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Resúmen: No seguimento do Projecto “Agenda dos Cidadãos: Jornalismo e participação cívica nos 

media portugueses”, desenvolvido no Laboratório de Comunicação e Conteúdos Online (Labcom), na 

Universidade da Beira Interior, este artigo tem por base um trabalho de análise de conteúdo, cuja 

extensão compreende 3602 peças noticiosas recolhidas nas 54 edições dos nove jornais regionais 

parceiros do projecto e alvo de estudo. Procuramos desta forma caracterizar cada uma das publicações 

da imprensa regional, em função dos temas predominantes que se encontram nas suas páginas, bem 

como compreender que informações são veiculadas, assinalando diferenças e semelhanças, percebendo 

que tipo de discurso e as marcas de proximidade que existem com o público. 
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Abstract: Following the project "Citizens' Agenda: journalism and civic participation in the Portuguese 

media" developed at the Laboratory of Online Communication (Labcom), in University of Beira Interior, 

this article is based on work of content analysis, the extent includes 3602 news items collected in 54 

regional editions of nine newspapers, project partners and target of study. We seek to characterize, in 

this way, each of the publications of the regional press, depending on the predominant themes that are on 

their pages, and understand what information are disseminated, noting similarities and differences, 

realizing what kind of discourse and the proximity of brands that exist with the public. 
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Introdução 

O campo do jornalismo em geral, e as práticas de construção noticiosa em 

particular, têm vindo a ser atravessadas, nos últimos anos, por um conjunto de desafios 

que emergem com a introdução das novas tecnologias e as alterações na recolha, 

tratamento e transmissão de informação que daí advêm.  

É neste contexto, mas também face à crescente submissão da actividade 

jornalística às leis do mercado, com a valorização do secundário, da informação-
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espectáculo, dependendo excessivamente de fontes oficiais e de rotina na produção 

noticiosa, que assistimos a um afastamento (detachment), por parte do jornalismo, da 

vida pública, dos problemas dos cidadãos.  

Assim, sob a influência de elementos teóricos projectados pela teoria da 

democracia deliberativa e pela obra de John Dewey, emerge o jornalismo cívico, que 

por oposição ao movimento dominante, procura revolucionar o relacionamento com o 

público, através da referência ao reforço da participação dos públicos na cidadania e ao 

papel que o jornalismo pode desenvolver no reforço dessa participação (DEWEY, 2004; 

MESQUITA, 2002; DAHLGREN & SPARKS, 1991). 

Neste sentido, parece-nos que é no campo da imprensa regional, muitas vezes 

chamada de proximidade, e que tem como objectivo chegar perto dos cidadãos, dos seus 

problemas, daquilo que os afecta dentro da comunidade onde se inserem, que mais 

facilmente encontramos uma realidade próxima das práticas propostas pelo jornalismo 

cívico.  

 Partindo deste paralelismo, este artigo tem por base um trabalho de análise de 

conteúdo, cuja extensão compreende 3602 peças noticiosas recolhidas nas 54 edições 

dos nove jornais regionais parceiros do projecto “Agenda do cidadão: jornalismo e 

participação cívica nos media portugueses”
3
. Esta análise de conteúdo dos jornais é 

fundamental para uma proficua caracterização da agenda da imprensa regional, para 

posteriormente se identificar junto dos públicos de cada um dos jornais, a chamada 

“agenda do cidadão”. Acrescentemos ainda que apenas conhecendo as práticas de 

construção noticiosa no jornalismo regional, se poderá fazer uma avaliação do 

verdadeiro compromisso que esta imprensa, dita de proximidade, tem com os problemas 

da comunidade e o interesse público.  

 

Parte 1. As práticas de construção noticiosa: jornalismo público e regional? 

O jornalismo cívico (TRAQUINA, 2001) chama a atenção, como já referimos, 

para a necessidade de reflectir sobre as práticas jornalísticas, nomeadamente no que diz 

respeito à sua relação com os cidadãos e a vida pública. Este movimento, que surge no 

início dos anos 90 nos EUA, no contexto das campanhas eleitorais de 1990 e 1992, 
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resulta do descontentamento e da reacção por parte de jornalistas e investigadores 

perante a ideia de que a cobertura jornalística, bastante influenciada pelas estratégias de 

marketing político, não prestavam atenção às questões realmente importantes. No 

fundo, a produção noticiosa estava cada vez mais descomprometida com os reais 

problemas dos cidadãos, provocando o seu afastamento e a não participação.  

Neste cenário, emerge um conjunto de iniciativas
4
 centradas nas práticas 

jornalísticas, em que o objectivo central era ouvir os cidadãos e divulgar as suas 

propostas para a resolução dos problemas. Estas novas propostas, para além de se 

centrarem na necessidade de reflectir sobre as práticas jornalísticas, enfatizam a questão 

da agenda dos media, a relação dos cidadãos com o jornalismo, e tudo isto no contexto 

dos meios regionais.  

É inegável que os meios de comunicação regionais, e em especial a imprensa 

regional, pela proximidade que tem com o público, pelo espaço que pode disponibilizar 

para abordar questões locais e regionais, e pelo papel de fiscalizador da “coisa pública”, 

surge como o meio por excelência para projectos que proponham uma mudança ao nível 

das práticas de construção noticiosa.  

Por outro lado, não podemos esquecer que a imprensa, no contexto das 

transformações sociais do espaço público e da ascensão da burguesia europeia do século 

XVI, dentro de uma ordem política em que o poder estava centrado nos regimes 

absolutistas, emerge como um privilegiado mecanismo para que este grupo social, 

afastado do poder decisório, possa reivindicar um papel de maior relevo na discussão 

das grandes questões públicas (HABERMAS, 1984).  

Neste sentido, a imprensa regional ao abordar e questionar assuntos de uma 

determinada região, tem o poder de colocar em debate na esfera pública os problemas e 

as necessidades de uma determinada comunidade. Perante este cenário, surge a questão 

de saber se efectivamente os meios regionais cumprem essa função, nomeadamente 

através da análise de três aspectos fundamentais de toda a construção noticiosa: os 

critérios de selecção da informação, os temas que são agendados, e as fontes que são 

consultadas. São precisamente esses aspectos que pretendemos analisar neste artigo, 

procurando reflectir sobre as tendências de construção noticiosa, avaliando desta forma 
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o seu comprometimento com os problemas da comunidade e o interesse público, ou por 

sua vez, com os poderes locais e as suas rotinas.  

 

Parte 2. Da teoria à empiria: os procedimentos metodológicos  

Enquanto projecto de investigação que procura reflectir criticamente sobre as 

relações entre jornalismo, deliberação democrática, esfera pública e sociedade civil, ao 

mesmo tempo que apresenta uma reflexão sobre as potencialidades do jornalismo 

público no contexto da imprensa regional, o projecto “Agenda do cidadão: jornalismo e 

participação cívica nos media portugueses”, no que diz respeito ao enquadramento da 

investigação, funciona como um estudo de caso múltiplo.  

O estudo de caso é um trabalho empírico que consiste na investigação de 

determinado fenómeno em contexto real, através de diferentes formas de recolher dados 

(YIN, 1989). Neste projecto em particular, o estudo de caso desenvolvido teve como 

característica, o facto de se realizar em diferentes jornais ao mesmo tempo, sendo por 

isso um estudo de caso múltiplo ou “design de caso múltiplo” (idem, p. 52). 

No que diz respeito aos instrumentos de recolha de dados, optou-se pela técnica 

de análise de conteúdo (BARDIN, 1977), por considerarmos que esta técnica vai de 

encontro aos nossos objectivos, nomeadamente o estudo das práticas de construção 

noticiosa da imprensa regional, identificando os temas predominantes, as fontes de 

informação, e os espaços disponíveis para os leitores. 

Sendo o universo da presente análise composto por nove jornais, dos quais oito 

são semanários, e apenas um é diário, em termos cronológicos, foram recolhidas edições 

das nove publicações, no período compreendido entre o dia 1 de Fevereiro e 31 de Maio 

de 2010, perfazendo um total de 17 semanas, e uma recolha de 236 exemplares. A partir 

deste universo foi calculada uma amostra representativa, fundamentada na 

impossibilidade logística e temporal de se proceder a uma análise de toda a população.  

Por uma questão de representatividade do jornal diário na amostra, decidiu-se 

que esta seria constituída por seis edições, que representariam uma semana “completa” 

desta publicação, ou seja, todas as edições estariam representadas. Por outro lado, por 

uma questão de uniformização, decidimos também analisar seis edições dos jornais 

semanários. Foram assim analisadas, um total de 54 edições. Desta forma conseguimos 

obter uma amostra representativa, com um erro de amostragem de 1,63% e um grau de 

confiança associado de 95%. Uma vez definida a amostra a estudar, procedemos à 

criação de unidades de registo que, por sua vez, têm associados um conjunto de 



indicadores ou categorias de análise. O trabalho de análise de conteúdo foi feito com 

base numa grelha, e recorrendo ao software SPSS para a constituição da respectiva base 

de dados. 

 

Parte 2.1 As categorias de análise  

Partindo dos objectivos do nosso projecto e através da análise de conteúdo, 

definimos categorias que nos permitiram enquadrar e englobar o objecto de estudo, 

diferenciando os diversos aspectos daquilo que se pretende analisar.  

Assim, em termos de categorização procurámos analisar o tema principal da 

peça, que apenas é identificado após a leitura do artigo, com a presença simultânea da 

temática no título e no lead, a referência na entrada do texto e o assunto mais abordado 

pelas declarações das fontes.  

Esta categoria temática revela-se particularmente importante porque nos permite 

conhecer as temáticas mais abordadas nos jornais, verificando a frequência dos 

diferentes sectores temáticos na amplitude global do jornal. 

Directamente associada à categorização temática, a questão dos géneros 

jornalísticos utilizados no tratamento noticioso foi também alvo de análise. Neste 

sentido, as chamadas à primeira página dos jornais foram escrutinadas, de acordo com 

seis formatos para ordenar de maneira decrescente a importância dada pelo jornal a essa 

temática, em termos de visibilidade: “manchete com foto”, “manchete sem foto”, 

“chamada com foto”, “chamada sem foto”, “foto-legenda” e “chamada-título”.  

Tendo em conta os objectivos da investigação, analisámos também uma das 

problemáticas típicas mais importantes na contextualização do jornalismo, isto é, o 

relacionamento entre os jornalistas e as suas fontes. Esta questão é particularmente 

importante, para um conhecimento aprofundado das práticas jornalísticas, sobretudo no 

contexto da imprensa regional, assente na ideia da proximidade. Por outro lado, a 

análise do campo das fontes lança dados sobre a construção da agenda jornalística, ou 

seja, se esta resulta de uma procura autónoma por parte do jornalista, ou corresponde a 

iniciativas agendadas pelas fontes dominantes, aspectos decisivos, como vimos na 

fundamentação teórica, para um jornalismo que procura interpelar os cidadãos a 

participarem na vida pública. Assim, examinar-se-ão as fontes na sua relação com o 

jornal, ou seja, se estamos perante uma iniciativa interna ou externa ao jornal. Em 

relação ao estatuto da fonte, teve-se em conta a natureza da distinção entre instituições 

originárias do Estado e oriundas da sociedade civil. Com base nesta distinção, 



considerou-se a existência de fontes oficiais, aquelas que emergem ou estão 

directamente ligadas ao Estado e organismos da Administração Central e Local (Juntas 

de Freguesia, Câmaras Municipais, etc.), e por outro lado, não oficiais, para caracterizar 

todas as outras instituições que surgem através da sociedade civil. Por fim, em relação 

às características das fontes, estas podem ser humanas ou documentais (CRATO, 2002). 

Outro aspecto analisado, e importante no contexto da construção noticiosa, tem a 

ver com a confrontação de diferentes actores e vozes numa peça. A partir deste dado 

podemos verificar quem são os actores privilegiados e ao mesmo tempo inferir sobre a 

ausência sistemática de outros indivíduos e/ou grupos do cenário informativo difundido 

pela imprensa regional. De capital importância é também conhecer a narrativa 

jornalística no que diz respeito à identificação clara da fonte, citando rigorosamente a 

informação fornecida, ou por sua vez referindo-se apenas a esta, sem citações. Desta 

forma distinguimos entre actores referidos, citados, e textos sem referências nem 

citações.  

Finalmente, fazemos um levantamento dos critérios de selecção da informação, 

aspectos que determinam a importância que um facto ou acontecimento tem para ser 

noticiado. Os “valores notícia” funcionam na prática de uma forma complementar, na 

selecção e escolha dos acontecimentos a transformar em notícias, e ganham relevância 

no contexto do jornalismo regional, mas também numa reflexão sobre as possibilidades 

do jornalismo público, movimento que propõe uma renovação de alguns destes valores 

tradicionais.  

 

Parte 3. Apresentação e discussão dos resultados  

Tendo em consideração os objectivos do estudo, a análise de conteúdo efectuada 

permitiu a obtenção de vários dados, de acordo com os indicadores que definimos e 

indicámos anteriormente. Apresentamos de seguida esses dados, tendo em conta 

algumas tendências que consideramos importantes para se avaliarem as práticas de 

construção noticiosa dos jornais.  

Nos 54 exemplares que fizeram parte da nossa amostra foram analisadas um 

total de 3602 peças. As 6 edições do “Jornal do Fundão” que foram analisadas detêm no 

conjunto o maior número de peças, seguidas das edições do “Jornal da Bairrada”, 

“Região de Leiria” e “O Ribatejo”. Os quatro jornais que, no conjunto, têm mais de 

metade (55%) das peças analisadas (Tabela 1). 

 



Tabela 1 - Número total de peças analisadas e distribuição por jornal 

      Jornais Nº de peças Percentagem 

 

Jornal da Bairrada 518 14 % 

Região de Leiria 436 12 % 

O Ribatejo 432 12 % 

Grande Porto 368 10 % 

Jornal do Centro 253 7 % 

O Algarve 327 9 % 

Jornal do Fundão 611 17 % 

Vida Ribatejana 275 8 % 

Diário As Beiras 382 11 % 

               Total de peças 3602 100 % 

n= 3602 (Nº total de peças analisadas nos jornais que constituem a amostra). 

 

 Conhecida a distribuição das peças analisadas por jornais, a primeira categoria 

de análise está directamente relacionada com aquilo que focámos na fundamentação 

teórica, ou seja, a temática enquanto uma das dimensões incontornáveis na constituição 

e materialização da agenda dos media. Com efeito, no contexto da presente análise, a 

construção de uma agenda por parte dos nove parceiros do projecto, passa 

substancialmente pela maior ou menor enfâse temática. Assim, parece-nos de todo 

relevante frisar a distribuição das 3602 peças jornalísticas analisadas por temáticas.  

 

Tabela 2 - Número total de peças analisadas e distribuição por jornal 

      Jornais Nº de peças Percentagem 

 

Cultura  701 19,5% 

Política 571 15,9% 

Economia 480 13,3% 

Associativismo 323 9% 

Educação e Ciência 302 8,4% 

Urbanismo e Transportes 275 7,6% 

Polícia e justiça 237 6,6% 

Saúde 180 5% 

Ambiente 126 3,5% 

Religião 118 3,3% 

Pobreza e Exclusão Social 95 2,6% 

Novas Tecnologias  57 1,6% 

Turismo 55 1,5% 

Sociedade 50 1,4% 

Agricultura e Pescas 21 0,7% 

Outros temas 11 0,3% 

               Total de peças 3602 100 % 

n= 3602 (Nº total de peças analisadas nos jornais que constituem a amostra). 

 



A distribuição temática das peças assume contornos relevantes, na análise e 

interpretação das prioridades de agendamento, numa qualquer publicação jornalística. 

Assim, o tema escolhido de uma peça e a sua maior ou menor frequência pode, de certa 

forma, denunciar uma intenção de sublinhar e até de trazer para a discussão no espaço 

público, a problemática que lhe está inerentemente associada. Desta forma, a partir da 

tabela 2, podemos verificar um claro predomínio de três grandes áreas temáticas, sendo 

estas a “Economia”, a “Política” e a “Cultura”. Estes dados que deixam já adivinhar 

duas práticas bem vincadas na construção noticiosa dos jornais em estudo, e que têm a 

ver com uma agenda jornalística que corresponde, em grande parte, às lógicas dos 

líderes e organizações políticas, e por outro lado um afastamento de certos temas que 

implicariam necessariamente a confrontação de actores e de vozes da sociedade civil, na 

elaboração da informação.  

 Já no que diz respeito às temáticas mais abordadas em cada jornal, podemos 

verificar que a “Cultura” é de facto a temática que apresenta mais peças em quase todos 

os jornais. No entanto, existem jornais em que outras temáticas surgem com maior 

número de peças, como é o caso do “Jornal da Bairrada”, em que é o “Associativismo” 

que se apresenta como a principal temática (89 peças; 17,2% do total de peças do 

jornal); os casos do “Jornal do Centro” (55 peças; 21,7% do total de peças do jornal) e 

“O Algarve” (61 peças; 18,7%), em que a “Economia” surge com maior número de 

peças; por sua vez, o caso do Jornal “Vida Ribatejana” em que é a “Política” o tema 

mais abordado (48 peças; 17,5%).  

 Em termos genéricos, o domínio cultural assume-se com um vincado 

predomínio. Este facto, conjugado com a vertente de que estamos a tratar de nove 

publicações de imprensa escrita de cariz local/regional, poderá indiciar uma forte 

preponderância de um certo carácter de descrição, no fundo um anúncio, ou uma 

pequena peça jornalística a assinalar a realização de determinadas festividades.  

 Por outro lado é interessante verificar que entre os assuntos que cabem dentro 

das temáticas, aquele que surge com mais peças são dentro da “Política” as questões 

relacionadas com o poder autárquico (281 peças; 48,9% das peças desta temática), o que 

pode significar que as elites políticas já dominam as estratégias que lhes permitem 

marcar a agenda informativa, mas também que os próprios jornalistas encaram as fontes 

do campo da política em geral, e dos órgãos políticos e autárquicos em particular, como 

fontes fiéis que permitem assegurar as rotinas noticiosas dos jornais.  



 Analisando os géneros jornalísticos privilegiados para o tratamento das 

temáticas já indicadas, recolhemos dados importantes, nomeadamente no que diz 

respeito ao tipo de informação privilegiada pelos jornais, sobretudo peças dos géneros 

informativos, com as breves a destacarem-se (1537; 48,7%), seguidas de perto pelas 

notícias (1460; 46,3%). 

 Perante os dados, podemos considerar que as peças analisadas privilegiam um 

estilo narrativo-descritivo, característico dos géneros informativos, nomeadamente das 

breves e das notícias, em vez de um estilo analítico-interpretativo, mais frequente nos 

géneros opinativos e em especial nos artigos de opinião.  

 Já a distribuição por jornais indica que o “Jornal do Fundão”, sendo o jornal que 

apresenta mais peças no geral, estas são sobretudo dos géneros informativos (548; 

15,2%), por oposição ao jornal “Região de Leiria” que é a publicação que tem mais 

peças dos géneros opinativos (79; 2,2%).  

 Aprofundando a nossa análise, cruzando as temáticas com os géneros utilizados 

para abordar as mesmas, a “Cultura”, enquanto temática com maior número de peças, é 

representada sobretudo através de géneros informativos (92,4%), nomeadamente 

notícias breves (54,6%), o que salienta a nossa percepção de que existe uma forte 

componente de agenda. Já os temas da “Política” são privilegiados nos géneros 

opinativos, concretamente nas crónicas (48; 34,3%) e nos artigos de opinião (68; 

48,6%). Importa ainda salientar que os temas da política mostram uma tendência para 

um tratamento preferencial das forças, grupos partidários ou instituições político-

partidárias, ao mesmo tempo que existe uma personalização no tratamento das questões 

políticas.  

 Centrando a nossa análise nas cartas dos leitores, enquanto género opinativo 

através do qual os cidadãos têm oportunidade de apresentar a sua opinião e de se 

expressar sobre os mais diversos temas, salientamos que se o tema da “Política” está 

presente em parte das cartas (12), é acompanhado pelas questões do “Urbanismo e 

Transportes”, que marcam presença em igual número de cartas. O jornal “Região de 

Leiria” destaca-se enquanto publicação a apresentar o maior número de cartas dos 

leitores no geral.  

 No entanto, aquele que é considerado por muitos o mais antigo fórum para o 

debate público (Silva, 2007, p. 47 apud Wahl-Jorgensen, 2004, p. 79), não é, de uma 

forma geral em todos os jornais que fazem parte da amostra, privilegiado, sendo a 

secção das cartas do leitor na maioria dos casos constituída apenas por uma página (e 



em muitos casos apenas uma parte desta), permitindo apenas a publicação de uma carta 

por página, e em alguns casos, duas. Podemos assim concluir que o espaço para a 

publicação das cartas dos leitores é reduzido, o que levanta dúvidas quanto ao número 

de cartas recebidas e aos critérios utilizados na selecção das mesmas.  

 Aprofundando a análise dos temas, mas também procurando perceber de que 

forma estes são valorizados a ponto de se destacarem nos jornais em relação às restantes 

temáticas, procedemos à análise das primeiras páginas das publicações regionais, 

partindo do pressuposto que as capas dos jornais definem o essencial das preocupações 

editoriais de cada publicação e os temas com mais impacto social. 

 Neste sentido, a “Política” surge como a temática que mais se destaca nas 

primeiras páginas das 54 publicações analisadas, estando presente em 80 (21%) das 382 

peças com chamada à primeira página. Seguem-se os temas de “Economia” (65; 17%), 

os da “Polícia e Justiça” (45; 12%) e os de “Urbanismo e Transportes” (42; 11%). 

Focando ainda mais a nossa análise, percebemos que dentro da temática da “Política”, 

são os assuntos relativos ao poder autárquico (48) que se destacam na capa dos jornais, 

evidenciando que a actividade política e as personalidades a ela ligadas, nomeadamente 

os actores do poder local, salientam-se na primeira página comprovando a importância 

que as elites e as questões políticas têm nas publicações regionais. Esta tendência é 

transversal a todos os jornais com excepção para o jornal “Região de Leiria” que 

privilegia as questões económicas.  

 Acompanhando a evolução verificada no grafismo dos jornais, as chamadas à 

primeira página distinguem-se pela sua visibilidade, e nesse sentido, as peças sobre os 

temas da “Política” marcam presença na primeira página das publicações sobretudo 

através de “manchetes com foto”. O mesmo acontece em relação às peças sobre 

“Economia”. Por outro lado, sublinhe-se uma fragmentação da primeira página, com um 

crescimento das “chamadas com foto”, onde se destacam nestes casos as temáticas da 

“Cultura” (23), da “Política” (19) e da “Economia” (11).  

 Conhecendo as temáticas que marcam a agenda dos jornais, não podemos deixar 

de analisar a questão da proveniência da informação. Em primeiro lugar, podemos 

afirmar que os dados obtidos parecem indiciar uma tendência dos jornais analisados, 

para identificarem as fontes numa notícia, procurando desta forma credibilizar o 

discurso jornalístico. Por outro lado, os dados não deixam dúvidas quanto ao tipo de 

fontes que se destacam, tendo em conta as categorias anteriormente apresentadas. 

Assim, em relação ao jornal, o tipo de fontes mais usadas é externo, isto é, não são de 



iniciativa do próprio jornal, mas externas a este. Quanto às características da fonte, 

observamos que existe um predomínio das fontes humanas ou pessoais em comparação 

com as fontes documentais.  

 Por sua vez, em relação ao estatuto da fonte o destaque não vai para as fontes 

oficiais, isto é, para as entidades oficiais, mas sim para as fontes não oficiais, em suma, 

todas as instituições não estatais. Estes dados são realmente interessantes, uma vez que 

seria expectável que as fontes fossem sobretudo oficiais, uma vez que nos sistemas 

convencionais de jornalismo a preferência pelas fontes oficiais representa uma 

estratégia dos profissionais para obter dados fidedignos de personalidades reconhecidas, 

respaldadas pelo exercício de uma função pública. Na imprensa regional, este 

predomínio das fontes oficiais é ainda mais comum, uma vez que “os jornalistas estão 

mais próximos das instituições, privam mais facilmente com os seus representantes em 

contextos informais, alimentando uma relação para melhor acederem às informações” 

(Amaral, 2006, p. 40). 

Na realidade, não se verifica nenhuma destas premissas nos dados que resultam 

da análise à nossa amostra, onde são as fontes não oficiais as privilegiadas. No entanto, 

encontramos parte da explicação para estes dados se tivermos em conta que a temática 

que tem mais peças na nossa análise é a “Cultura”, e em relação à qual a maior parte das 

fontes efectivamente não é oficial.  

 Assim, tendo em conta a identificação das fontes por categoria temática, 

percebemos que a nossa hipótese se confirma, sendo as temáticas da “Cultura”, 

“Economia” e “Associativismo” aquelas que mais privilegiam as fontes não oficiais. No 

entanto, olhando particularmente para as questões da “Política”, verificamos que a 

diferença entre a utilização de fontes oficiais (46,3%) e não oficiais (53,7%) é menor 

que nas restantes temáticas.  

 Os dados em relação ao tipo de fontes externas e internas dão precisamente 

conta desta tendência para os conteúdos noticiosos dos jornais analisados terem origem 

em informação planeada pelas fontes, no lugar de uma construção e iniciativa própria. 

Não podemos contudo esquecer que o jornalismo regional está submetido a uma ordem 

no tempo e no espaço imposta pela necessidade de ter uma edição pronta todas os dias 

ou todas as semanas, o que pode funcionar como factor decisivo na escolha de fontes 

que produzem informação com regularidade e na mesma lógica das rotinas jornalísticas.  

 Por outro lado, parece-nos pertinente considerar, na lógica de alguns estudos 

sobre as práticas e rotinas produtivas na imprensa regional, que se verifica uma 



proliferação de fontes de informação, isto é, assiste-se a um aumento do número de 

fontes oficiosas. Pretendemos desta forma enfatizar que apesar das peças da imprensa 

regional analisadas serem tendencialmente orientadas para as fontes não oficiais, isso 

não significa um maior espaço para a mobilização mediática da sociedade civil. 

 Ainda no que diz respeito ao tratamento das fontes, é de especial importância 

perceber como a narrativa jornalística incorpora as vozes das fontes. A tendência que se 

evidenciou foi no sentido de utilizar, para além da referência, o próprio discurso dos 

actores. Esta tendência verifica-se sobretudo quando a temática é a “Política” (328 

peças; 46,8%). Parece existir assim uma certa personalização das questões políticas em 

torno de determinados actores, nomeadamente as elites políticas locais, e ao mesmo 

tempo uma tentativa de credibilizar o próprio discurso jornalístico sobre a matéria, 

atribuindo aos actores as próprias informações. Outra constatação interessante, e que 

decorre da anterior, está relacionada com o facto de o uso de fontes oficiais estar 

directamente ligado à tendência para os actores das peças serem referidos e citados 

(59,6%).  

 Uma referência final, no que diz respeito às práticas de construção noticiosa, tem 

de ser feita na perspectiva da aplicação dos valores notícia, dos critérios que 

determinam a importância que um facto ou acontecimento tem para ser noticiado. Neste 

cenário, a questão da proximidade emerge como uma das virtudes e das possibilidades 

da imprensa regional, sendo o valor que guia a construção noticiosa de grande parte das 

peças analisadas (1967; 55%). De certa forma, não é possível reflectir sobre o papel da 

imprensa regional, sem que a proximidade seja entendida enquanto uma especificidade 

deste tipo de imprensa, uma vez que os jornais regionais gozam de uma maior 

influência junto dos leitores de uma determinada área geográfica, o que por si só 

confere o carácter de proximidade noticiosa. Porém, no contexto de um jornalismo que 

pretende ser o elemento dinamizador de um espaço público e uma cidadania activa, 

aproximando-se nesse sentido dos cidadãos, a questão da proximidade extrapola o plano 

territorial e assume-se como fundamental do ponto de vista social.    

 É também com base na ideia de proximidade que se sustenta parte do objectivo 

do projecto “Agenda do Cidadão”, uma vez que ao ter acesso a notícias regionais, o 

leitor interage com os acontecimentos da comunidade onde vive, no sentido de reflectir 

sobre os problemas, sugerindo alternativas e reivindicando mudanças, contribuindo, em 

suma, para que através do jornalismo se abram caminhos para a participação dos 

cidadãos, promovendo a cidadania. 



Conclusões 

Focámos neste trabalho a questão das práticas de construção noticiosa na 

imprensa regional, considerando que para fomentar práticas jornalísticas que 

contribuam para o fortalecimento da cidadania é preciso conhecer primeiro a realidade 

da imprensa regional. 

 O caminho percorrido conduz-nos à percepção de que os jornais analisados são 

dominados ao nível temático pelas questões culturais, sobretudo numa lógica de agenda, 

evidente nas pequenas informações, na sua maioria breves, com um forte carácter de 

descrição, e que resultam de uma apropriação por parte das instituições, das lógicas de 

funcionamento dos jornais.  

 Entre as temáticas privilegiadas pelos jornais destacam-se ainda os aspectos 

económicos e políticos. As questões políticas preferencialmente através de peças do 

género opinativo, o que no entanto não dissimula uma tendência generalizada para os 

jornais privilegiarem uma construção noticiosa suportada por um estilo narrativo-

descritivo.  

 Um dos principais desafios que se coloca à imprensa regional é a relação com as 

fontes de informação, e nesse sentido salientamos que existe uma tendência de 

identificação das fontes, com a temática da “Cultura”, como quase todas, a 

privilegiarem o uso de fontes não oficiais, com excepção para a “Política”, onde as 

fontes oficiais marcam uma forte presença. Verifica-se assim uma forte proximidade 

entre jornalistas e elites locais, que se traduz numa agenda de contactos e informações 

regulares. Em ambas as temáticas são ainda privilegiadas fontes externas, com a 

construção noticiosa a resultar de uma informação planeada pelas fontes, evidenciando 

uma prática jornalística pouco activa.  

 Na vertente dos valores notícia, a proximidade é, de certa forma, o critério 

transversal a todos os valores-notícia, uma vez que a região acaba por se impor como 

um valor notícia no sentido de ir ao encontro das preocupações dos cidadãos. 

 O percurso que nos propusemos a realizar neste trabalho permitiu-nos conhecer 

a realidade dos jornais, analisar as suas páginas do ponto de vista do leitor, e extrair daí 

um conjunto de asserções que servirá de base ao trabalho futuro. Queremos desta forma 

salientar que se é verdade que as práticas de construção noticiosa dos jornais ainda estão 

muito afastadas dos problemas das comunidades e dos cidadãos, sobretudo no que diz 

respeito à constituição de uma agenda mais plural e centrada nos cidadãos enquanto 

fontes e vozes das peças jornalísticas, não é menos verdade que é possível construir uma 



“agenda dos cidadãos”, com base num jornalismo de verdadeira proximidade, 

regeneração do espaço público e incentivo à cidadania activa.  
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