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Introdução
“A renovação de linhas de investigação sobre a literacia para os media implica, por diversas razões, um
significativo esforço de reintrodução e reestruturação reflexiva do conteúdo simbólico do conceito, em termos
teóricos e metodológicos”. (Cardoso, 2013: 1)
O Observatório da Comunicação produz anualmente relatórios temáticos com o objectivo de desenvolver
conhecimento extra sobre a área das ciências da comunicação.
Uma das áreas que o OberCom tem procurado explorar ao longo das suas quase duas décadas de existência prendese com as literacias digitais, cuja observação está na base de grande parte dos relatórios produzidos pelo
Observatório.
Seja por recurso a dados primários ou com recurso a dados secundários de instituições e organizações que exercem
actividade em áreas próximas do OberCom, existe sempre a preocupação por parte da equipa de investigação do
observatório em promover análises de variação entre subamostras e análises de diferenças colectivas entre grupos
distintos relativamente à apropriação e usos de dispositivos electrónicos.
Entre os vários relatórios publicados pelo OberCom, destacamos os seguintes: 1) Os Media e as Dinâmicas

Geracionais na Sociedade Portuguesa1; 2) O Impacto geracional na relação com os Media; 3) A sociedade em rede2,
uma publicação que decorre da aplicação periódica de inquéritos à sociedade portuguesa.
Os contextos subjacentes à análise detalhada dos vários relatórios produzidos pelo OberCom validam de uma certa
forma a condição de polissemia associada à dimensão das literacias digitais, com uma evolução e redefinição de
conceitos que resultam dos contextos de mutabilidade e plasticidade tecnológica e da adaptação contínua dos seus
utilizadores. Desta forma, o próprio conceito de “literacias digitais” (Hague & Payton, 2010) é hoje amplamente
definido como sendo mais eficiente do que o conceito de literacia digital, uma vez que as tecnologias e os seus usos e
apropriações são múltiplos e distintos. “As interacções das pessoas com as tecnologias digitais são múltiplas, ricas e
complexas, numa ampla gama de práticas de literacia digital.” (Hague & Payton, 2010: 20)
Em última análise, de uma visão minimalista, quase alfanumérica, onde interessava conhecer de forma genérica
valores de utilização da Internet e dispositivos electrónicos (É utilizador de Internet? Não é utilizador de Internet?
Utiliza no computador? Utiliza no smartphone?), evoluiu-se para uma visão mais maximalista, aprofundando contextos
e leituras de apropriação e utilização dos vários dispositivos electrónicos (O que usa? De que forma utiliza? Quando e
onde utiliza? Com que finalidade utiliza e qual a motivação para o fazer? Etc.).
Para esta evolução das formas de ler e analisar a apropriação de dispositivos tecnológicos intra e inter grupos
populacionais, estabelecendo padrões e diferenças de utilização, muito contribuíram vários académicos, com
interpretações variadas daquilo que entendiam ser a apropriação e utilização de dispositivos tecnológicos com ligação
à Internet e o contexto e motivações que estavam na sua génese.
A principal justificação para o facto de não haver uma universalidade conceptual prende-se, muito provavelmente,
com a carência de um entendimento geral dos interlocutores sobre a esfera dos media, um campo de produção
simbólica, ele mesmo, dotado de extrema complexidade pela rapidez a que a mudança se perpetua. Assim, a

1
2

https://obercom.pt/wp-content/uploads/2016/06/Os-Media-e-as-din%C3%A2micas-geracionais-na-sociedade-Portuguesa-2014.pdf
https://obercom.pt/wp-content/uploads/2016/06/A-Sociedade-em-Rede-em-Portugal-2008-Internet.pdf;

content/uploads/2016/06/A-Sociedade-em-Rede-A-Internet-em-Portugal-2012.pdf;
em-Portugal-Sociedade-em-Rede-2014.pdf
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diversidade conceptual e de nomenclaturas justifica, ela mesma, a situação. Termos como educação para os media,
literacia mediática, educação para a comunicação, literacia digital, alfabetização mediática, educomunicação, etc. são
reveladores de uma nebulosidade geral face ao que verdadeiramente se está a querer definir (Pinto et al., 2011).
Para Aufderheide (1993), por exemplo, o conceito “literacia para os media” era definido como a capacidade de
aceder, analisar, avaliar e divulgar mensagens numa variedade de formas. Também Silverstone (2004:48) se
apropriava do termo Media Literacy para referir que era o “pré-requisito para a participação plena na pósmodernidade, envolvendo competências críticas de análise e apreciação das dinâmicas sociais.”
O conceito de Literacia Digital ou competências-electrónicas surge depois, com Sonia Livingstone a definir que
literacia digital é a forma como cada um consegue ler e interpretar códigos e convenções a partir da utilização das
suas ferramentas e tecnologias (Livingstone, 2011). A autora estabelece uma relação entre três dimensões que
coadjuvam a sua análise, a saber: textualidade ou a forma como o conhecimento é codificado e transmitido (nas
dimensões simbólica e material); competências distintivas e habilidades específicas dentro da população; e poder das
relações associadas à literacia.
Para Hague e Payton (2010:19), “literacia digital são as competências, conhecimento e entendimentos que
possibilitam práticas criativas, seguras e críticas quando existe um envolvimento com as tecnologias digitais nas várias
áreas da vida.
Contudo, e como já referido, a diversificação exponencial da apropriação e usos de dispositivos tecnológicos traz
consigo a necessidade permanente de actualizar significados e reinterpretar alcances das literacias digitais,
redundando na incorporação de mais dimensões capazes de produzir análises diferenciadoras. Até porque, como
refere Celot (2012), no contexto actual, já não pode ser considerada vantagem por si só o facto de se conseguir usar
dispositivos electrónicos.
Introduzem-se assim novos conceitos em cumulatividade, como o conceito critical literacy skills (Livingstone, 2011),
com alusão a subdimensões definidoras de um nível superior de literacia digital. A autora utiliza o termo competências
de segurança (safety skills) para definir níveis superiores de literacia digital e refere que níveis de literacia superiores
estão associados a mais actividades online, além do que mais competências adicionais levam por sua vez a outras
competências, como por exemplo competências de análises de fontes online.
A própria denominação “literacia para os media” resulta de uma tendência teórica para a adição do termo literacia a
outros conceitos, numa forma de renovação conceptual. São exemplo disso termos como literacia financeira, literacia
digital, literacia emocional, literacia computacional e literacia crítica. Tendencialmente, estes termos tornam-se
temporariamente bem sucedidos mas têm uma duração curta, por fenómenos referidos anteriormente como sejam a
mutabilidade tecnológica e diferenciação dos seus usos e apropriações por parte dos utilizadores.
Feita a introdução, propomo-nos analisar mais um conjunto de dados que, pela sua actualidade, configuram um
retrato mais fiel das literacias digitais dos portugueses. Para tal, utilizam-se diferentes fontes e produzem-se leituras
comparativas e integradas dos principais resultados obtidos no Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e

Comunicação do INE (2016) e do Reuters Digital News Report de 2017.

Bibliografia consultada:
Aufderheide, Patricia (1993). Media Literacy. A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy. The
Aspen Institute Wye Center.
Cardoso, Gustavo et al (org) (2013). A Sociedade dos Ecrãs. Tinta da China
Hague, Cassie and Sarah Payton (2010). Digital Literacy across the curriculum. Futurelab.
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Pinto, Manuel; Pereira, Sara; Pereira; Luís; Ferreira, Tiago Dias (2011) Educação para os media em Portugal Experiências, actores e contextos, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade - Universidade do Minho, Entidade
Reguladora para a Comunicação social
Silverstone, Roger (2004). Regulation, Media Literacy and Media Civics. Sage Publications: London
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Principais conclusões
Os estudos de media têm, no conjunto das ciências da comunicação, vindo a apontar novas pistas para o futuro, no
quadro da compreensão da relação entre os indivíduos e as mais inovadoras formas de comunicar.
A área da literacia tem sido particularmente interessante de seguir na medida em que, devido à complexidade teórica
do próprio conceito, teve de se espalhar por uma série de horizontes teóricos, muitos deles pertencentes a vários
ramos das ciências sociais. A compreensão dos media enquanto agente fundamental de socialização implica uma
actualização permanente de conhecimento sobre conceitos como cultura, identidade, socialização, interacção e, sem
dúvida, poder. Assim, qualquer esforço de compreensão das dinâmicas de literacia terá sempre de ser contextualizado
no campo mais amplo das práticas e das ciências sociais.
Ainda que a maioria dos estudos tenda a demonstrar o papel determinante da educação na relação com os media,
esses mesmos estudos têm paralelamente vindo a demonstrar a importância dos mecanismos de aprendizagem
informal que os seres humanos desenvolvem enquanto comunicadores. No caso da Internet em particular, estamos a
falar de uma dinâmica de “learn by doing” ou “learning on the go”, um meio de comunicação em que o processo de
aprendizagem só se cristaliza com a confrontação dos indivíduos com a realidade.
O caso português, que motivou a realização deste documento, é particularmente interessante. Em 2016, 67,4% dos
dizem já ter utilizado Internet. Em 2002 essa percentagem era de 19,4%.
“Alguma vez utilizou a Internet?”, Portugal, 2016

32,6%

67,4%

Sim

Não

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=7642.
Este aumento de quase 50 pontos percentuais em 14 anos é sintoma de um país e de uma sociedade em mudança,
uma sociedade feita de indivíduos a determinar a sua própria experiência mediática, “learning on the go”. O caso
português é tão complexo como o de qualquer país da Europa no Século XXI e do ponto de vista das ciências da
comunicação é extremamente complexo mapear todas as redes e decisões tomadas pelos indivíduos na sua
experiência online e altamente conectada.

9

Este documento visa fornecer algumas pistas para compreender o fenómeno em questão, recorrendo quer a dados
Reuters3, quer a dados do INE, via Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação. Usando estas duas fontes,
procurámos abordar os usos mais gerais e cruzar variáveis determinantes com as variáveis género, idade e
escolaridade.
“Alguma vez utilizou a Internet?” por variáveis sociodemográficas, Portugal, 2016

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

99,8%
69,4%

97,3%

97,4%

92,2%

98,8%

72,4%

65,0%

52,1%

50,7%
31,4%

Masculino Feminino

16-24

Género

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Idade

Até ao 3º Ensino
Ensino
ciclo do Secundário Superior
Ensino
Básico
Grau de escolaridade

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=7642.
De forma nominal, verificamos que a variável idade e escolaridade apresentam padrões mais clássicos enquanto
factores de influência da utilização de Internet. Por “clássico” compreende-se a afirmação mais vulgar no campo das
literacias mediáticas que é: os mais novos utilizam mais as novas tecnologias da informação, assim como os mais
escolarizados. No entanto, estas premissas estão a mudar, tal como os paradigmas e os contextos. Verificamos que
as gerações que foram “educadas” no planeta Internet envelhecem, tais como as que as precederam, levando
consigo todo o conhecimento e aprendizagem que construíram, não sendo portanto de espantar que hoje em dia um
indivíduo com 30 anos seja um utilizador tão activo quando um de 16 anos de idade.
No caso da escolaridade, há nuances interessantes. No caso português, o Ensino Secundário estabelece-se como um
marco em termos de literacias mediáticas, com diferenças interessantes face ao Ensino Superior mas cada vez mais
ténues.
Estas mudanças não são fruto de sistemas de políticas ou educação, mas sim da própria experiência dos indivíduos
em ambiente online, a procurar soluções para os desafios e a criar novas identidades e eixos de poder simbólico nas
redes.
O género, por outro lado, enquanto variável, torna-se num eixo muito interessante de análise, na medida em que é
um tema quente na sociedade actual. Aquilo que observamos, em termos de utilização de Internet e de actividades
realizadas online é que é cada vez menos acentuada a diferença entre homens e mulheres em ambientes online. Ao
longo dos anos os homens utilizam mais a Internet de forma consistente do que as mulheres, no entanto, os índices
de utilização tendem a aumentar em maior grau no género feminino que no masculino. Entre 2005 e 2017 a variação
positiva é de 6,6% no homens e de 7,9% nas mulheres, o que quer dizer que ambos os géneros estão em
crescimento mas esse crescimento é mais acelerado no género feminino.

3

http://www.digitalnewsreport.org/
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“Alguma vez utilizou a Internet?” por Género, Portugal, 2005 a 2017
100%
90%
80%
46,2%

70%
60%
50%
40%

52,5%

42,2% 56,2%
37,6%
51,0%
35,7%
46,5%
32,2%
43,8%
28,8%
39,2%
35,5%

56,3%
64,6%

61,0%

58,2%
69,0%
66,3%

65,7%
71,8%

69,0%
72,0%

71,6%
76,2%

58,1%

30%
20%
10%
0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Masculino

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Feminino

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. Nota: os dados relativos a 2017 não estão ainda disponíveis na sua totalidade,
apenas para algumas das variáveis-chave do IUTIC. Por essa razão, o ano mais recente utilizado na análise ao longo
deste relatório é 2016.
Em consequência, verifica-se que as mulheres realizam a grande maioria das actividades online em menor grau que
os homens, mas destacam-se em alguns pontos-chave: as mulheres utilizam mais a Internet do que os homens para
pesquisar informações sobre saúde, marcar consultar online com um médico, utilizam mais redes sociais e são mais
activas na colocação de conteúdos criados pelas próprias em websites, um indicador de literacia mediática avançada.
Destacam-se, também, na utilização de tablet para aceder à Internet na realização de chamadas de voz e vídeo.
Abordar a questão do estudo da literacia mediática é assumir que nos vamos confrontar com dados supreendentes ou
tendências imprevistas, fruto do tal processo individual de “learn as you go”. No caso do género enquanto variável é
de salientar não só o aumento da utilização de Internet em geral como também a criação de “nichos” de práticas
características da subamostra feminina.
No caso da idade e do género é interessante constatar que é o próprio passar do tempo que influencia a relação das
variáveis com as práticas. À medida que as gerações que foram socializadas online vão envelhecendo, vão levando
consigo os padrões de utilização literada das novas tecnologias, contribuindo para uma normalização de tendências
de utilização. Em termos etários e de escolaridade, vivemos num tempo em que é tão verdade afirmar que os mais
novos são utilizadores mais ávidos de novas tecnologias como dizer que os mais velhos se estão a tornar cada vez
mais activos na rede.
Este facto prende-se com uma característica ambígua e muito específica da Internet e das novas tecnologias: é que
são tão exclusivas e diferenciadoras como inclusivas e apaziguadoras da realidade social e das experiências
individuais. A experiência individual online é tão diferente como cada pessoa. Este documento procura explorar, na
medida das possibilidades, essa riqueza de dinâmicas, indo além de uma apropriação univariada ou alfanumérica das
literacias mediáticas.
Os argumentos em discussão prendem-se fortemente com a inauguração de novas práticas relacionais e de
sociabilidade pelas novas tecnologias da informação e esta discussão tende a ser enviesadas pela própria definição do
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termo, uma chamada de atenção que não é nova e que começou a ser feita no início dos anos 90. Sproull e Keisler
(1992)4 abordaram esta questão, afirmando que “embora tenhamos a tendência de chamar essa tecnologia de
‘tecnologia de informação’, ela é também uma tecnologia social, ou seja, promove tanto a socialização como a
sociabilidade”. Com efeito, os usos sociais da Internet enquanto autoestrada comunicacional estão presentes desde o
início da sua utilização para efeitos de sociabilidade, destacando-se o email e as salas de chat numa fase inicial e as
redes sociais interactivas e blogs numa fase posterior (Cardoso et al., 2015)5.
O Inquérito Sociedade em Rede, realizado periodicamente entre 2003 e 2015 permite-nos compreender a relação
entre as dinâmicas geracionais e as dinâmicas de literacia mediática na sociedade portuguesa.
Observando a Tabela que figura na página seguinte, e pensando em termos “geracionais” (com todas as limitações e
possibilidades que esse conceito implica), revela-se importante compreender as dinâmicas do salto geracional entre
2004 e 2013, isto é, que os inquiridos entre os 15 e os 25 anos em 2004 enquadram-se na sub-amostra, ou coorte
geracional, dos 26 – 37 anos, em 2013. Esta análise permite-nos, portanto, compreender melhor as dinâmicas
geracionais na relação com os media, através da migração de práticas entre gerações. Como principais conclusões,
verifica-se que:
- As principais mudanças mediáticas na sociedade portuguesa tendem a ser inauguradas pelos mais
jovens. Em termos etários e geracionais, a mudança tende a fazer-se de baixo para cima, ou seja, as práticas
adoptadas pelas gerações mais novas, e mais ávidas em termos comunicacionais, tendem a ser transmutados para as
gerações mais velhas. Os chamados “nativos digitais” tendem, portanto, a inaugurar as práticas mediáticas na
sociedade onde se inserem, precisamente pelo facto de a sua socialização, mediatização e educação serem feitas em
contextos de pleno desenvolvimento de meios de comunicação, de que os mais velhos não dispunham.
- Os mais jovens tendem a utilizar a Internet de forma mais complexa. Os mais jovens utilizam mais a
Internet e utilizam-na para mais coisas, não apenas para a concretização de tarefas básicas (como o envio e recepção
de emails), comuns a todas as gerações.
- O factor geracional impacta a utilização física dos meios de comunicação. Meios mais estáticos, como a
TV, tendem a ser preferidos / imprescindíveis pelos mais velhos, enquanto que meios de comunicação portáteis, como
o telemóvel, tendem a ser adoptados mais rapidamente pelos mais jovens. A vulgarização do telemóvel pelos mais
velhos tende a ser feita de forma mais lenta e gradual. Os dados mais recentes demonstram que o telemóvel se
transformou numa ferramenta fundamental na sociedade portuguesa, sendo que o telefone fixo tende a perder
utilizadores.
- Os mais velhos recorrem em maior grau à Internet facilitar a sua vida quotidiana. Tal facto é claramente
visível através dos índices de utilização da Web para contactar com administração pública, autarquias e pesquisa de
informação sobre o local de residência por parte dos inquiridos. A Internet, enquanto instrumento burocrático,
massificou-se com a abertura de inúmeros serviços públicos online, onde as tarefas mais simples podem ser
concretizadas sem necessidade de deslocação física.

4
5

in Connections: New ways of working in the networked organization. Cambridge, MA: MIT press.
In A Sociedade em Rede em Portugal: uma década em transição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
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Impacto geracional na relação com os media e no quotidiano mediático (Sociedade em Rede 2004 e
2013)
15 – 25
- Interesses mediáticos
mais dispersos
relativamente a actividades
comunicacionais (Telemóvel
e Internet), mas mais
concentrado no interesse
pela visualização de TV.
2004

---

- Maior uso de Internet em
casa e na escola /
universidade.
- Capacidade em
desempenhar tarefas mais
complexas na Internet /

26 – 37
Perfil de interesses
mediáticos mais próximo
da geração 15 – 25.
- Maior uso de Internet
no trabalho e casa.
- Utilização da Internet
para tarefas mais básicas
e comunicar com outros
/ Melhoria prática da vida
quotidiana /.

Maior utilização para

51 e +
38 – 50

- Interesse

Perfil de interesses

comunicacional

mediáticos mais próximo

altamente concentrado

da geração 51 e +.

na visualização de TV.

- Maior uso de Internet

- Maior utilização de

no trabalho e em casa.

Internet em casa.

- Utilização da Internet

- Utilização da Internet

para tarefas mais básicas

para tarefas mais básicas

/ Melhoria prática da vida

/ Alguma utilização para

quotidiana.

melhoria prática da vida
quotidiana.

entretenimento e comunicar
com outros / Utilização mais
diversificada.

26 – 37
- Dependência mediática

2013

15 – 25

em torno da utilização de

- Dependência mediática

telemóvel, Internet e

em torno da utilização de

visualização de TV.

telemóvel e Internet.

- Maior utilização de

- Maior utilização de

Internet em casa, trabalho,

Internet em casa e

mas também noutros locais

noutros locais (nova

(mediatização da geração

geração móvel)

15-25 de 2004)

- Utilização de Internet

- Capacidade em

para tarefas básicas e

desempenhar tarefas mais

contacto com os outros /

complexas na Internet /

pesquisa de informação

Maior utilização para

online (geração “Wiki”)

entretenimento e comunicar

- Maior participação na

com outros / Alguma

vida pública através da

tendência para pesquisa de

web

informação online (Wiki’s).
- Maior participação na vida
pública através da web

38 – 50
Dependência mediática
concentrada na
visualização de TV mas
também na utilização de
telemóvel e, em menor,
grau, de Internet.
- Maior utilização de
Internet em Casa e
Trabalho (mediatização
da geração 26-37 de
2004)
- Utilização da Internet
para tarefas mais básicas
/ Melhoria prática da vida
quotidiana / Tendência
para o contacto com os
outros
- Maior participação na
vida pública através da

51 e +
Forte dependência
mediática em torno da
visualização deTV.
- Maior utilização de
Internet em casa e
trabalho (mediatização
da geração 28-50 de
2004).
- Utilização da Internet

---

para tarefas mais básicas
/ Melhoria prática da vida
quotidiana / Tendência
para o contacto com os
outros
- Maior participação na
vida pública através da
web

web

Os dados coligidos neste documento, produzido em 2018, acrescentam aos dados relativos à dimensão etária e
habilitacional novas pistas sobre o peso do género na utilização que os portugueses fazem das Tecnologias da
informação e da comunicação. À conclusão de que as mulheres são uma subamostra com extremo potencial em
termos de utilização de Internet juntam-se as já conhecidas premissas de que a utilização de Internet cresce em
relação inversa com a idade, e de que os mais jovens tendem a ser mais “multitaskers” e “multidispositivos”,
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realizando não só mais actividades como actividades mais complexas. No caso do telemóvel, as gerações mais novas
lideram na aquisição de uma relação táctil com a Internet, ao passo que que os mais velhos tendem a utilizar o
smartphone na sua componente mais primordial, de utilização para necessidades básicas de comunicação.
Estudar as dinâmicas de literacia mediática na sociedade portuguesa continua a ser, no entanto, um exercício
dinâmico de compreensão de tendências líquidas, em que a compreensão da generalização é tão importante como a
da excepção. A investigação na área das literacias tem vindo a demonstrar que indivíduos na terceira idade atingem
níveis muito interessantes de utilização de novas tecnologias em função de uma interacção pessoal e frequente com
familiares mais novos (netos, por exemplo), sendo que estes desempenham um papel fundamental no
enriquecimento da experiência mediática dos mais velhos.
Impacto geracional na relação com os media e no quotidiano mediático – Tendências gerais (Inquérito
Sociedade em Rede)

- Idade

+ Idade
Menor taxa de utilização de Internet

- Maior taxa de utilização de Internet

- Utilização de telemóvel para tarefas
simples, como a realização de chamadas –
Single-tasking

- Utilização de telemóvel enquanto
ferramenta para diversas actividades –
Multitaskers

- Géneros televisivos vistos em maior grau:
Notícias, Debates / entrevistas,

- Géneros televisivos vistos em maior
grau:
Desenhos animados, Realityshows.

- Não utilizadores de Internet mais
velhos são os que mais consultam
notícias várias vezes ao dia, face às
restantes gerações (entre não utilizadores).

- Consulta de notícias entre utilizadores
de Internet frequente ao longo do dia,
independentemente da geração informacional.
- Géneros noticiosos considerados mais
importantes, independentemente da utilização
de Internet e da geração informacional:
Notícias nacionais e Notícias
internacionais.
Em todo o caso, verifica-se que os portugueses consultam notícias online de forma frequente ao longo do dia,
independentemente da idade, apesar de a sua relação com as tecnologias variar com a faixa etária.
Confirma-se, portanto, um ponto fundamental dos estudos de literacia: com maior ou menor capacidade, os
indivíduos irão sempre recorrer aos instrumentos que têm à disposição para suprir as suas necessidades, num instinto
de quase sobrevivência digital.
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Análise de dados
1. O acesso à Internet
Figura 1: "Alguma vez utilizou a Internet?", Portugal, 2016

32,6%

67,4%

Sim

Não

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=7642.
A utilização de Internet torna-se, cada vez mais, no quadro teórico geral da literacia, num indicador relevante na
medida em que expressa um conjunto de habilitações gerais que reflectem a capacidade dos indivíduos em exercer as
suas dinâmicas de competência. Ao longo dos anos, este indicador tem vindo a crescer de forma sustentada em
Portugal. Em 2017, de acordo com os dados do Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação,
do INE, 67,4% dos Portugueses já utilizaram a Internet para qualquer fim, sendo que 74,5% dispõem de ligação à

Internet em casa. Logo, 7,1% dos portugueses dispõem de acesso a uma tecnologia que nunca utilizaram mas que
faz parte do seu quotidiano, ainda que de forma indirecta.

Figura 2: "Dispõe de ligação à Internet em casa?", Portugal, 2016

25,5%

74,5%

Sim

Não

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=7642.
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Figura 3: "Quando foi a última vez que utilizou Internet?", Portugal, 2016
100%

93,7%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

4,6%

1,7%

0%
Nos últimos 3 meses

Há mais de 3 meses mas há menos de um
ano

Há mais de um ano

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=5152 (Inquiridos que dizem já ter utilizado Internet).
De acordo com os dados oficiais, 93,7% dos indivíduos que já utilizaram a Internet, 93,7% fê-lo nos últimos 3 meses,
sendo que 4,6% respondem ter utilizado o recurso há mais de um ano. Considerando a mesma amostra de pessoas
que já utilizaram a Internet, verifica-se que nos primeiros três meses do ano 83,4% dos inquiridos fizeram-no todos
os dias ou quase todos os dias, sendo que 12,8% o fizeram pelo menos uma vez por semana.
Verifica-se, portanto, que os portugueses utilizadores de Internet são, na sua esmagadora maioria, utilizadores muito
frequentes.

Figura 4: "Nos primeiros 3 meses do ano, com que frequência utilizou a Internet?", Portugal, 2016
100%
90%

83,4%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

12,8%

10%

2,8%

1,0%

Pelo menos uma vez por mês

Menos de uma vez por mês

0%
Todos os dias ou quase todos os
dias

Pelo menos uma vez por
semana

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=5152 (Inquiridos que dizem já ter utilizado Internet).
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Figura 5: Equipamentos utilizados para aceder à Internet, Portugal, 2016
100%
90%
80%

74,5%

69,5%

70%
60%

46,0%

50%

41,4%

40%
30%
20%

8,9%

10%

5,9%

0%
Smartphone ou
telemóvel

Computador portátil

Computador de
secretária

Tablet

Smart TV

Outros
equipamentos
portáteis

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Pela primeira vez, em 2017, houve uma tendência que se alterou face aos anos anteriores: pela primeira vez, o

smartphone tornou-se no dispositivo mais utilizado para aceder à Internet, destronando o computador, até agora o
dispositivo preferencial. 74,5% dos inquiridos que utilizaram Internet nos 3 meses anteriores ao da resposta ao
inquérito dizem ter utilizado o smartphone / telemóvel, contra 69,5% que utilizaram o computador portátil e 46,0% o
computador de secretária. Segue-se o tablet (41,4%) e a smart TV (8,9%). No caso deste último dispositivo, as
actividades de navegação mais realizadas são a visualização de vídeo (81,9%), a visualização de programas de TV
(60,2%) e a realização de pesquisas online (59,0%), sendo que metade dos utilizadores dizem utilizar este recurso
para utilizar outras aplicações.

Figura 6: Actividades realizadas através de uma Smart TV, Portugal, 2016
100%
90%

81,9%

80%
70%

60,2%

59,0%

60%

50,0%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ver conteúdos de vídeo
(serviços de partilha ou a
pedido)

Ver programas de TV

Fazer pesquisas na Internet

Utilizar outras aplicações

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=432 (Inquiridos que utilizaram Smart TV para aceder à Internet).
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2. Utilização de Internet
Figura 7: Actividades realizadas na Internet, Portugal, 2016
Pesquisar informações sobre bens e serviços

78,8%

Enviar ou receber emails

78,4%

Ler notícias online

75,4%

Participar em redes sociais

73,5%

Ver conteúdos de vídeo (serviços de partilha)

69,8%

Pesquisar informações sobre saúde

65,9%

Colocar conteúdos criados pelo próprio em websites

55,6%

Ouvir música (rádio online ou serviço de streaming áudio

46,1%

Efectuar serviços bancários através da Internet

41,4%

Telefonar ou fazer chamadas de vídeo

37,4%

Fazer download de imagens, filmes ou música

35,8%

Ver TV

31,7%

Jogar ou fazer download de jogos

31,3%

Utilizar serviços relativos a viagens e alojamento em viagem

27,9%

Fazer download de software (que não jogos)

26,3%

Criar ou utilizar contas de pagamento

18,5%

Vender bens ou serviços

10,8%

Marcar consultas com um médico através de website

10,3%
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Outras

24,2%
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Relativamente às actividades mais realizadas na Internet, aquelas que os indivíduos mais executam tendem a
relacionar-se com pesquisa de informação, comunicação e em menor grau, com actividades de entretenimento.
Iremos analisar de forma tipificada estas actividades nos termos das dimensões de diferenciação da literacia (capítulo
8).
De forma genérica e individualiza, verifica-se que as actividades mais realizadas são a pesquisa de informações sobre
bens e serviços, a comunicação por email, a leitura de notícias online, a participação em redes sociais e a visualização
de vídeos em serviços de partilha (todas elas situadas em redor ou acima dos 70%).
Em oposição, surgem actividades como a criação de websites ou criação / manutenção de blogs pessoais, a marcação
de consultas médicas ou a venda de bens e serviços. Destaca-se, também, a criação e utilização de contas de
pagamento online. Com excepção para a marcação de consultas médicas, todas estas actividades menos realizadas
coincidem com exigências técnicas e práticas mais elevadas, não estando ao alcance de todos os utilizadores em
termos de literacia técnica.
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Veja-se, no entanto, que há actividades mais complexas que são feitas pelos utilizadores em percentagens
expressivas, tais como a utilização de serviços bancários, a colocação de conteúdos criados pelo próprio em websites
ou o download de imagens, filmes ou música.
Figura 8: Acções relacionadas com a utilização de computador ou equipamentos portáteis, Portugal,
2016

63,0%

Copiou ou moveu ficheiros ou pastas

61,7%

Utilizou software de edição de texto
Transferiu ficheiros entre computador e outros equipamentos e
vice-versa

57,6%

Utilizou software de folha de cálculo

45,7%
43,8%

Utilizou software para editar fotografias, vídeo ou áudio
Criou apresentações electrónicas ou documentos com texto,
imagens, tabelas ou gráficos

41,1%

Instalou software ou apps

40,8%

Alterou definições de programas informáticos

39,5%

Utilizou software de folha de cálculo para organizar e analisar
dados

37,5%

Efectuou programação informática usando linguagem de
programação

7,3%
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4917.
Registam-se tendências semelhantes nos termos das acções relacionadas com a utilização de computador ou
equipamentos portáteis: actividades mais complexas como a instalação de software ou apps, alteração de definições
de programas informáticos ou utilização de folhas de cálculo para organização e análise de dados são
tendencialmente menos realizadas, sendo o expoente máximo desta tendência a manipulação de recursos de
programação informática. Em oposição, tarefas mais simples como a cópia de ficheiros, a utilização de programas de
edição de texto ou a transferência de ficheiros entre computadores e outros equipamentos. Estas actividades,
tecnicamente mais simples, obtêm percentagens de realização em torno dos 60%, sendo que tarefas mais complexas
se situam em torno dos 40 pontos percentuais. Apenas 7,3% dos inquiridos efectuam tarefas de programação
informática.
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Figura 9: Utilização de espaço de armazenamento na Internet para guardar ficheiros nos primeiros 3
meses do ano", Portugal, 2016
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68,9%

Sim

Não

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
31,1% dos inquiridos INE utilizam espaço de armazenamento online (cloud storage) e relativamente à realização de
actividades de aprendizagem online, as percentagens são particularmente baixas. Apenas 23,8% dos inquiridos
utilizam material de aprendizagem (não associado à frequência de cursos online) e 10,2% comunicam com instrutores
ou colegas através de websites ou portais educativos. É de lembrar que os portais de e-learning e de suporte
informático são cada vez mais comuns nas universidades portuguesas como forma de organização e facilitação do
ensino. Estas percentagens revelam que apesar disso, as taxas de utilização são francamente baixas.

Figura 10: Actividades de aprendizagem realizadas na Internet, Portugal, 2016
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Outra actividade

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).

Figura 11: Ligação a organismos públicos nos últimos 12 meses do ano, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Na relação com organismos públicos, verifica-se que 56,8% dos inquiridos obtiveram informação através de sites de
organismos da Administração Pública, sendo que 40,7% preencheram ou enviaram impressos ou formulários oficiais

online e 33,7% fizeram download desse tipo de documentos.
Entre as razões mais elencadas para o não preenchimento / envio de formulários online destacam-se o facto de os
utilizadores terem quem o faça por si (88,3%) ou a ausência de necessidade (51,6%). Observa-se que 44,5%
referem questões relacionadas com a dificuldade de utilização e 33,0% revelam preocupações com questões de
protecção / segurança de dados pessoais.

Figura 12: Razões para não preencher / enviar formulários online para organismos públicos nos últimos
12 meses, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Figura 13: "Alguma vez efectuou encomendas através da Internet para uso pessoal?", Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=5152 (Inquiridos que dizem já ter utilizado Internet).
Relativamente à aquisição de bens online observa-se que cerca de metade dos portugueses já efectuaram
encomendas através da Internet, sendo que 61,1% dos indivíduos o fez nos últimos três meses do ano e 19,8% há
mais de um ano. Este é o exemplo de uma actividade tendencialmente complexa, na medida em que incorpora não só
conhecimentos básicos mas, também, o estabelecimento de parâmetros online para o pagamento das compras. É
portanto um exemplo de que as dinâmicas de utilização de Internet mais complexas tendem a ganhar terreno na
população portuguesa.

Figura 14: "Quando foi a última vez que efectuou encomendas através da Internet?", Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=2543 (Inquiridos que já efectuaram encomendas na Internet para uso
pessoal).

Figura 15: Produtos encomendados através da Internet, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=2039 (Inquiridos que efectuaram encomendas na Internet para uso pessoal
há menos de um ano).
Os produtos mais adquiridos na Internet são as roupas ou equipamentos desportivos, bens relacionados com viagens
(bilhetes / alojamento) e artigos para casa (Ex. Mobília ou brinquedos). No extremo oposto situam-se os materiais de
e-learning, medicamentos, contratação de serviços de telecomunicações e equipamento electrónico / hardware.
Entre as razões mais elencadas para a não realização de encomendas online destacam-se a preferência pelo contacto
pessoal / força de hábito, a ausência de necessidade, problemas de privacidade e a preocupação com a segurança
dos pagamentos.
Figura 16: Razões para não encomendar através da Internet, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=3113 (Inquiridos que não efectuaram encomendas na Internet).

3. Consumo de notícias
Figura 17: Dispositivos para acesso a notícias / PRINCIPAL dispositivo para acesso a notícias, Portugal,
2017 (resposta múltipla)
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=2007.
As dinâmicas de consumo de notícias são, efectivamente uma área relevante na compreensão das dimensões de
utilização informada das novas tecnologias, não apenas pela sua significância em termos simbólicos, mas também
pelas imposições técnicas que as marcas e os dispositivos exigem. Recorrendo ao inquérito Reuters Digital News
Report, do Reuters Institute for the Study of Journalism.
Em termos de dispositivos, o dispositivo mais utilizado é o computador (portátil / de secretária), utilizado por 75,8%
dos inquiridos em geral e por 66,6% enquanto dispositivo principal. Segue-se o smartphone, utilizado por 51,3% dos
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inquiridos em geral e por 29,3% enquanto dispositivo principal para conteúdos noticiosos. O tablet e a TV ligada à

Internet surgem a par um do outro, com percentagens de utilização geral em torno dos 23% e principal em torno dos
10%.

Figura 18: Formas de acesso a notícias na semana que antecedeu a resposta ao inquérito, Portugal,
2017 (resposta múltipla)
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=2007.
As principais formas com que os portugueses acederam a notícias na semana que antecedeu a resposta ao inquérito
Reuters foram as redes sociais (43,9%), o acesso directo a websites / apps de notícias (36,8%) e os motores de
busca para pesquisa por website (31,7%). Em oposição surgem os recursos agregadores de notícias (Ex. Pulse)
(6,3%) e os motores de busca para pesquisa por notícias específicas, i.e., os portugueses tendem a utilizar os
motores de busca para ir ao encontro de sites noticiosos mas não para pesquisar conteúdos noticiosos em si.
Em termos de formatos preferenciais para consumo de notícias, os portugueses continuam a preferir o texto ao vídeo,
sendo que quase 30% consomem notícias sobretudo em texto e 42,5% sobretudo em texto mas visualizando vídeos
noticiosos ocasionalmente. Apenas 2,1% dos inquiridos dizem consumir notícias sobretudo em texto, campo de
actividade onde a televisão ainda surge como insubstituível.

Figura 19: Formato preferencial para consumo de notícias, Portugal, 2017
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=2007.
Figura 20: Utilização geral de redes sociais / utilização de redes sociais para notícias, Portugal, 2017
(resposta múltipla)
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=2007.
Na utilização de redes sociais o destaque vai para as redes Facebook e Youtube, utilizadas em geral por 75,6% e
62,2% dos inquiridos e para notícias por 54,3% e 19,9%.
Neste quadro de análise destaca-se a crescente utilização das redes sociais “privadas”, de mensagens, cujos índices
de utilização têm vindo a aumentar em grande parte devido às crescentes preocupações dos utilizadores com as
questões de privacidade. Efectivamente, redes como o Facebook Messenger e o Whatsapp têm vindo a reunir mais
utilizadores não só para o seu propósito original de comunicação mas, também, para partilha de conteúdos noticiosos.
Enquanto que o argumento da privacidade continua a ser prevalecente, há dados que apontam para que a
“toxicidade” das redes sociais esteja também na origem desta lenta mas expressiva mudança de paradigma.
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4. Confiança em notícias
Figura 21: Confiança em notícias, Portugal, 2017
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=2007.
Relativamente à confiança em conteúdos noticiosos, verificamos que, de acordo com os dados do Reuters Digital
News Report, os portugueses tendem a confiar em notícias, quer em geral quer nas notícias que consomem.
Internacionalmente, e em termos comparativos, Portugal é dos países em que os inquiridos mais dizem confiar em
notícias, ficando apenas atrás de países como a Finlândia ou o Brasil. No entanto, quando questionados sobre a
independência dos media face a influências comerciais os portugueses tendem a ser mais reservandos. Cerca de 45%
dos inquiridos discordam que os media em Portugal sejam independentes de influências políticas / económicas.

Figura 22: Concordância com afirmações sobre independência dos media, Portugal, 2017
40%
35%

29,3% 28,5%

30%

29,5%

30,8%
23,5% 23,2%

25%
20%
15%

14,1% 14,2%

10%
3,5%

5%

3,3%

0%
Discordo totalmente

Discordo

Não concordo nem
discordo

Concordo

Os media em Portugal são independentes de influências políticas / governamentais
Os media em Portugal são independentes
27 de influências comerciais / empresariais

Concordo totalmente

Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=2007.

Figura 23: "Actualmente, tenta evitar notícias?", Portugal, 2017
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=2007.
Quando questionados sobre se evitam notícias, 30,1% dizem evitar notícias ocasionalmente e 19,0% por vezes. Em
termos globais, 52,5% dos inquiridos dizem evitar notícias, independentemente da frequência. Os motivos mais
elencados para evitar notícias são a afectação negativa do humor, o carácter incomodativo das imagens explícitas ou
a falta de confiança em notícias, isto apesar de Portugal ser um país onde se confia em notícias, como foi dito
anteriormente.

Figura 24: "Quais os motivos que o levam a evitar notícias?", Portugal, 2017 (resposta múltipla)
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=1054 (inquiridos que costumam evitar notícias).

5. Pagamento por notícias
Figura 25: "Que tipos de media digitais adquiriu ONLINE no último ano?", Portugal, 2017 (resposta
múltipla)
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=2007.
De acordo com o Reuters Digital News Report 2017, os tipos de media digitais mais adquiridos pelos portugueses no
ano anterior ao da resposta ao inquérito são o software para PC (15,6%), a subscrição de serviços como o Netflix
(8,5%) e os jogos e apps para plataformas móveis (8,4% e 8,3% respectivamente). Observando os valores totais
para conteúdos, vemos que os tipos de conteúdos mais adquiridos são os conteúdos em vídeo (11,6%), seguidos dos
conteúdos noticiosos (9,5%) e o áudio (6,1%). É de notar que 58,6% dos inquiridos dizem não ter adquirido nenhum
tipo de conteúdo digital, nos termos da pergunta colocada.
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Figura 26: Formas de pagamento por conteúdos noticiosos ONLINE, Portugal, 2017 (resposta múltipla)
60%
50%
40,5%
40%

34,7%

30%
22,1%
20%

13,7%
7,4%

10%
0%
Pagamento contínuo por
Pagamento por
Pagamento único por
serviço noticioso digital subscrição de imprensa /
edição ou artigo
(mensal, trimetral, anual) internet / outro que inclui
individual
acesso a noticias digitais

Donativo para apoiar um
serviço noticioso digital

Outra

Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=190 (Inquiridos que pagaram por conteúdos noticiosos digitais no ano
anterior).
Relativamente aos conteúdos noticiosos em formato digital, vemos que a maioria dos compradores opta por
pagamentos em formato contínuo (40,5%) ou pela subscrição de outro serviço que inclui no pacote o acesso a
notícias digitais (34,7%). Os tipos de notícias que mais influenciaram a decisão de pagar por notícias online são as
notícias de última hora, de forma destacada (48,9%), seguidos da cobertura de eventos recentes (35,3%) e dos
conteúdos de análise aprofundada / desenvolvimento. Entre os conteúdos que menos motivaram a decisão destacamse as notícias relacionadas com hobbies / interesses e os conteúdos de entretenimento.

Figura 27: Tipos de notícias que mais influenciaram a decisão de pagar por notícias ONLINE, Portugal,
2017 (resposta múltipla)
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=190 (Inquiridos que pagaram por conteúdos noticiosos digitais no ano
anterior).
Figura 28: Motivos mais determinantes na decisão de pagar por notícias ONLINE, Portugal, 2017
(resposta múltipla)
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=190 (Inquiridos que pagaram por conteúdos noticiosos digitais no ano
anterior).
Os motivos práticos mais determinates na decisão de pagar por conteúdos digitais prendem-se com a possibilidade de
aceder a notícias em formato mobile, a possibilidade de usufruir de uma boa oferta / promoção e o desejo de
consumir notícias em diferentes fontes (percentagens de 31,1%, 30% e 29,5%, respectivamente). Em termos
prospectivos, verifica-se que 61,2% dos inquiridos dizem ser muito improvável vir a pagar por notícias online nos
próximos tempos.

Figura 29: Probabilidade de vir a pagar por conteúdos noticiosos ONLINE no próximo ano, Portugal,
2017
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=1775 (Inquiridos que NÃO pagaram por conteúdos noticiosos digitais
no ano anterior).
Figura 30: Tipos de notícias que mais influenciariam a decisão de VIR A PAGAR por notícias ONLINE,
Portugal, 2017
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=1775 (Inquiridos que NÃO pagaram por conteúdos noticiosos digitais
no ano anterior).
Entre os inquiridos que não pagam por notícias online, observa-se que os tipos de notícias que mais influenciariam a
decisão de vir a pagar por este tipo de conteúdos são as notícias de última hora, as notícias relacionadas com o seu
trabalho / profissão ou os conteúdos relacionados com análise aprofundada / desenvolvimento.
O factor custo-benefício prevalece como determinante na decisão de não pagar por conteúdos noticiosos online.
49,0% dos inquiridos referem a possibilidade de ver notícias online gratuitamente e 33,9% consideram que não vale
a pena pagar por este tipo de conteúdos. Uma proporção expressiva (26,8%) dizem preferir notícias em formato
tradicional.

Figura 31: Motivos que mais influenciaram o NÃO PAGAMENTO por notícias ONLINE, Portugal, 2017
(resposta múltipla)
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=1775 (Inquiridos que NÃO pagaram por conteúdos noticiosos digitais
no ano anterior).

6. Privacidade online
Figura 32: Informação disponibilizada na Internet, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=5831.
Na exploração das questões da privacidade online, uma área de estudo determinante hoje em dia, os dados INE
indicam que os dados que os portugueses menos partilham online são os dados de contacto tais como o número de
telemóvel ou a morada (30,9%). Em contraponto, os portugueses são mais abertos a partilhar os seus dados pessoais
tais como o nome ou a data de nascimento (80,6%).
Verifica-se, também, que os portugueses são activos na protecção da sua identidade online, executando tarefas tais
como o limite do acesso aos conteúdos pessoais nas redes sociais, a verificação de segurança dos websites visitados
e a não autorização da utilização dos seus dados para fins publicitários. Em menor grau, observa-se que há menor
cuidado em solicitar a remoção de informação pessoal detida pelos motores de busca.

Figura 33: Acções efectuadas para proteger a informação pessoal na Internet, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4917.
Figura 34: Grau de preocupação com a possibilidade de as actividades online serem observadas para
apresentar publicidade adequada ao perfil de utilização, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4917.
Quando indagados sobre a possibilidade de as suas actividades online serem monitorizadas, cerca de um terço da
amostra INE IUTIC revela muita preocupação e dois quintos revelam pouca preocupação. Observando a
materialização destas preocupações nas redes sociais, observa-se que as acções mais realizadas são o pedido
específico de ligação a uma determinada entidade por causa dos conteúdos publicados (40,5%) e, também, a
remoção de uma ligação também pelos conteúdos emitidos (17,6%). 16,2% dizem ter alterados as suas definições
para ver mais conteúdos de uma determinada entidade ou utilizador.

Figura 35: "Qual destas acções fez no último ano em qualquer rede social", Portugal, 2017 (resposta
múltipla)
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=1439 (Inquiridos que usaram redes sociais para consumos
noticiosos).

7. Utilização de software de adblocking
Figura 36: "Utiliza, actualmente, algum tipo de software de adblocking?", Portugal, 2017
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=2007.
Na utilização de software de adblocking os dados do RISJ têm vindo a revelar aumentos percentualmente baixos mais
sólidos. Em 2017, o Reuters Digital News Report revela que 28,0% dos inquiridos utilizam software de adblocking em
algum dispositivo.
O computador portátil / de secretária é o dispositivo em que os portugueses mais têm instalado este tipo de software
(92,9% dos utilizadores deste tipo de software). Segue-se o smartphone com 25,1% e só depois o tablet com 19,8%.

Figura 37: "Em que dispositivos tem software de adblocking instalado?", Portugal, 2017 (resposta
múltipla)
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=562 (Inquiridos que utilizam actualmente algum tipo de software de
adblocking).

Figura 38: "Alguma vez desactivou software de adblocking temporariamente para aceder a conteúdos

online?", Portugal, 2017
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=562 (Inquiridos que utilizam actualmente algum tipo de software de
adblocking).
Quase metade dos utilizadores de adblocking dizem já ter desactivado este tipo de software para aceder a um

website / conteúdo que não noticiosos e 43,8% dizem tê-lo feito para aceder a notícias digitais. 21,7% dizem nunca
ter desactivado esse tipo de recurso. As razões mais elencadas para desactivar o adblocker são que essa era a única
forma de aceder aos conteúdos (59,9%), o funcionamento incorrecto do conteúdo pretendido (43,8%) e a
consciência de que o website pretendido depende de fundos publicitários para continuar em funcionamento (23,8%).

Figura 39: "Por que motivo desactivou temporariamente o seu software de adblocking?", Portugal,
2017
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Fonte: ReutersDNR 2017. Edição: OberCom. N=416 (Inquiridos que utilizam actualmente algum tipo de software de
adblocking e que o desactivaram temporariamente para aceder a conteúdos online).

8. Dimensões de diferenciação de literacia
Neste capítulo final exploramos as variáveis-chave de diferenciação da literacia mediática, a saber, o género, idade e
escolaridade. Procuramos, desta forma, desenvolver um pouco o conhecimento sobre os perfis de literacia dos
portugueses na sua utilização e dependência dos meios de comunicação que fazem parte do seu quotidiano. Este
capítulo final incide sobretudo nas dinâmicas introduzidas na análise pelas variáveis género, idade e escolaridade,
sendo que as variáveis em análise já foram discutidas ao longo do relatório.

Figura 40: Utilização de Internet por Género, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=7642.
Começando pela utilização de Internet por género, verifica-se que a percentagem de homens e mulheres que utilizam
a Internet é bastante semelhante: 69,4% dos homens utilizam a Internet face a 65,0% das mulheres. Verifica-se que
os índices de utilização por género têm vindo a aumentar consistentemente ao longo dos anos (Cf. Principais
conclusões) mas de forma mais acentuada nas mulheres.
Relativamente à idade, temos um cenário tradicional nos estudos de comunicação sobre o factor geracional: os mais
jovens tendem a ser utilizadores mais ávidos de Internet que os mais velhos, diferença que se tende a diluir com o
passar dos anos, à medida que a geração socializada nas novas tecnologias envelhece.

Figura 41: Utilização de Internet por escalão etário, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=7642.
Na escolaridade cruzada com utilização de Internet verifica-se outro cenário clássico nos estudos de literacia: os
indivíduos mais escolarizados utilizam mais a Internet, mas esta discrepância só é nítida até ao 3º ciclo completo.
Entre os inquiridos com o Ensino Secundário e Superior dilui-se.

Figura 42: Utilização de Internet por grau de escolaridade (escalões EUROSTAT), Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=7642.
Na utilização de equipamentos para acesso á Internet, observam-se diferenças pouco significativas face ao género,
mas a favorecer o género masculino. Efectivamente, verifica-se que o único dispositivo mais utilizados por mulheres
que por homens é o tablet, sendo de salientar, uma vez mais, que as diferenças percentuais de que estamos a falar
são pouco expressivas no quadro total das grandezas das análise.

Figura 43: Equipamentos utilizados para aceder à Internet por Género, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).

Figura 44: Equipamentos utilizados para aceder à Internet por Escalão etário, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
No que toca aos dispositivos, o factor idade introduz daodos relevantes à análise. Observando os dados relativos ao
computador podemos afirmar que a sedimentação do dispositivo na realidade mediática dos portugueses levou a que
este seja um dispositivo que é utilizado de forma relativamente homogénea, independentemente da idade. No
entanto, o smartphone e o tablet enquanto ferramentas de acesso à Internet tendem a ser dispositivos
diferenciadores do uso relativamente ao escalão etário, sendo efectivamente mais utilizados pelos mais jovens que
pelos mais velhos.
No caso da escolaridade, a análise não é tão rica em termos de conclusões. A utilização dos dispositivos em análise
para acesso à Internet aumenta com a escolaridade, independentemente do dispositivo em questão.

Figura 45: Equipamentos utilizados para aceder à Internet por Grau de escolaridade (escalões etários),
Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Figura 46: Actividades realizadas na Internet relacionadas com utilização de bens e serviços por
Género, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Na realização de actividades online, e analisando em primeiro lugar as actividades relacionadas com a utilização de
bens e serviços, observa-se que a maioria das actividades tende a ser realizada na mesma proporção por homens e
mulheres, com diferenças percentuais pouco expressivas a favorecer o género masculino. A excepção vai para a
utilização de Internet pelas mulheres para pesquisa de informações sobre saúde e marcação de consultas médicas

online. A saúde tende a ser, efectivamente uma área de exploração mais forte entre os utilizadores do género
feminino.
Relativamente à idade, duas notas relevantes: a diminuição das actividades realizadas com o aumento da idade é
expressiva mas menos importante face à utilização da Internet para bens e serviços pelos indivíduos entre os 25 e os
44 anos, indivíduos em idade activa que usufruem efectivamente das mais valias do recurso.

Figura 47: Actividades realizadas na Internet relacionadas com utilização de bens e serviços por escalão
etário, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Figura 48: Actividades realizadas na Internet relacionadas com utilização de bens e serviços por grau
de escolaridade, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Neste quadro de análise, a escolaridade continua a subsistir enquanto factor relativamente linear na análise, na
medida em que os inquiridos mais escolarizados tendem a realizar mais as actividades em análise, de forma
consistente.
Analisando as actividades realizadas online relativamente a consumos audiovisuais face ao género verificam-se as
tendências verificadas anteriormente, mais utilização para os fins em questão por parte dos homens face às mulheres
mas em percentagens diminutas. A excepção vai para a visualização de TV online, que é, aparentemente, uma
característica da subamostra masculina.

Figura 49: Actividades realizadas na Internet relacionadas com consumos audiovisuais por Género,
Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Figura 50: Actividades realizadas na Internet relacionadas com consumos audiovisuais por escalão
etário, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Na realização de actividades relacionadas com consumos audiovisuais a influência da idade tem um aspecto mais
linear e clássico, na medida em que utilizadores mais novos tendem a ser agentes mais activos nas tarefas em
análise. O mesmo se pode dizer da escolaridade, que segue um padrão semelhante ao observado até agora –
indivíduos mais escolarizados tendem a ser mais activos na realização de actividades relacionadas com consumos
audiovisuais.

Figuras 51: Actividades realizadas na Internet relacionadas com consumos audiovisuais por grau de
escolaridade, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Figura 52: Actividades realizadas na Internet relacionadas com comunicação por Género, Portugal,
2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Na análise das actividades relacionadas com comunicação, face ao género, temos efectivamente uma mudança no
padrão de análise: as mulheres tendem a ser mais activas que os homens na realização de actividades de
comunicação online, tais como a participação em redes sociais, colocação de conteúdos de autoria própria em

websites e realização da chamadas de voz ou vídeo online, ainda que por diferenças percentuais diminutas.
No caso da idade enquanto factor, verifica-se que a tendência geral na influência nas actividades de comunicação
tende a seguir os padrões observados até agora (os mais novos são mais activos que os mais velhos) mas de forma
relativamente ténue nas grande maioria das actividades em análise.
Figura 53: Actividades realizadas na Internet relacionadas com comunicação por escalão etário,
Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Figura 54: Actividades realizadas na Internet relacionadas com comunicação por grau de escolaridade,
Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
No caso da escolaridade, verifica-se que a realização de actividades de comunicação online tende a ser consistente,
independentemente da escolaridade dos inquiridos. Ainda que actividades como o envio / recebimento de emails ou a
leitura de notícias online sejam menos realizadas por indivíduos menos escolarizados, o panorama geral indica que os
portugueses tendem a utilizar a Internet para comunicar, independentemente do seu grau de escolaridade.
Observando os três tipos de actividades (comunicação, consumos audiovisuais e utilização de bens e serviços) em
conjunto, face às três dimensões de literacia em análise, observa-se que o campo onde há maior igualdade face ao
género é efectivamente nas actividades relacionadas com comunicação. Nos restantes dois, em termos agregados, os
homens tendem a ser mais activos na realização das tarefas por tipo, ainda que por uma margem percentual pouco
elevada.

Figura 55: Actividades realizadas na Internet por tipo e por Género (valores médios), Portugal, 2017
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Figura 56: Actividades realizadas na Internet por tipo e por Escalão etário (valores médios), Portugal,
2017
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Em termos etários, tende a verificar-se a tendência mais clássica em termos de estudos de literacia (quanto mais
novos os utilizadores, maiores os índices de adopção de práticas relacionadas com TIC). No entanto, as discrepâncias
percentuais são pouco acentuadas o que indica que, nos termos desta análise, estamos a assistir a uma mudança de
paradigma em termos de tendências numa sociedade que tende a ser socializada em ambientes online, cujos níveis
de utilização de TIC serão nas próximas décadas menos influenciados pela idade dos utilizadores.
No caso da escolaridade, verificamos que a realização de actividades por tipo tende a ser também mais consistente
em todos os graus de escolaridade em análise, em grande parte devido às razões enunciadas no parágrafo anterior.
Figura 57: Actividades realizadas na Internet por tipo e por grau de escolaridade (valores médios),
Portugal, 2017
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).

Figura 58: Actividades de aprendizagem realizadas na Internet por Género, Portugal, 2016
30%
25%

24,4%

23,0%

20%
15%
11,1%
8,9%

10%

6,6%

6,2%
4,2%

5%

3,5%

0%
Utilizar material de
Comunicar com instrutores ou
aprendizagem não associado à colegas através de website ou
frequência de cursos online
portal educativo
Masculino

Frequentar cursos online

Outra actividade

Feminino

Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Abordando a questão da utilização de Internet para fins de aprendizagem, verificamos algumas das tendências
observadas nas análise precedentes, uma maior incidência de utilização por parte dos homens, com diferenças
percentuais ténues. No caso da idade, observa-se que a utilização de Internet tende a ser uma característica dos mais
jovens, sendo de salientar que a utilização de materiais de aprendizagem online tende a perdurar até idades mais
tardias, sinal dos tempos e das potencialidades da Internet para dinâmicas de aprendizagem.

Figura 59: Actividades de aprendizagem realizadas na Internet por escalão etário, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).

Figura 60: Actividades de aprendizagem realizadas na Internet por grau de escolaridade, Portugal,
2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
No caso da escolaridade, verifica-se que os inquiridos mais escolarizados tendem a ser os que mais utilizam a Internet
para fins de aprendizagem.
Relativamente à ligação a organismos públicos, os homens tendem a utilizar mais a Internet para estes fins do que as
mulheres, em diferenças percentuais pouco acentuadas.

Figura 61: Ligação a organismos públicos nos últimos 12 meses do ano por Género, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Figura 62: Ligação a organismos públicos nos últimos 12 meses do ano por escalão etário, Portugal,
2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
A ligação a organismos públicos no último ano tende a seguir uma distribuição mais característica, na medida em que
é mais intensa entre os inquiridos a partir dos 25 anos de idade até ao ponto final da escala etária – idade activa em
que a utilização da Internet para estes fins se torna numa mais valia em termos práticos.
No caso da escolaridade, os índices de ligação a organismos públicos no ano anterior tendem a seguir um padrão
regular, de aumento em consonância com a subida da escolaridade dos inquiridos em análise.

Figura 63: Ligação a organismos públicos nos últimos 12 meses do ano por grau de escolaridade,
Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Figura 64: "Alguma vez efectuou encomendas através da Internet para uso pessoal?" por Género,
Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=4827 (Inquiridos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses).
Analisando, por fim, a realização de encomendas online, observamos que esta actividade tende a ser mais realizada
por homens do que por mulheres, numa razão de 52,8% para 44,9%. Este tipo de actividade tende a corresponder,
também, a inquiridos mais novos (com particular incidência entre os 25 e os 34 anos de idade) e mais escolarizados.

Figura 65: "Alguma vez efectuou encomendas através da Internet para uso pessoal?" por escalão
etário, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=5152 (Inquiridos que dizem já ter utilizado Internet).

Figura 66: "Alguma vez efectuou encomendas através da Internet para uso pessoal?" por grau de
escolaridade, Portugal, 2016
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Fonte: INE - IUTIC. Edição: OberCom. N=5152 (Inquiridos que dizem já ter utilizado Internet).
No caso da escolaridade, observa-se que os indivíduos mais escolarizados são, efectivamente, os que mais realizam
compras na Internet.
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Ficha Técnica
Reuters Digital News Report 2017
This study has been commissioned by the Reuters Institute for the Study of Journalism to understand how news is
being consumed in a range of countries. Research was conducted by YouGov using an online questionnaire at the end
of January / beginning of February 2017.

Please note that in Brazil, Mexico and Turkey our samples are representative of urban rather than national populations, which must be taken into
consideration when interpreting results. Source: Internet World Stats http://www.Internetworldstats.com Internet population estimate 2017. *Italy
data from Internet World Stats 2016.

The data were weighted to targets based on census/industry accepted data, such as age, gender, region, newspaper
readership, and social grade, to represent the total population of each country. The sample is re ective of the
population that has access to the Internet.
As this survey deals with news consumption, we filtered out anyone who said that they had not consumed any news
in the past month, in order to ensure that irrelevant responses didn’t adversely a ect data quality. This category was
lower than 1% in Finland, averaged around 3% but was as high as 9% in Australia.
A comprehensive online questionnaire was designed to capture all aspects of news consumption.
A number of face-to-face focus groups were held intheUS,UK, Finland, and Spain to explore issues relating to paying
for news and digital advertising. These were conducted by Kantar Media.
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Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação 2016

Os indicadores apresentados neste inquérito foram construídos a partir dos dados do Inquérito à Utilização de
Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias (IUTICF), realizado anualmente pelo INE desde 2002 (a
partir de 2006 de acordo com regulamentação comunitária específica e em conformidade com o regulamento no
808/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril).

O IUTICF é um inquérito anual com base numa amostra representativa dos agregados familiares residentes em
Portugal com pelo menos um indivíduo com idade entre 16 e 74 anos.

As estimativas apresentadas foram obtidas a partir de uma amostra de 7 642 agregados domésticos com pelo menos
uma pessoa com idade entre os 16 e os 74 anos e igual número de pessoas nesse âmbito etário.

O período de referência da informação é o momento da entrevista para os dados relativos aos agregados domésticos,
e os 3 meses anteriores à data da entrevista para os dados referentes a pessoas.

A amostra foi dimensionada e estratificada por NUTS II de forma a produzir estimativas representativas para Portugal
e para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Não obstante, para outros níveis de desagregação (não
necessariamente geográficos), a representatividade é avaliada em função dos erros amostrais associados.
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