 2010  

Designação da qualificação 
atribuída 

Doutorando 

Competências profissionais Elaboração do Projecto de Investigação para tese de doutoramento na área de 
Sociologia da Comunicação, da Cultura e da Educação, ―Que telejornal vêem os 
portugueses na era do zapping? Bases para um estudo do comportamento dos 
telespectadores e dos editores dos jornais televisivos das 20 horas nos três canais 
generalistas‖, aprovado pela Comissão Científica de Sociologia, em 28 de Março 
de 2006. Desenvolvimento, elaboração e finalização da Tese, sob o título, ―O 
telejornal e o zapping na era da Internet. Estudo do comportamento de editores e 
telespectadores nos jornais televisivos das 20 horas da RTP, SIC e TVI (2007-
2010) ‖. 

Organização ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (Lisboa, 
Portugal) 

  

Data 2004 – 2008 

Designação da qualificação 
atribuída 

Frequência do Programa Doutoral 



Competências profissionais Programa Doutoral do ISCTE (Projecto de Investigação aprovado pela Comissão 
Científica, em 28 de Março de 2006). 

Organização ISCTE- IUL (Lisboa, Portugal) 
  

Data 2003 - 2004  

Designação da qualificação 
atribuída 

Pós-Graduação em Jornalismo 

Competências profissionais ―Os Filhos do MFA — dados para uma visão comparativa das motivações e postura 
dos militares de Abril e dos capitães de hoje‖, dissertação orientada pelo Professor 
António Costa Pinto (17 valores) 

Organização ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (Lisboa, 
Portugal) 

  

Data 1982  

Designação da qualificação 
atribuída 

Frequência do Curso Avançado de Jornalismo 

Competências profissionais  

Organização Universidade Nova de Lisboa (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1964 – 1970 

Designação da qualificação 
atribuída 

Frequência do 2º ano do curso de Direito e do 1º ano do curso de Filosofia 

Organização Faculdade de Direito e Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Lisboa, 
Portugal) 

 
 
 

 

 

 
 

 

Formação profissional  

Data 1987  

Designação da qualificação 
atribuída 

Formador  

Competências profissionais Curso de formação de formadores do Instituto Nacional de Formação de 
Formadores 

Organização Instituto Nacional de Formação de Formadores (Lisboa, Portugal) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Data 1979 

Designação da qualificação 
atribuída 

Formador 

Competências profissionais Acção de jornalismo radiofónico ministrada por formadores do INA, dirigidos por 
Édouard Guibert. Exercício da actividade de jornalismo radiofónico; exercício de 
acções de formação de jornalismo radiofónico. 

Organização RDP (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1976 

Designação da qualificação 
atribuída 

Bolseiro 

Competências profissionais Estágio de aperfeiçoamento do exercício profissional do jornalismo radiofónico 

Organização Conselho da Europa/Radiotelevisão da Bélgica (Bruxelas, Bélgica) 
  

Data 1969 – 1970 



Designação da qualificação 
atribuída 

  

Competências profissionais 1º Curso de Jornalismo do Sindicato Nacional dos Jornalistas 

Organização Sindicato Nacional dos Jornalistas (Lisboa, Portugal) 
  

Data 1966 

Designação da qualificação 
atribuída 

 

Competências profissionais Concurso seguido de Curso de Jornalismo  

Organização Diário Popular (Lisboa, Portugal) 
  

  

Aptidões e 
competências pessoais 

 

  

Língua materna Português 

Outras línguas Inglês, francês, castelhano 
  

Cargos e actividades 
sindicais 

1998 
Membro da Comissão de Redacção do III Congresso dos Jornalistas Portugueses 
1990 - 2007 
Membro de diferentes Conselhos de Redacção no Público  
1986 
Coordenador do II Congresso dos Jornalistas Portugueses 
1979 - 1981 
Membro da Direcção do Sindicato dos Jornalistas 
1979 
Administrador eleito pelos trabalhadores da RDP (nunca tomou posse) 
1976 - 1987 
Membro de diferentes Conselhos de Redacção na RDP 
1975 - 1976 
Membro do Conselho de Redacção na RTP 

  

Grandes reportagens 
Público 

2003: Guerra do Iraque 
2001: Guerra do Afeganistão 
1994: Fim da ditadura de Cédras, no Haiti 
1992: Desenvolvimentos da guerra em Angola e a sublevação do contingente 
angolano em Cabinda  
1990-2000: Dossier Timor  
1990-1991: Guerra do Golfo (crise e reconquista de Kwait City) 

  

Grandes reportagens 
RTP  

(1975-76) 

1976: Início da guerra civil em Angola 
1975 (Out.): Guerra civil em Timor-Leste 
1975: O 11 de Março de 1975 em Portugal 

  

Grandes reportagens 
RDP 

1996-97: Bósnia, Handover de Hong-Kong  
1980-89: El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Chile, Israel/Palestina 

  

Grandes reportagens 
Rádio Renascença 

1974 – O Dia 25 de Abril  
1972 – D. Sebastião e o Encoberto 
1971 – Raid Paris-Persépolis-Paris 

  

Grandes reportagens 
Rádio Clube Português 

1970 – Exposição Mundial de Osaka 
(directo e série de reportagens) 
1967 – Exposição Mundial de Montreal 
(série de reportagens) 

  



Colaboração 
media nacionais 

Expresso 
O Jornal 
Diário de Notícias 
Diário Popular 
Gazeta da Semana (co-fundador) 
Gazeta do Mês (co-fundador) 
revista Flama 
revista Século Ilustrado 
revista Mais  
revista Grande Reportagem (co-fundador) 
revista Cadernos do Terceiro Mundo 

  

Colaboração 
media internacionais 

Libération 
El País 
revista Africa Report 
Radio France International (RFI) - secção portuguesa 
BBC - secção portuguesa 
Deutsche Welle - secção portuguesa 



Publicações 
autoria e co-autoria 

Gomes, Adelino (2010), ―Provedoria da rádio pública portuguesa. Reflexões sobre 
uma experiência‖, Trajectos, 15, pp.121-4. 
 
Gomes, Adelino e Alex Jablau (ilustração) (2010), ―Zafaran, 11 anos, na hora da 
segunda prece‖, em Vários, Histórias. Livro-agenda perpétua ACEP, Lisboa, ACEP - 
Associação para a Cooperação entre os Povos. 
 
Gomes, Adelino (2010), ―O repórter encontra e perde o Principezinho em Kili Faizo‖, 
em Vários, Histórias sem aquele Era uma vez, Porto, Porto Editora. 
 
Gomes, Adelino (2009), ―Mais do mesmo ou a noite em que a TVI ofereceu a 
mesma coisa duas vezes seguidas‖, Comunicação e Sociedade (15), pp. 233-238. 
 
Gomes, Adelino (2009), ―Crise. Duas ou três coisas que vamos sabendo dela, ou 
por que é que o jornalismo (não) pode desaparecer‖, Trajectos (15), pp. 47-55. 
  
Gomes, Adelino (2008), ― A Entrevista no Jornalismo e nas Ciências Sociais‖, 
Trajectos (12), pp. 87-95. 
  
Gomes, Adelino (2007), ―Caminhos do Jornalismo Português: Das Esperanças da 
geração de 60 aos Desafios e Constrangimentos do Século XXI‖, Trajectos, 11, pp. 
142-5. 
 
Castanheira, José Pedro e Adelino Gomes (2006), Os dias loucos do PREC: do 11 
de Março ao 25 de Novembro de 1975, Lisboa, Público e Expresso, pref. Gonçalo 
M. Tavares. 
 
Gomes, Adelino (2006), ―Muito para além da Taprobana‖, em Barata-Feyo (coord.), 
Grande Reportagem. Grandes Histórias. Grandes Textos, Lisboa, Oficina do Livro. 
  
Gomes, Adelino (2006), ―A Prova Provada das Últimas Presidenciais‖, Trajectos 8-9, 
pp. 129-133. 
 
Gomes, Adelino (2005), ―A JUC, o jornal Encontro e os primeiros inquéritos à 
juventude universitária - contributos para a história das modernas Ciências Sociais 
em Portugal‖, Sociologia, Problemas e Práticas (49), pp. 95-115. 
 
Gomes, Adelino (2004), As Flores nascem na Prisão, Timor-Leste - ano 1, Lisboa, 
Editorial Notícias/Círculo de Leitores, pref. José Mattoso. 
      
Gomes, Adelino (2004), ―Gazeta da Semana — Quando a utopia desafiou as leis do 
mercado ou pode o realismo impedir o impossível?‖, Trajectos 5, pp. 9-25. 
 
Ludgero, Inácio (2000), Inácio Ludgero: 12 dias com os mártires do silêncio, Texto 
de Adelino Gomes, Lisboa, Hugin. 
 
Gomes, Adelino (2000), Entradas ―Rádio‖, ―Rádio Clube Português‖ e ―Rádio 
Renascença‖, em António Barreto e Maria Filomena Mónica (coords.), Dicionário de 
História de Portugal, volume IX, suplemento P/Z, Porto, Figueirinhas. 
 
Gomes, Adelino (1999), Entrada ―Emissora Nacional‖, em António Barreto e Maria 
Filomena Mónica (coords.), Dicionário de História de Portugal, volume VII, 
suplemento A/E, Porto, Figueirinhas. 
 
Gomes, Adelino e José Vítor Malheiros e Teresa de Sousa (1999), Portugal 2020, 
Lisboa, Fenda. 
 
Gomes, Adelino e Alfredo Cunha (1999), O dia 25 de Abril de 1994: 76 fotografias e 
um retrato, fotografia Alfredo Cunha; textos e legendas Adelino Gomes. Lisboa: 
Contexto. 
 
Gomes, Adelino (1996), ―Rádio‖, em Fernando Rosas e J. M. Brandão de Brito, 
Dicionário de História de Portugal, volume II, Lisboa, Bertrand Editora. 
 



Publicações 
coordenação 

Cordovil, Ana, Adelino Gomes e Valter Vinagre (2008) (coordenadores), Retratos: 10 
anos do microcrédito em Portugal, Lisboa, Associação Nacional de Direito ao 
Crédito. 
 
Gil, Daniel (2004) (coordenador), Carlos Gil - Um fotógrafo na Revolução, 
organização e textos Adelino Gomes, Lisboa, Caminho. 

  

  

Publicações 
prefácio e/ou apresentação 

Mota, Arlindo (2008), Alice no país do faz-de-conta, pref. Adelino Gomes, Lisboa, 
Folha d’hera. 
 
Marques, Carlos Vaz (2004), Pessoal e transmissível: XX-XXI, entrevistas com 
Maria João Pires... [et al], pref. Adelino Gomes, Porto, Asa. 
 
Sanches, José Luís Saldanha (2004), O Natal do sinaleiro e outras crónicas, pref. 
Adelino Gomes, Lisboa, Dom Quixote. 
 
Miranda, Adriano (2003), Timor, pref. Adelino Gomes e Manuel Simões de Miranda, 
Lisboa, Assírio & Alvim. 
 
Carvalho, Mário de e Luís Costa (2003), Por dentro das guerras: 30 anos de 
reportagem nos quatro cantos do mundo, pref. Adelino Gomes e Dan Rather, Estoril, 
Prime Books. 
 
Carrascalão, Maria Ângela (2002), Timor: os anos da resistência, il. Ivone Ralha, 
pref. Adelino Gomes, rev. Raquel Caseiro, Queluz, Mensagem. 
 
Neves, Tony (1997), Missão em Angola: (1989-1994), pref. Adelino Gomes, Huambo 
/ Kwito-Bié / Braga, Tilgráfica. 
 
Gomes, Adelino et al (1994), Lisboa 25 de Abril de 1974: breve roteiro fotográfico / 
Alfredo Cunha, Eduardo Gageiro, José Antunes; pref. Mário Soares; apresentação e 
legendas Adelino Gomes, Lisboa, Contexto. 
 
Pacheco, Fernando Assis (pref.) e Adelino Gomes (pref. e legendas) (1974), 
Portugal Livre. 20 fotógrafos da imprensa contam tudo sobre a revolução das flores, 
Lisboa, O Século. 

  

Publicações 
disco 

Gomes, Adelino, Paulo Coelho e Pedro Laranjeira (Maio de 1974), O DIA 25 DE 
ABRIL – DIÁRIO DE UMA REVOLUÇÃO 1974 – Reportagem, edição em disco, 
Lisboa, Sassetti. 

  

  

Colóquios, seminários, 
palestras 

Participação regular, em Portugal e no estrangeiro, sobre temas relacionados com o 
Jornalismo ou com o 25 de Abril. 
 

 


