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SUMÁRIO EXECUTIVO
O OberCom – Observatório da Comunicação e o Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia (CIES-IUL) realizaram, por via de inquérito, uma investigação sobre as práticas
e a formação dos jornalistas em Portugal, que contou com o apoio do Sindicato dos
Jornalistas e do CENJOR – Centro Protocolar de Formação Profissional de Jornalistas.
O questionário online “O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e
formação dos jornalistas” foi dirigido a todos os jornalistas a trabalhar no país e procurou
identificar o seu percurso académico e as suas opiniões acerca do tipo de formação que
existe e que deve existir em Portugal, bem como compreender as práticas, as mudanças
e os desafios que surgiram e se colocaram ao longo dos últimos anos no jornalismo
português e internacional.
Com a descrição e a análise destes dados pretende-se apresentar às instituições de
ensino e formação e às empresas de comunicação social informação detalhada e
relevante sobre a matéria, possibilitando a identificação de novos aspetos e perspetivas a
ter em conta no presente e no futuro da formação em jornalismo.
Deste relatório, destacam-se os seguintes aspetos:

•

A maioria dos jornalistas centra-se na faixa entre os 36 e os 55 anos, com 29,8%,
seguido da faixa 26-45 anos, com 25,1% (Figura 2);

•

37,7% dos jornalistas inquiridos referem ter uma licenciatura de 4 a 5 anos, com
menos (20,8%) a deterem um bacharelato ou uma licenciatura de 3 anos; já
15,7% dizem ter mestrado, 15,3% referem ter apenas o ensino secundário e
4,2% são doutorados (Figura 3);

•

Em termos de vínculo profissional, 58,9% têm atualmente um contrato sem
termo, 23,3% trabalham como freelancers e 12,3% a termo certo; os
colaboradores são 8,5%, e apenas 3% são estagiários (profissionais ou
curriculares) (Figura 4);
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•

Quanto ao distrito ou região onde se encontra o local de trabalho dos jornalistas
que responderam ao inquérito, a grande maioria (63,6%) respondeu Lisboa,
seguido de Porto, com 11,4% (Figura 5);

•

No que respeita ao tipo de órgão de comunicação social para o qual trabalha,
64% dos indivíduos responderam ser de cariz nacional e 17,8% referem ser
regional ou local (Figura 6);

•

A maioria dos jornalistas inquiridos têm como área de formação académica
Ciências da Comunicação ou Comunicação Social (39,8%) e Jornalismo (25%). As
restantes formações são mais reduzidas, com destaque para a História, com mais
de 4% de respondentes (Figura 7);

•

A maioria dos inquiridos (48,7%) tem como atividade primária o trabalho na
imprensa, seguido do jornalismo online (site) e da rádio (Figura 8);

•

Em termos de atividade secundária, o jornalismo online (site) é o mais frequente
(15,3%), o que pode atestar uma atividade relevante neste meio em termos de
publicação jornalística (Figura 8);

•

No que respeita a secções ou especialidades nas quais os inquiridos trabalham
principalmente, 18,6% referem ser na área de Sociedade/Nacional, 15,7% dizem
ser Local/Regional, 8,5% declaram ser Internacional/Mundo e 8,1% referem ser
Economia (Figura 9);

•

20,3% dos jornalistas referem exercer a profissão há mais de 30 anos, sendo que
26,3% dizem fazê-lo entre 21 a 30 anos, o que indica que quase metade dos
profissionais têm mais de 20 anos de experiência (Figura 10);

•

82,2% dos jornalistas não se encontra atualmente a estudar ou em algum tipo de
formação; 10,4% frequentam o ensino superior, 3,9% estão em formação ligada
ao jornalismo e 3,5% em formação técnica ou tecnológica (Figura 11);

•

Mais de quatro quintos dos jornalistas inquiridos referem que, nos últimos 10
anos, sentiram necessidade de obter formação complementar ligada a jornalismo,
10

apontando para a importância e a necessidade deste tipo de formação (Figura
12);
•

56,1% referiu ter obtido formação complementar ligada a jornalismo nos últimos
5 anos (Figura 13);

•

Desses, a maioria (64,7%) refere ter recorrido a formação complementar,
diretamente ligada ao jornalismo, ou não, por iniciativa própria, com 29,3% a
referir tê-lo feito por iniciativa da empresa (Figura 14);

•

Ainda dentro destes, 47,4% dizem não ter recebido qualquer apoio por parte da
empresa para a qual trabalham/trabalharam na obtenção da formação. Dos que
receberam apoio, só 29,3% referem que a empresa os apoiou em grande medida;
há ainda 23,3% que, apesar de terem recebido apoio da empresa, consideram
não terá sido tanto quanto poderia/deveria (Figura 15);

•

Grande parte dos jornalistas obteve a formação ou formações complementares
nos últimos 5 anos no CENJOR (44%), com uma parte significativa (28,4%) a ter
formação na empresa ou na organização para a qual trabalha (Figura 16);

•

Quanto aos fins para que os inquiridos receberam formação complementar,
praticamente metade dos indivíduos disseram ter sido tanto para competências
tecnológicas ou ligadas a suportes digitais (49,1%), como para multimédia
(47,4%). De seguida verifica-se a formação em jornalismo digital (37,1%),
edição de vídeo (26,7%), e trabalho em redes sociais (26,7%) (Figura 17);

•

Há poucos jornalistas a referir que a evolução da tecnologia e dos meios de
publicação não veio modificar em nada a sua forma de fazer jornalismo, o que
parece confirmar as mudanças sentidas neste âmbito ao longo dos últimos 10
anos. 69,3% dizem ainda que se têm adaptado bem a tais mudanças, com
outros 20% a referirem que não se sentem totalmente adaptados (Figura 18);

•

Praticamente metade dos jornalistas refere não utilizar os novos canais de
disseminação na internet para divulgar produção jornalística sem a ter publicado
num meio de comunicação social. Em contraponto, a outra metade diz fazê-lo,
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sendo que 21,5% referem fazê-lo com frequência, o que aponta de forma clara
para a crescente importância de tais canais de disseminação no jornalismo atual
(Figura 19);
•

Quanto ao tratamento de informação através da Internet e das redes sociais,
46,3% referem que têm dificuldade em identificar as fontes e 38,5% declaram
que têm dificuldades no cruzamento da informação, aspetos relacionados ao
caráter de abrangência informativa caraterística da internet, o que pode apontar
para a necessidade de criar oferta específica sobre fontes de informação online
(Figura 20);

•

Quanto à questão de como ou onde aprendeu a utilizar ferramentas de apoio à
produção, de produção e edição ou ferramentas de disseminação, a maioria
refere ter aprendido a utilizar todas as ferramentas de forma autodidata, com
exceção de ferramentas de produção e edição, em que uma boa parte dos
inquiridos as terá aprendido a utilizar também na empresa em que trabalhava
(Figura 21);

•

Tendo sido perguntado se sentem o seu trabalho valorizado pela empresa para a
qual trabalham, pelos seus responsáveis diretos e pelos seus pares, parece ser
pela empresa para a qual trabalham que os jornalistas, na sua generalidade,
sentem mais falta de valorização, ainda mais do que pelos seus responsáveis
diretos (Figura 22);

•

Em relação às fontes, audiências e pela população geral, os jornalistas inquiridos
tendem a sentir-se valorizados (Figura 23);

•

A grande maioria dos jornalistas inquiridos considera que uma formação
profissional deve ter entre 25 e 50 horas, com 35,3% a considerar que deve
idealmente demorar até 25 horas, como um curso de formação curto, e 28,8% a
declarar que deve demorar até 50 horas, como um curso de formação médio.
Estes dados indicam a tendência para se preferir uma duração intermédia para a
formação complementar, descartando tanto formações curtas, como palestras ou
seminários, como cursos de formação longos, com mais de 50 horas (Figura 24);
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•

43,5% dizem que os centros/escolas de formação são os locais onde os
jornalistas podem obter de forma mais efetiva competências jornalísticas, mas
42,4% dizem ser nas empresas em que trabalham, e só 14,1% preferem as
instituições de Ensino Superior (Figura 25);

•

A grande maioria dos jornalistas inquiridos não considera que o Ensino Superior
português oferece todas as competências necessárias para trabalhar a informação
disponível na internet e nas redes sociais – atestando também a reduzida
evolução, nos últimos anos, deste ensino em relação à evolução no jornalismo.
Inclusivamente, 28,8% declaram que o Ensino Superior não oferece as
competências necessárias para este caso, o que sugere que as universidades e
politécnicos deveriam rever os seus currículos na área das Ciências da
Comunicação/ Jornalismo (Figura 26);

•

Quanto às competências que consideram que faltam aos jornalistas quando
chegam às redações, 74,1% referem ser tanto no tratamento de informação
como na escrita ou no conhecimento de como produz conteúdos jornalísticos;
70,6% referem ser na capacidade de verificar e confirmar a informação com
diferentes fontes, e 58,2% declaram ser na forma como lidam com a informação
proveniente da internet e das redes sociais (figura 27);

•

Não parece assim essencial ou determinante para ser jornalista a formação de
base de cada profissional, podendo os jornalistas, através de outras caraterísticas
– como a experiência de trabalho ou a formação complementar, por exemplo –
ser jornalisticamente competentes (Figura 28);

•

Por outro lado, a maioria dos jornalistas discorda com a afirmação de que o
jornalismo é uma profissão que deve exigir formação e experiência, mas não
educação superior específica em jornalismo. Isto aponta para a importância que a
formação em jornalismo deve ter, ajudando os profissionais a ter conhecimentos
úteis para o desenvolvimento do seu trabalho (Figura 30);

•

Quanto ao papel ativo das empresas no desenvolvimento da inovação e da
criatividade por parte dos seus profissionais, a maioria discorda, o que levanta um
grande desafio às empresas no que diz respeito à sua capacidade em conseguir
13

motivar os profissionais a encontrarem formas inovadoras e criativas para fazer o
seu trabalho e, desta forma, de inovar nos processos de produção e
disseminação. As próprias empresas revelam-se, desta forma, um obstáculo ao
desenvolvimento e à modernização do jornalismo (Figura 33);
•

Os resultados da Figura 34 parecem sugerir que os jornalistas não aproveitam as
potencialidades de interação com os seus públicos para se aproximar dos seus
destinatários nem para criar comunidades, o que potencia o risco de haver cada
vez maior divórcio entre o jornalismo e a população, que encontra essa
interatividade e espírito de comunidade em outras áreas da comunicação;

•

No que respeita a competências, é clara a opinião de que os jornalistas
portugueses têm menos competências do que os colegas da EU, o que sugere ser
necessário um esforço de jornalistas, empresas e entidades formativas para a
capacitação dos profissionais (Figura 37);

•

Os jornalistas deixam também claro que a formação formal e complementar em
Portugal ou é similar em qualidade à disponível em outros países da EU, ou
inferior, o que serve de alerta para as entidades formativas necessitarem de
melhorar as suas ofertas (Figura 39);

•

No que concerne a se as instituições de ensino em Portugal devem seguir um
modelo educativo mais idêntico ao que é seguido em países europeus com um
jornalismo mais desenvolvido, a maioria concorda de algum modo, o que parece
apontar, principalmente, para a importância de uma educação com qualidade
para a existência de um jornalismo de qualidade, e para a necessidade das
entidades formativas irem procurar inspiração, métodos e conteúdos nos países
com jornalismo mais desenvolvido (Figura 40);

•

Em relação à afirmação de que o surgimento das redes sociais veio modificar
muito a forma de descobrir e tratar notícias, a grande maioria dos jornalistas
concorda, o que, mais uma vez, comprova a perceção dos profissionais
relativamente à evolução e às mudanças comunicacionais que surgiram ao longo
dos últimos anos (Figura 41);
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•

Já no que respeita à disseminação de fake news por causa da suposta
incapacidade dos jornalistas em combater a informação falsa, a maioria tende a
concordar com a afirmação. Não obstante, cerca de 30% discordaram com a
afirmação, podendo também retirar-se a conclusão de que os próprios jornalistas
reconhecem a importância que têm na divulgação de informação – e por isso,
potencialmente, na disseminação de fake news –, o que, por outro lado, pode
promover a discussão sobre como e de que forma os jornalistas, com a sua
influência e as suas ferramentas, podem combater de modo mais eficiente tal
fenómeno (Figura 42);

•

É também reconhecido pelos próprios profissionais que pode não se estar a
proceder às melhores práticas no que respeita à verificação de fontes, situação
que se encontra de algum modo relacionado com o tema da informação falsa e
da desinformação (Figura 44);

•

Questionados sobre se a disseminação das fake news tem contribuído para uma
menor confiança dos cidadãos no jornalismo, as respostas são claras: grande
maioria concorda de alguma forma com tal afirmação, com 34,1% a
concordarem totalmente (Figura 45);

•

No que respeita aos professores e formadores terem experiência prática em
jornalismo, a maioria (58,8%) diz que, nos próximos 10 anos, deveria ter muito
mais importância, apontando assim claramente para a relevância que os
jornalistas dão à experiência prática (Figura 47);

•

Já ter um curso superior em jornalismo ou relacionado com jornalismo não
parece ser uma prioridade, na opinião dos jornalistas, para uma melhoria dos
formadores no futuro (Figura 47);

•

Deverá também ser mais valorizado ter um curso superior em jornalismo ou
relacionado com jornalismo do que um curso superior em qualquer outra área,
para professores e formadores (Figura 47);

•

Quanto a ter competências pedagógicas e didáticas, 44,1% e 32,9% dos
jornalistas referem que nos próximos 10 anos deveria ser mais importante e
15

muito mais importante, respetivamente, atestando a importância que os
inquiridos consideram que deveria ser dada a esta dimensão no futuro para
professores e formadores (Figura 47);
•

Na Figura 48 os inquiridos alinham um futuro para os professores e formadores
de jornalismo em que será necessário ter muito mais cultura geral, capacidades
de investigação e linguísticas e até de gestão de recursos humanos;

•

Segundo a Figura 49, na opinião dos jornalistas parece que professores e
formadores deveriam ter maiores competências em termos técnicos e
metodológicos, o que se prende também com a evolução do jornalismo;

•

A maioria dos jornalistas referem também é importante os professores e
formadores terem, no futuro, mais conhecimento sobre os modelos de negócio
do jornalismo e mais competências no que respeita à disseminação dos produtos
jornalísticos (Figura 50);

•

A Figura 51 promove a ideia de que dar maior importância à criação e promoção
de uma marca pessoal é algo que, segundo os jornalistas, não deverá ser muito
valorizado no futuro da formação em jornalismo;

•

Relativamente a dar maior importância ao jornalismo colaborativo (dentro da
redação e entre redações), revela-se ser algo que os formadores no futuro
deveriam ter mais em conta (Figura 51);

•

No que respeita a ter noção dos novos desafios éticos e deontológicos no
jornalismo, a tendência é clara, com 67,1% a referirem ser muito importante
melhorar tal dimensão nos próximos 10 anos (Figura 51);

•

No que concerne às respostas abertas (Figuras 52, 53 e 54), parece essencial
que as instituições procurem oferecer aos alunos uma componente mais prática,
nomeadamente com a existência de estágios mais regulares em empresas, mas
também com, por exemplo, visitas recorrentes a redações de meios de
comunicação, de modo a incutir nos alunos noções mais próximas da realidade
jornalística;
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•

Alia-se

também

a

isso

a

necessidade

de

valorizar

aspetos

específicos/especializados que levem a melhorias no uso de novas tecnologias e
de um maior conhecimento sobre o jornalismo em multiplataformas;
•

Seria também interessante para o ensino do jornalismo que, segundo os
jornalistas, se apostasse numa maior interdisciplinaridade, oferecendo aos
alunos não apenas formação mais específica, mas também formação ou noções
fortes em ciências como História, Sociologia ou Economia;

•

A isto alia-se a necessidade, reforçada pelos próprios, que os jornalistas sentem
para que sejam incutidos e reforçados nos alunos aspetos de índole ética e
deontológica, que ofereceriam estrutura à sua atividade como profissionais.
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INTRODUÇÃO
O OberCom – Observatório da Comunicação e do Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia (CIES-IUL) realizaram, por via de inquérito, uma investigação sobre as práticas
e a formação dos jornalistas em Portugal, que contou com o apoio do Sindicato dos
Jornalistas e do CENJOR – Centro Protocolar de Formação Profissional de Jornalistas.
O questionário online “O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e
formação dos jornalistas” foi dirigido a todos os jornalistas a trabalhar no país e
procurou identificar o seu percurso académico e as suas opiniões acerca do tipo de
formação que existe e deve existir em Portugal, bem como compreender as práticas, as
mudanças e os desafios que surgiram e se desenvolveram ao longo dos últimos anos no
jornalismo português e internacional. Procurando perceber os desafios do ensino do
jornalismo, são igualmente identificadas as posições dos jornalistas acerca do seu futuro
e quais apostas podem ser realizadas para obter um ensino mais eficaz e positivo, não
apenas para os jovens jornalistas, mas também para jornalistas mais experientes que
sintam a necessidade de adquirir formação sobre alguma área específica.
Com a descrição e a análise destes dados pretende-se apresentar às instituições de
ensino e formação e às empresas de comunicação social informação detalhada e
relevante sobre a matéria, possibilitando a identificação de novos aspetos e perspetivas a
ter em conta no presente e no futuro da formação em jornalismo.
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NOTA METODOLÓGICA PRÉVIA
No total, o questionário “O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e
formação dos jornalistas” foi respondido por 236 inquiridos. No entanto, tendo o
inquérito sido enviado e preenchido de forma online, algumas respostas foram perdidas
ao longo do preenchimento, sendo consideradas missings.
De forma a que cada pergunta tivesse o máximo de inquiridos possível e de modo a
oferecer maior consistência à análise optou-se por não filtrar o questionário, razão pela
qual, ao longo da análise, o número da amostra (n) poderá variar de resposta para
resposta. Com isto, nenhum resultado foi desvirtuado.
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DADOS DO QUESTIONÁRIO “O QUE DEVEM SABER OS JORNALISTAS?
INQUÉRITO ÀS PRÁTICAS E FORMAÇÃO DOS JORNALISTAS”

1. CARATERIZAÇÃO DOS JORNALISTAS INQUIRIDOS

Figura 1 – Sexo
100%

80%

60%

49,6%

50,4%

Feminino

Masculino

40%

20%

0%

n= 236
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Como é possível verificar pela figura 1, 50,4% dos jornalistas que responderam ao
inquérito são do sexo masculino e 49,6% do sexo feminino.
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Figura 2 – Faixas etárias
35%
29,8%

30%

25,1%

25%
17,9%

20%
15%

16,6%

10,6%

10%
5%
0%
18-25

26-35

36-45

46-55

≥ 56

n= 235
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Quanto às idades, a maioria dos jornalistas centra-se na faixa entre os 36 e os 55 anos,
com 29,8%, seguido da faixa 26-45 anos, com 25,1%. De resto, na faixa 26-35 anos há
17,9% de inquiridos, e 16,6% têm 56 anos ou mais. São 10,6% os que têm entre 18 e
25 anos, faixa composta por indivíduos que entraram no mercado de trabalho mais
recentemente.

Figura 3 – Grau de escolaridade completo

Licenciatura de 4 a 5 anos

37,7%

Bacharelato/Licenciatura de 3 anos

20,8%

Mestrado (inclui mestrado integrado)

15,7%

Ensino Secundário

15,3%

Doutoramento

4,2%

Outro(s)

6,4%
0%

10%

20%

30%

40%

n= 236
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas
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No que respeita às habilitações literárias e ao grau mais elevado que detêm, 37,7% dos
jornalistas inquiridos referem ter uma licenciatura de 4 a 5 anos, com menos (20,8%) a
deterem um bacharelato ou uma licenciatura de 3 anos. Para além disso, 15,7% dizem
ter mestrado, 15,3% referem ter apenas o ensino secundário e só 4,2% são doutorados.

Figura 4 – Tipo de vínculo profissional que detém atualmente

Sem termo

58,9%

Freelancer

23,3%

A termo certo

12,3%

Colaboração (avença)

5,5%

Colaboração à peça

3,0%

Contrato de estágio (profissional)

1,7%

Estágio curricular

1,3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

n= 236 – Resposta múltipla
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Em termos de vínculo profissional, 58,9% têm atualmente um contrato sem termo,
23,3% trabalham como freelancers e 12,3% a termo certo. Os colaboradores são 8,5%,
e apenas 3% são estagiários (profissionais ou curriculares).
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Figura 5 – Distrito ou região em que se encontra o seu local de trabalho

Lisboa

63,6%

Porto

11,4%

Coimbra

3,0%

Madeira

2,5%

Santarém

2,5%
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2,1%
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Setúbal
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1,3%

Braga

1,3%
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0,8%
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0,4%
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0,4%
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Estrangeiro

2,5%
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10%

20%

30%

40%

50%
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n= 236
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Quanto ao distrito ou região onde se encontra o local de trabalho dos jornalistas que
responderam ao inquérito, a grande maioria (63,6%) respondeu Lisboa, seguido de
Porto, com 11,4%. As restantes regiões encontram-se com níveis mais reduzidos e
similares entre si, com destaque para os 2,5% que responderam trabalhar no
estrangeiro.
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Figura 6 – Abrangência do órgão de comunicação social para o qual trabalha
80%
64,0%
60%
40%
20%

17,8%

18,2%

Regional ou local

Não se aplica

0%
Nacional

n= 236
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Quanto ao tipo de órgão de comunicação social para o qual trabalha, no que concerne à
sua abrangência geográfica, 64% dos indivíduos responderam ser de cariz nacional,
17,8% referem ser regional ou local, como imprensa ou rádios locais, e 18,2% dizem que
tal questão não se aplica, podendo isto dever-se ao facto de estarem ligados a meios de
comunicação social online ou de não terem uma ligação fixa a nenhum meio..

Figura 7 – Área de formação académica
39,8%
Ciências da Comunicação/Comunicação Social
Jornalismo

25,0%

História

4,2%

Sociologia ou Antropologia

3,8%

Línguas e Literaturas

3,8%

Direito

3,0%

Relações Internacionais

2,5%

Economia

2,1%

Ciência Política

1,7%

Filosofia

1,7%

Outra

12,4%
0%

10%

20%

30%

40%

n= 236
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas
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Através desta figura, pode verificar-se que a maioria dos jornalistas inquiridos têm como
área de formação académica Ciências da Comunicação ou Comunicação Social (39,8%) e
Jornalismo (25%). As restantes formações são mais reduzidas, com destaque para
História, com mais de 4%.
As formações académicas dos jornalistas agrupados em Outra revelam-se bastante
diversas, desde Engenharia a Ciências Religiosas, passando por Marketing e Publicidade
ou Matemática.

Figura 8 – Em que tipo de meios de comunicação social trabalha
60%
50%

48,7%

40%

32,6%

30%
20%

15,3% 16,1%
10,2%

13,1%
7,2%

10%

9,7% 8,1%

3,8%

8,1%
1,3%

2,5% 3,4%

5,1%
3,4%

0%
Imprensa

Jornalismo
online - site

Rádio

Televisão

Atividade primária

Jornalismo
Agência
online noticiosa
redes sociais

Jornalismo
online aplicação

Outro

Atividade secundária

n= 236
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

A maioria dos inquiridos (48,7%) tem como atividade primária o trabalho na imprensa,
seguido do jornalismo online (site) e da rádio. De referir que, em termos de atividade
secundária, o jornalismo online (site) é o mais frequente (15,3%), o que pode atestar
uma atividade relevante deste meio de comunicação na publicação jornalística.
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Figura 9 – Secções ou especialidades nas quais trabalha a maior parte do
tempo
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Outra
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0%
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10%

15%

20%

n= 236
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

No que respeita a secções ou especialidades nas quais os inquiridos trabalham
principalmente, 18,6% referem ser na área de Sociedade/Nacional, 15,7% dizem ser
Local/Regional, 8,5% declaram ser Internacional/Mundo e 8,1% referem ser Economia
(curiosamente acima de Política, com apenas 7,6%). Refira-se que áreas mais
especializadas, como Tecnologia/Ciência (3 %), Saúde (2,5%) ou Educação (1,3%), por
exemplo, obtêm valores relevantes.
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Figura 10 – Há quantos anos exerce a profissão de jornalista

Mais de 30

20,3%

21 a 30

26,3%

16 a 20

15,7%

11 a 15

10,2%

6 a 10

9,7%
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0a2

10,6%
0%

10%

20%

30%

n=236
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Dos jornalistas inquiridos, 20,3% referem exercer a profissão há mais de 30 anos, sendo
que 26,3% dizem fazê-lo entre 21 a 30 anos, o que indica que quase metade dos
profissionais têm mais de 20 anos de experiência. De resto, 15,7% referem exercê-la
entre 16 a 20 anos, 10,2% de 11 a 15 anos, e 9,7% de 6 a 10 anos.
Sendo que uma larga percentagem de jornalistas exerce a profissão há 11 ou mais anos
(72,5%), isto significa uma interessante consistência da amostra para a análise posterior
acerca da evolução das práticas jornalísticas, tendo em conta a evolução do jornalismo
ao longo dos anos.
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2. A FORMAÇÃO DOS JORNALISTAS: CARATERÍSTICAS DA FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR NO JORNALISMO DOS ÚLTIMOS ANOS

Neste leque de questões são identificados aspetos mais concretos acerca da formação
complementar dos jornalistas, da sua necessidade e para que desenvolvimento de
competências, e ainda as instituições a que os jornalistas e empresas de comunicação
social mais recorrem para obter formação complementar.

Figura 11 – Encontra-se atualmente a estudar ou em algum tipo de formação

Não

82,2%

Sim, no ensino superior

10,4%

Sim, em formação ligada a jornalismo

3,9%

Sim, em formação técnica ou tecnológica

3,5%

0%

30%

60%

90%

n= 230
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Através desta figura verifica-se que a grande maioria (82,2%) dos jornalistas não se
encontra atualmente a estudar ou em algum tipo de formação, mas 10,4% frequentam o
ensino superior, 3,9% estão em formação ligada a jornalismo e 3,5% em formação
técnica ou tecnológica.
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Figura 12 – Nos últimos 10 anos, sentiu necessidade em obter formação
complementar ligada ao jornalismo
100%
90%

80,4%
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30%
19,6%

20%
10%
0%
Sim

Não
n= 230

Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

No inquérito foi questionado se, tendo em conta a evolução do jornalismo nos últimos 10
anos, os jornalistas sentiram necessidade de obter formação complementar ligada a essa
área. Como se verifica, a grande maioria – mais de 80% – respondeu afirmativamente,
apontando claramente para a necessidade que os jornalistas têm sentido no que
concerne a um maior acompanhamento e atualização profissional para se manter a par
da evolução das práticas jornalísticas.
Tais dados são aprofundados nas perguntas seguintes, que respeitam à efetiva realização
de formação complementar por parte dos jornalistas nos últimos 5 anos, período
escolhido para permitir perceber, de forma mais clara, como os jornalistas portugueses
encaram a formação e quais as áreas que consideram mais relevantes.
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Figura 13 – Nos últimos 5 anos, recebeu formação complementar ligada ao
jornalismo
80%
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56,1%
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43,9%
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Não
n= 230

Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

À pergunta se nos últimos 5 anos recebeu efetivamente algum tipo de formação
complementar ligada ao jornalismo, a maioria (56,1%) diz tê-lo feito, estabelecendo-se
assim um número bastante relevante de jornalistas que, por iniciativa própria ou da
empresa (ver figura 14), frequentou ações de formação ou aprendizagem.
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Figura 14 – Iniciativa para ter obtido formação complementar nos últimos 5
anos

Por iniciativa própria
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n= 116 (dos que responderam ter recebido formação complementar nos últimos 5 anos)
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Como se verifica através da figura, a maioria dos jornalistas (64,7%) refere ter recorrido
a formação complementar, diretamente ligada ao jornalismo ou não, por iniciativa
própria, com 29,3% a referirem tê-lo feito por iniciativa da empresa. Apenas 3,4%
declararam ter sido tanto por iniciativa própria como da empresa, e só 1,7%
responderam ter sido por iniciativa da universidade.
Estes dados revelam uma tendência clara para que sejam os próprios jornalistas a
procurar, por iniciativa própria, algum tipo de formação complementar aplicável ao
jornalismo, o que pode apontar para a maior perceção dos profissionais em relação à
evolução e às mudanças das práticas no jornalismo.
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Figura 15 – Nos últimos 5 anos, recebeu algum apoio por parte da empresa
onde trabalha ou trabalhou para efetuar formação complementar ligada ao
jornalismo
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n= 116 (dos que responderam ter recebido formação complementar nos últimos 5 anos)
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Ainda tendo em conta os inquiridos que responderam ter obtido formação complementar
nos últimos 5 anos, 47,4% dizem não ter recebido qualquer apoio por parte da empresa
para a qual trabalham/trabalharam na obtenção da formação. Dos que receberam apoio,
só 29,3% referem que a empresa os apoiou em grande medida. Há ainda 23,3% que,
apesar de terem recebido apoio da empresa, não terá sido tanto quanto poderia/deveria.
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Figura 16 – Em que instituição ou instituições obteve tal formação
complementar
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n= 116 (dos que responderam ter recebido formação complementar nos últimos 5 anos) – Resposta múltipla
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Como é possível verificar, grande parte dos jornalistas obteve a formação ou
formações complementares nos últimos 5 anos no CENJOR (44%), com uma parte
significativa (28,4%) a terem formação na empresa ou na organização para a qual
trabalham. De resto, referir os 8,6% que tiveram formação na Universidade Nova de
Lisboa e os 6,9% que a tiveram no ISCTE-IUL. Já 33,6% disseram ter tido formação
em instituições para além das hipóteses apresentadas, e 12,1% referiram ter
frequentado Cursos Online, dos quais se podem destacar o Knight Center for
Journalism in the Americas e o Centro Europeu de Jornalismo.
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Figura 17 – Para que fins recebeu tal formação complementar
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Quanto aos fins para que os inquiridos receberam formação complementar, o que
permite perceber melhor as eventuais necessidades formativas atuais dos jornalistas,
praticamente metade dos indivíduos disseram ter sido tanto para competências
tecnológicas ou ligadas a suportes digitais (49,1%), como para multimédia (47,4%).
De seguida verifica-se a formação em jornalismo digital (37,1%), edição de vídeo
(26,7%), e trabalho em redes sociais (26,7%).
Como se verifica pelas opções de formação mais escolhidas pelos jornalistas, a
formação centra-se muito em aspetos diretamente ligados a questões tecnológicas e
digitais, e em específico nos seus processos técnicos. Isto demonstra a necessidade
que os jornalistas sentem em acompanhar a evolução tecnológica aplicável no âmbito
do jornalismo, não apenas no processo de produção informativa, como também nos
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próprios meios de difusão digital, como jornais online, redes sociais e aplicações para
telemóvel.

Figura 18 – Ao longo dos últimos 10 anos a evolução da tecnologia e dos
meios de publicação veio modificar a sua forma de fazer jornalismo
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Há muito poucos jornalistas que referem que a evolução da tecnologia e dos meios de
publicação não veio modificar em nada a sua forma de fazer jornalismo, o que parece
confirmar as mudanças sentidas neste âmbito ao longo dos últimos 10 anos. Por outro
lado, da maioria que respondeu que a evolução da tecnologia e dos meios de publicação
veio modificar a forma de fazer jornalismo, 69,3% dizem que se têm adaptado bem, com
outros 20% a referirem que não se sentem totalmente adaptados, valor este que pode
ser considerado relativamente elevado.
Sendo reconhecida tal evolução, a próxima figura procura perceber se os jornalistas têm
utilizado os novos meios de publicação – como são os casos de plataformas como o
Facebook ou o Twitter, ou de blogues – para divulgarem informação noticiosa,
nomeadamente sem a terem publicado num meio de comunicação, descartando assim a
mediação tradicional e estabelecendo uma relação direta com a audiência.
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Figura 19 – Utiliza canais de disseminação na internet (ex: Facebook) para
divulgar informação noticiosa, sem a ter publicado num meio de
comunicação social
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Como se verifica pela figura, praticamente metade dos jornalistas refere não utilizar os
novos canais de disseminação na internet para divulgar produção jornalística sem a ter
publicado num meio de comunicação social. Em contraponto, a outra metade diz fazê-lo,
sendo que 21,5% referem fazê-lo com frequência, o que aponta de forma clara para a
crescente importância de tais canais de disseminação no jornalismo atual.
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Figura 20 – Que tipo de dificuldades tem sentido para filtrar e trabalhar a
informação disponibilizada na internet e nas redes sociais
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Nesta questão é perguntado que tipo de dificuldades os jornalistas poderão sentir
quando trabalham informação existente na internet e nas redes sociais, de forma a
compreender mais aprofundadamente a relação do jornalismo com esta fonte de
informação. Ora, 46,3% referem que têm dificuldade em identificar as fontes e 38,5%
declaram que têm dificuldades no cruzamento da informação, aspetos relacionados com
o caráter de abrangência informativa caraterística da internet, o que pode apontar para a
necessidade de criar oferta específica de formação sobre fontes de informação online e a
utilização de serviços de agregação da informação.
Dos que sentiram algum tipo de complicação, 18% referem ter sentido dificuldades em
citar as fontes da web, com 10,2% a sentirem dificuldades em acrescentar informação
complementar ou contextual. Por outro lado, 21% dos inquiridos referem não ter sentido
qualquer tipo de dificuldades.
A próxima figura procura perceber como e onde os jornalistas aprenderam a utilizar
diferentes ferramentas ligadas à produção, edição e disseminação jornalística, desde
ferramentas de apoio à produção, como são as ferramentas de análise de dados ou de
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redes sociais; ferramentas de produção e edição, como edição de vídeo, de áudio ou
fotografia; e ferramentas de disseminação, como redes sociais e blogues.

Figura 21 – Como e/ou onde aprendeu a utilizar as seguintes ferramentas
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Como é possível verificar, de uma forma geral a maioria refere ter aprendido a utilizar
todas as ferramentas de forma autodidata, isto é, sem a ajuda formal de alguma
instituição de ensino ou formação, o que potencia uma utilização pouco aprofundada
e/ou pouco eficaz. Mais concretamente nas ferramentas de apoio à produção, e após
tal maioria referir ter aprendido de forma autodidata, 35,1% referiram ter aprendido na
empresa, 21% em workshops ou em centros de formação e 14,1% na universidade.
Já quanto às ferramentas de produção e edição, 55,1% referem também tê-lo feito
na empresa ou no trabalho, 28,8% na Universidade e 28,3% em workshops/centros de
formação.
Já que no se refere às ferramentas de disseminação, a grande maioria (mais de
70%) aprendeu a utilizá-las de forma autodidata, com apenas 29,8% a referirem ainda
tê-lo feito na empresa, 14,6% em workshops e centros de formação e 9,3% na
universidade. Isto denota um desinteresse das empresas em dotar os seus profissionais
de conhecimentos para melhor disseminar a informação que produzem.
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3. PERCEÇÕES DOS JORNALISTAS SOBRE A VALORIZAÇÃO DADA AO SEU
TRABALHO

No próximo leque de questões, foi pedido aos jornalistas que indicassem o quanto
sentem o seu trabalho valorizado por diversas entidades, desde a empresa para a qual
trabalham aos seus colegas ou às suas audiências.

Figura 22 – Valorização percecionada do seu trabalho pela empresa, por
responsáveis diretos e por outros profissionais
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Como é possível verificar, e no que se refere à empresa para a qual trabalha, de 1 a
7 (sendo 1 nada valorizado e 7 completamente valorizado), os resultados são algo
dispersos. Nos extremos, 13,7% a referirem-se nada valorizados e só 9,8% se sentem
completamente valorizado.
No que respeita à valorização pelos seus responsáveis diretos, esta tende a ser mais
valorizada, com 14,1% a dizerem-se completamente valorizados e 24,4% a escolherem o
nível 6 (muito valorizado).
No que concerne à valorização do seu trabalho pelos seus pares, o que, ao contrário
dos anteriores, descarta qualquer tipo de relação de autoridade ou poder, a maioria
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sente-se mais valorizada, em comparação, com 27,8% e 33,7% nos níveis 5 e 6,
respetivamente, e ainda 13,2% a referirem-se completamente valorizados.
Assim, parece ser com a empresa para a qual trabalham que os jornalistas, na sua
generalidade, sentem mais falta de valorização, ainda mais do que pelos seus
responsáveis diretos, o que pode também apontar para falta de uma estratégia de
reconhecimento do valor dos recursos humanos no jornalismo.

Figura 23 – Valorização percecionada do seu trabalho pelas fontes, pelas
audiências e pela população em geral
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Centrando agora a valorização do seu trabalho pelas suas fontes, os jornalistas
percecionam que estes tendem a valorizá-lo, com 25,9%, 32,2% e 16,6% a selecionarem
os níveis 5, 6 e 7, respetivamente.
Já as audiências e a população em geral apresentam resultados mais similares,
sendo que, de uma forma geral, sentem o trabalho mais valorizado do que desvalorizado
pelos seus destinatários.
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4. OPINIÕES E ATITUDES SOBRE A FORMAÇÃO ATUAL DOS JORNALISTAS
Neste capítulo poderá compreender-se melhor as opiniões e posições dos jornalistas não
apenas acerca da formação complementar mas também, por exemplo, do ensino do
jornalismo no Ensino Superior e do papel das empresas de comunicação social na
obtenção e desenvolvimento de competências dos jornalistas.

Figura 24 – Tempo que deve idealmente demorar uma formação
complementar ligada ao jornalismo
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

35,3% dos jornalistas consideram que uma formação profissional deve idealmente
demorar até 25 horas, como um curso de formação curto, e 28,8% declaram que deve
demorar até 50 horas, como um curso de formação médio. São 15,3% os que
consideram que deve demorar até 8 horas, como no caso de um workshop.
Quanto a formações até 4 horas, apenas 5,3% referem ser este o tipo de formação ideal,
número similar aos que referem ser as formações superiores a 50 horas.
Estes dados indicam a tendência para se preferir uma duração intermédia para a
formação complementar, descartando tanto formações curtas, como palestras ou
seminários, como cursos de formação longos, com mais de 50 horas. Parece assim haver
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uma preferência por formações que não sejam especialmente extensas e profusas, mas
que também não se revelem fugazes ou pouco desenvolvidas.

Figura 25 – Onde considera que os jornalistas podem obter de forma mais
efetiva as competências de trabalho jornalístico
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Como é possível verificar através desta figura, 43,5% dizem que os centros/escolas de
formação são os locais onde os jornalistas podem obter de forma mais efetiva
competências jornalísticas, mas 42,4% dizem ser nas empresas em que trabalham, e só
14,1% preferem as instituições de Ensino Superior.
Estes dados apontam, por um lado, para a importância dada à experiência de trabalho
para a obtenção das competências de trabalho jornalístico, e, por outro, para a
complementaridade que pode existir com os centros e escolas de formação. Pelo
contrário, são menos valorizadas as instituições de Ensino Superior, aspeto ao qual a
próxima figura procura responder mais aprofundadamente.

42

Figura 26 – Considera que o Ensino Superior em Portugal oferece as
competências necessárias aos jornalistas para trabalhar a informação
disponível na internet e nas redes sociais
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

A grande maioria dos jornalistas inquiridos não considera que o Ensino Superior
português oferece todas as competências necessárias para trabalhar a informação
disponível na internet e nas redes sociais – atestando também a própria evolução, nos
últimos anos, deste ensino em relação à evolução no jornalismo. Só 6,5% referem que
sim e a maioria (52,9%) refere que em parte sim, embora seja também necessária
formação complementar. Por outro lado, 28,8% declaram que o Ensino Superior não
oferece as competências necessárias para este caso, o que sugere que as universidades
e politécnicos deveriam rever os seus currículos na área das Ciências da Comunicação/
Jornalismo.
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Figura 27 – Que competências considera que faltam aos jornalistas quando
chegam às redações
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Quanto às competências que consideram que faltam aos jornalistas quando chegam às
redações, questão que permite aprofundar a falta, ou não, de competências dos
jornalistas quando entram no mercado de trabalho após o período de formação de base,
74,1% referem ser tanto no tratamento de informação como na escrita ou modo como
produz conteúdos jornalísticos. Das hipóteses mais selecionadas, 70,6% referem ser na
capacidade de verificar e confirmar a informação com diferentes fontes, e 58,2%
declaram ser na forma como lidam com a informação proveniente da internet e das redes
sociais, pondo em causa a formação de base (académica e/ou complementar) em
algumas das tarefas básicas da atividade jornalística.
Destes dados, é interessante perceber que as hipóteses mais selecionadas parecem
prender-se com alguns dos fundamentos do jornalismo, do ponto de vista da produção,
como o tratamento da informação, a escrita/produção de conteúdos jornalísticos e a
relação com as fontes de informação, sejam elas tradicionais ou online. É relevante não
se ter verificado nenhuma resposta na hipótese “não faltam nenhumas competências”, o
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que indica claramente que nenhum candidato a jornalista chega às redações
completamente preparado.
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5. GRAUS DE CONCORDÂNCIA: FORMAÇÃO E COMPETÊNCIAS, FAKE NEWS
E POSIÇÃO DOS JORNALISTAS PORTUGUESES NO CONTEXTO EUROPEU

As próximas figuras dizem respeito à concordância dos jornalistas inquiridos quanto a
diversas afirmações que respeitam às práticas, à formação e à evolução do jornalismo,
procurando-se assim identificar as posições dos jornalistas portugueses sobre estes
temas.
O primeiro leque de afirmações prende-se com assuntos como a formação e as
competências jornalísticas, a importância da experiência de trabalho e o papel das
empresas de comunicação social para a prática do jornalismo.

5.1.

AFIRMAÇÕES SOBRE FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA DE TRABALHO E EMPRESAS

Figura 28 – Grau de concordância em relação à importância da formação em
jornalismo
De uma forma geral, um jornalista com formação em jornalismo é mais
competente no trabalho jornalístico do que um jornalista com formação
noutras áreas ou sem qualquer tipo de formação formal.
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Quanto a esta primeira afirmação, a de que um jornalista com formação em jornalismo é
mais competente no trabalho jornalístico do que um jornalista com formação noutras
áreas ou sem formação formal, as respostas dividem-se, embora tendam para discordar.
46

Não parece assim essencial ou determinante para os jornalistas a formação de base de
cada profissional, podendo estes, através de outras caraterísticas – como a experiência
de trabalho ou a formação complementar, por exemplo – ser jornalisticamente
competentes.
A próxima afirmação já diz respeito à formação formal e à entrada no mercado de
trabalho com as competências aplicadas, ou hard skills, necessárias. Mais uma vez, não
parece determinante a questão da formação, sendo que 37,6% discordam, e 16,5% e
5,9% discordam bastante e discordam totalmente, respetivamente. Mais uma vez é
relevante que apenas 20% concorda que os futuros jornalistas chegam à profissão com
as competências aplicadas necessárias.

Figura 29 – Grau de concordância em relação às competências aplicadas no
mercado de trabalho
Após a formação formal, em Portugal os jornalistas vão para o mercado
de trabalho com as competências aplicadas (hard skills) necessárias para a
atividade jornalística.
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

47

Figura 30 – Grau de concordância em relação à necessidade de educação
superior específica em jornalismo
O jornalismo é uma profissão que deve exigir formação e experiência,
mas não educação superior específica em jornalismo.
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Por outro lado, por esta figura consegue-se perceber que, apesar da não determinação
formativa exposta nos dados das figuras anteriores, a maioria dos jornalistas
(nomeadamente 20% que discordam totalmente) discorda com a afirmação de que o
jornalismo é uma profissão que deve exigir formação e experiência, mas não educação
superior específica em jornalismo. Isto aponta para a importância que a formação em
jornalismo deve ter, ajudando os profissionais a ter conhecimentos úteis para o
desenvolvimento do seu trabalho.
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Figura 31 – Grau de concordância em relação à importância da formação
complementar para as hard skills dos jornalistas
As hard skills do jornalismo são essencialmente adquiridas através de
formação complementar e especializada, não com a formação de base.
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Nesta afirmação, que compara a formação complementar com a formação de base no
que respeita ao ensino das hard skills aos jornalistas, 37,6% concorda que estas advêm
essencialmente da formação complementar e especializada, com cerca de 15% a
concordarem bastante e totalmente, o que aponta para a relevância deste tipo de
formação complementar, indo de encontro a dados anteriores que referem a necessidade
dos jornalistas em obter tal formação.
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Figura 32 – Grau de concordância em relação ao papel da experiência na
obtenção de soft skills
As soft skills (e.g., empatia, capacidade de trabalhar em equipa) são
adquiridos na sua totalidade nas empresas e no trabalho efetivo de
jornalismo, e não na formação.
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Já no que respeita a soft skills, como a empatia ou a capacidade de trabalhar em equipa,
34,7% concordam que estas são essencialmente adquiridas nas empresas e no trabalho,
e não na formação, com quase um quinto dos inquiridos a concordarem bastante e
totalmente.
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Figura 33 – Grau de concordância em relação ao papel das empresas de
comunicação social na criatividade dos seus profissionais
As empresas de comunicação social em Portugal ajudam a que se
desenvolva a inovação e a criatividade por parte dos seus profissionais.
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Quanto ao papel ativo das empresas no desenvolvimento da inovação e da criatividade
por parte dos seus profissionais, a maioria discorda, com muito poucos inquiridos a
concordarem.
Isto levanta um grande desafio às empresas no que diz respeito à sua capacidade em
conseguir motivar os profissionais a encontrarem formas inovadoras e criativas para fazer
o seu trabalho e, desta forma, de inovar nos processos de produção e disseminação. As
próprias empresas são, desta forma, um obstáculo ao desenvolvimento e à modernização
do jornalismo.
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Figura 34 – Grau de concordância em relação à importância dos novos meios
de publicação
A multiplicação de meios de publicação além dos tradicionais (e.g.,
sites, blogues, redes sociais) levou a um jornalismo mais próximo das
pessoas.
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Neste leque de afirmações as respostas dividem-se quanto ao jornalismo estar mais
próximo das pessoas devido à multiplicação de meios de disseminação, além dos
tradicionais. Os inquiridos tendem para a discordância, nomeadamente com mais de um
quinto a discordar bastante e totalmente. Este resultado parece sugerir que os jornalistas
não aproveitam as potencialidades de interação com os seus públicos para se aproximar
dos seus destinatários nem para criar comunidades, o que potencia o risco de haver cada
vez maior divórcio entre o jornalismo e a população, que encontra essa interatividade e
espírito de comunidade em outras áreas da comunicação.

5.2.

AFIRMAÇÕES SOBRE O POSICIONAMENTO DOS JORNALISTAS E DA FORMAÇÃO
JORNALÍSTICA PORTUGUESA NO CONTEXTO EUROPEU

Nas próximas afirmações explora-se a opinião dos jornalistas portugueses sobre a sua
posição no contexto europeu, relativamente ao exercício profissional, às competências
aplicadas ou à formação em Portugal. Isto permitirá perceber qual a perceção dos
jornalistas quando comparados com outras realidades, pretendendo-se assim identificar
pontos fortes e menos fortes do jornalismo português atual.
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Figura 35 – Grau de concordância em relação ao posicionamento dos
jornalistas portugueses no contexto da UE, em termos de exercício
profissional
Em termos de exercício profissional, os jornalistas portugueses
encontram-se a par em relação a jornalistas da União Europeia.
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Em termos de exercício profissional, os jornalistas portugueses dividem-se quanto à
comparação em relação a outros jornalistas da UE, mas tendem a concordar com ela
(40%, no total), o que parece significar que, em termos de perceção, não existe muita
diferença entre os jornalistas dentro da UE.
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Figura 36 – Grau de concordância em relação ao posicionamento dos
jornalistas portugueses em comparação com jornalistas da UE
Existem aspetos importantes em que os jornalistas portugueses se
encontram à frente em relação a jornalistas da União Europeia.
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Já no que concerne a esta afirmação, algo abrangente no seu sentido – que afirma que
existem aspetos importantes em que os jornalistas portugueses se encontram à frente
dos da UE –, a maioria não concorda nem discorda, tendendo apenas um pouco para a
discordância.
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Figura 37 – Grau de concordância em relação às maiores ou menores
competências dos jornalistas portugueses em comparação com jornalistas
da UE
De uma forma geral, os jornalistas portugueses têm mais competências
em relação a jornalistas da União Europeia.
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Quanto aos jornalistas portugueses terem mais competências em comparação com
jornalistas da UE, como é possível verificar pela figura, nenhum inquirido respondeu que
concordava bastante ou totalmente, tendo apenas 5,9% concordado. A maioria não
concorda nem discorda, mas as respostas tendem depois para a discordância, com cerca
de 40% no total. Ou seja, no que respeita a competências, é clara a percepção de que os
jornalistas portugueses possuem menos competências do que os colegas da EU, o que
sugere ser necessário um esforço de jornalistas, empresas e entidades formativas para a
capacitação dos profissionais.
No que respeita à próxima afirmação, que lida com a questão da formação – afirmando
que os jornalistas portugueses têm mais formação em relação aos da UE –, as respostas
continuam no sentido da figura anterior, com apenas 1,8% a concordarem e mais de
40% a discordarem de algum modo.
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Figura 38 – Grau de concordância em relação à maior ou menor formação
dos jornalistas portugueses em comparação com jornalistas da UE
De uma forma geral, os jornalistas portugueses têm mais formação em
relação a jornalistas da União Europeia.
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Resultados similares eram expetáveis para a afirmação seguinte, que declara que a
formação em Portugal tem mais qualidade do que a generalidade da formação nos países
europeus, resultados esses que foram confirmados, dado que apenas cerca de 7%
concordam de algum modo e mais de 30% discordam de alguma forma. Neste caso, os
jornalistas deixam claro que ou a formação formal e complementar em Portugal é similar
em qualidade à disponível em outros países da EU, ou inferior, o que serve de alerta para
as entidades formativas necessitarem de melhorar as suas ofertas.
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Figura 39 – Grau de concordância em relação à qualidade da formação em
Portugal em comparação com países da UE
De uma forma geral, a formação em Portugal tem mais qualidade do
que a formação existente noutros países da União Europeia.
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Figura 40 – Grau de concordância em relação ao modelo educativo no
âmbito do jornalismo em Portugal
As instituições de ensino e formação em jornalismo em Portugal devem
seguir um modelo educativo mais semelhante ao que é seguido em
países europeus com um jornalismo mais desenvolvido.
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Por fim, no que concerne a se as instituições de ensino em Portugal devem seguir um
modelo educativo mais semelhante ao que é seguido em países europeus com um
jornalismo mais desenvolvido, a maioria concorda de algum modo, o que parece
apontar, principalmente, para a importância de uma educação com qualidade para a
existência de um jornalismo de qualidade, e para a necessidade das entidades
formativas irem procurar inspiração, métodos e conteúdos nos países com jornalismo
mais desenvolvido.

5.3.

AFIRMAÇÕES SOBRE O PAPEL DOS JORNALISTAS EM RELAÇÃO ÀS FAKE NEWS

As próximas afirmações dizem respeito à informação existente na internet e nas redes
sociais, o seu potencial de fake news e, principalmente, o papel dos jornalistas para
combater este fenómeno.

Figura 41 – Grau de concordância em relação à modificação de práticas por
causa das redes sociais
O surgimento das redes sociais veio modificar radicalmente a forma de
descobrir e tratar notícias por parte dos jornalistas.
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No que concerne a esta primeira afirmação de que o surgimento das redes sociais veio
modificar muito a forma de descobrir e tratar notícias, a maioria dos jornalistas (cerca
de 80%, no total) concorda com ela, o que, mais uma vez, comprova a perceção dos
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profissionais relativamente à evolução e às mudanças que surgiram ao longo dos
últimos anos.

Figura 42 – Grau de concordância em relação ao combate dos jornalistas às

fake news
As fake news disseminam-se em grande parte pela incapacidade dos
jornalistas em combater informação falsa.
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Já no que respeita à disseminação de fake news por causa da suposta incapacidade
dos jornalistas em combater a informação falsa, a maioria tende a concordar com a
afirmação, com 14,1% e 12,9% a concordarem bastante e a concordarem totalmente,
respetivamente.
Apesar de pouco mais de 30% que de algum modo discordarem da afirmação, é
interessante notar como a maioria dos jornalistas faz tal autocrítica. Aqui, pode
também retirar-se a conclusão de que os próprios jornalistas reconhecem a
importância que têm na divulgação de informação – e por isso, potencialmente, na
disseminação de fake news –, o que, por outro lado, pode promover a discussão sobre
como e de que forma os jornalistas, com a sua influência e as suas ferramentas,
podem combater de modo mais eficiente tal fenómeno.
Ora, isto vai de encontro à próxima declaração, que afirma que os jornalistas têm
conseguido trabalhar da melhor forma a informação proveniente da internet e das
redes sociais; a maioria discorda de algum modo, com menos de um quarto dos
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inquiridos a concordar, o que complementa os dados da figura anterior na autocrítica
da classe jornalística no que respeita ao tratamento deste tipo de informação.

Figura 43 – Grau de concordância em relação ao tratamento da informação
existente na internet e nas redes sociais
Em Portugal, os jornalistas têm conseguido trabalhar da melhor forma
possível a informação proveniente da internet e das redes sociais.
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Figura 44 – Grau de concordância em relação à verificação de fontes para
confirmar as notícias produzidas
De uma forma geral, os jornalistas não têm conseguido verificar
diferentes fontes para confirmar as notícias que produzem.
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Já no que respeita a esta afirmação, 48,2% concordam com a suposta incapacidade
dos jornalistas em conseguir verificar diferentes fontes para confirmar as notícias que
produzem, dados reforçados pelos mais 17,1% que concordam bastante e totalmente.
Portanto, é também reconhecido pelos próprios profissionais que pode não se estar a
proceder às melhores práticas no que respeita à verificação de fontes, situação que se
encontra de algum modo relacionado com o tema da informação falsa e da
desinformação. Ligando com os dados das figuras anteriores, poderá ser pela mais
eficaz verificação de diferentes fontes que o fenómeno das fake news poderá ser
combatido pelos jornalistas.
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Figura 45 – Grau de concordância em relação à influência das fake news na
desconfiança dos cidadãos no jornalismo
A disseminação das fake news tem contribuído para uma menor
confiança dos cidadãos no jornalismo.
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Aqui, perguntados se a disseminação das fake news tem contribuído para uma menor
confiança dos cidadãos no jornalismo, as respostas são claras. A grande maioria
concorda de alguma forma com a afirmação, com 34,1% a concordarem totalmente.
De facto, a questão da relação de menor confiança entre os cidadãos e as instituições
– não apenas jornalísticas, mas também, por exemplo, políticas – tem sido muito
importante no estudo do fenómeno das fake news. Esta desconfiança percecionada
pelos jornalistas é um exemplo claro de uma falha entre as instituições que de algum
modo produzem informação, no sentido lato, e o lado que as receciona, que reage com
desconfiança em relação à mesma.
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Figura 46 – Grau de concordância em relação à qualidade da formação para
o tratamento de informação existente na internet e redes sociais
Em Portugal, as instituições de ensino e formação e as empresas não
oferecem a melhor formação para que os jornalistas aprendam a lidar com
a informação existente na internet e nas redes sociais.
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Por último, mais uma vez a maioria concorda que, em Portugal, as instituições de
ensino não oferecem a melhor formação para que os jornalistas aprendam a lidar com
a informação existente na internet e nas redes sociais. Isto vai de encontro aos dados
das figuras anteriores, sendo aqui importante procurar compreender por que tais
instituições de ensino não parecem dar as melhores ferramentas aos jornalistas para o
seu trabalho, neste caso do tratamento deste tipo de informação.
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6. O FUTURO DA FORMAÇÃO DO JORNALISMO EM PORTUGAL: OPINIÕES
SOBRE MELHORIAS PEDAGÓGICAS DE FORMADORES E PROFESSORES
EM JORNALISMO NOS PRÓXIMOS 10 ANOS

Considerou-se também importante ouvir os jornalistas no que respeita a eventuais
melhorias dos próprios professores e formadores de jornalismo, para assim possibilitar
às instituições de ensino e formação mais informação acerca dos pontos fortes e
menos fortes da sua atividade. Estas questões referem-se à importância de diversas
caraterísticas e competências que, na opinião dos jornalistas e no período de 10 anos,
os formadores deveriam dar, ou não, mais relevância e acuidade na sua atividade
pedagógica no âmbito do jornalismo. Isto permite não apenas perceber as
caraterísticas consideradas importantes para o futuro dos formadores, mas também o
que pode faltar, atualmente, na pedagogia dos professores ligados à atividade
jornalística.

Figura 47 – Nos próximos 10 anos, qual deveria ser a importância para
professores e formadores de jornalismo da experiência de trabalho, da
formação e das competências pedagógicas
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No que respeita a ter experiência prática em jornalismo, a maioria (58,8%) diz
que, nos próximos 10 anos, deveria ter muito mais importância para os professores e
formadores, apontando assim claramente para a relevância que os jornalistas dão à
experiência prática e, posteriormente, a esta característica para a atividade
pedagógica.
No que concerne a ter um curso superior em jornalismo ou relacionado com
jornalismo, 28,2% e 14,7% dizem que deveria ser mais importante e muito mais
importante, respetivamente, embora boa parte dos inquiridos (38,2%) refira que
deveria ter a mesma importância, não parecendo assim esta uma prioridade, na
opinião dos jornalistas, para uma melhoria dos formadores no futuro.
No que diz respeito a ter um curso superior em qualquer área, é a caraterística
que, destas aqui apresentadas, é considerada ser a menos importante para os
formadores no futuro, com apenas 7,6% a referirem que deveria ser muito importante
e 25,9% que deveria ser mais importante. Deverá ser mais valorizado, portanto, ter
um curso superior em jornalismo ou relacionado com jornalismo.
Por fim, quanto a ter competências pedagógicas e didáticas, 44,1% e 32,9% dos
jornalistas referem que nos próximos 10 anos deveria ser mais importante e muito
mais importante, respetivamente, atestando a importância que os inquiridos
consideram que deveria ser dada a esta dimensão no futuro.
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Figura 48 – Nos próximos 10 anos, qual deveria ser a importância para
professores e formadores de jornalismo da cultura geral, da capacidade de
investigação, da capacidade linguística e da gestão de recursos humanos
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Nesta figura, os inquiridos alinham um futuro para os professores e formadores de
jornalismo em que será necessário ter muito mais cultura geral, capacidades de
investigação e linguísticas e até de gestão de recursos humanos.
A caraterística que em 10 anos deveria ser muito mais importante (63,5%) é a de
deter uma forte cultura geral, com outros 28,8% dos inquiridos a referirem que
deveria ser mais importante, valores elevados para uma caraterística que ultrapassa o
âmbito específico do jornalismo.
Os inquiridos valorizam bastante a importância futura para que os formadores de
jornalismo tenham capacidade de investigação, com 57,1% a considerarem muito
mais importante e 35,9% a referirem que deveria ser mais importante.
Quanto a ter capacidades linguísticas, tal caraterística é também valorizada, com
40% a referirem que deveria ser muito mais importante e 42,9% a dizerem que
deveria ser mais importante.
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Por fim, quanto a ter capacidade na gestão de pessoas (recursos humanos),
37,1% e 34,7% referem que deveria ser mais importante e muito mais importante,
respetivamente, no futuro dos formadores.
Isto sugere que os professores e formadores de jornalismo deverão investir em
capacitar-se nestas áreas para melhor formarem melhores jornalistas.

Figura 49 – Nos próximos 10 anos, qual deveria ser a importância para
professores e formadores de jornalismo de aspetos técnicos e metodológicos
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No que respeita a competências técnicas e metodológicas que os professores e
formadores deverão nos próximos 10 anos, e no que se refere a ter competências
técnicas na área digital, a grande maioria (praticamente 90%) refere que estas
deveriam ser mais e muito mais importantes.
Quanto a ter competências na área de análise de dados, esta é também
valorizada para o futuro dos formadores, com 42,9% e 33,5% a referirem que deveria
ser mais importante e muito mais importante do que é atualmente.
Depois, relativamente a ter competências da área da visualização de
informação, a tendência continua a ser similar, com 37,1% e 37,6% a referirem que
deveria no futuro ser mais importante e muito mais importante.
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Na opinião dos jornalistas, portanto, parece que a formação de uma forma geral –
aqui, mais concretamente, os professores e formadores – deveriam ter maiores
competências em termos técnicos e metodológicos, o que se prende também com a
evolução do jornalismo que, como se viu anteriormente, sofreu mudanças no
tratamento, seleção e produção, e disseminação informativa, nomeadamente com o
surgimento das redes sociais.

Figura 50 – Nos próximos 10 anos, qual deveria ser a importância para
professores e formadores de jornalismo de aspetos ligados a gestão e
modelos de negócio
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No que respeita a aspetos ligados a gestão e modelos de negócio, e no que concerne a
ter conhecimento sobre os modelos de negócio do jornalismo, 47,1% e 32,4%
referem que deveria ser mais importante e muito mais importante para o futuro dos
formadores.
No que diz respeito a ter conhecimentos de gestão, pelo contrário, 40% referem
que deveria ser dada a mesma importância que é dada hoje em dia, com resultados,
de resto, mais divididos, o que atesta a pouca necessidade de ser uma caraterística
melhorada nos professores e formadores.
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Por último, quanto a ter competências no que respeita à disseminação dos
produtos jornalísticos, mais de quatro quintos dos inquiridos referem que deveria
ser mais e muito mais importante do que é.

Figura 51 – Nos próximos 10 anos, qual deveria ser a importância para
professores e formadores de jornalismo da promoção da marca pessoal, do
jornalismo colaborativo e dos novos desafios deontológicos
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Por fim, quanto aos formadores darem maior importância à criação e promoção
de uma marca pessoal no futuro, em comparação com a importância que é dada
hoje, 36,5% dos inquiridos referem que a importância deveria ser a mesma, com
24,7% e 10,6% a referirem que deveria ser menos importante e muito menos
importante, promovendo assim a ideia de que os jornalistas consideram que esta
caraterística – mais centrada no indivíduo e no seu sucesso individual – não deverá ser
muito valorizada no futuro da formação em jornalismo.
Depois, relativamente a dar maior importância ao jornalismo colaborativo
(dentro da redação e entre redações), revela-se algo que os formadores no futuro
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deveriam ter mais em conta, com 42,9% a referirem que deveria ser mais importante
e 37,6% a dizerem que deveria muito mais importante.
Finalmente, no que respeita a ter noção dos novos desafios éticos e
deontológicos no jornalismo, a tendência é clara, já que 67,1% referem ser muito
importante que os professores e formadores, nos próximos 10 anos, valorizem esta
dimensão, valorizando-a mais – pode daqui concluir-se – do que o têm feito
atualmente.
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7. PERGUNTAS ABERTAS AOS JORNALISTAS: O ENSINO DO JORNALISMO E
O SEU FUTURO

No final do questionário, foram apresentadas aos inquiridos 3 perguntas abertas, nas
quais houve a possibilidade de os jornalistas responderem, com o espaço e os
caracteres que entendessem, a questões de cariz um pouco mais amplo e que lidam,
essencialmente, com o ensino do jornalismo em Portugal.
As perguntas abertas, ao contrário das perguntas fechadas típicas dos questionários,
permitem aos inquiridos expor com mais profundidade ou diversidade determinados
aspetos que considerem importantes referir – sem estarem constrangidos com
hipóteses pré-escolhidas – e que contribuem de forma importante para a análise e
para a discussão sobre os temas abordados. De referir que todas as categorias
mencionadas – posteriormente recolhidas e agrupadas pelos investigadores – foram
escritas pelos inquiridos por sua livre iniciativa, razão pela qual são valorizadas na
análise.
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Figura 52 – Considera que o ensino do jornalismo em Portugal se encontra
adequado à realidade dos media?
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Quanto à primeira questão aberta – se considera que o ensino do jornalismo em
Portugal se encontra adequado à realidade dos media –, 14,9% dos inquiridos
responderam afirmativamente a esta questão.
Já dos que responderam de algum modo que não, 29,7% fizeram-no sem explicar esta
posição. Dos restantes, a maior parte (23,8% das respostas) referiu que o ensino do
jornalismo é demasiado teórico ou, por outras palavras, pouco prático. Segundo
alguns dos jornalistas, isto resulta do desfasamento entre o que é ensinado pelos
formadores – que é essencialmente teórico – e a ‘realidade’ das redações, não
havendo, por exemplo, estágios curriculares suficientes para oferecer aos alunos
competências ao nível prático. Segundo estes, com este modelo assiste-se a uma
entrada algo fragilizada dos jovens jornalistas no mercado de trabalho, já que estes
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normalmente não possuem as ferramentas necessárias para lidar com o que as
redações exigem. Uma outra categoria – a de falta de interação dos cursos com
as empresas (5%) – vem, também, um pouco na mesma linha de pensamento, já
que se assiste, na opinião de alguns jornalistas, à falta de estágios curriculares e,
também, de visitas a empresas e às suas redações.
Dos respondentes, 12,9% referiram que os métodos de ensino do jornalismo
encontram-se algo desatualizados, ou de algum modo mal direcionados, tendo em
conta a nova realidade do jornalismo, que sofreu várias mudanças ao longo dos
últimos anos. Em concreto, isto poderá relacionar-se uma vez mais com a questão de
se assistirem a cursos demasiado teóricos e com pouca componente prática.
De seguida, é referida a impreparação dos alunos para a atividade jornalística,
o que novamente se pode ligar à questão da falta de componente prática da formação
formal. Vários jornalistas mais experientes referem sentir essa falha nos mais jovens,
que iniciam agora a sua atividade, percepcionando uma falha entre as competências
que adquirem na formação de base e a realidade das redações.
Há ainda 7,9% dos inquiridos que referem a falta de prática jornalística dos
professores, que, dessa forma, não detêm as ferramentas ideais para apresentar aos
alunos os problemas reais com que as redações se deparam atualmente. A isto
acrescenta-se ainda a falta de qualidade dos formadores, referido em 1% das
respostas.
Outra

dimensão

encontra-se

referida

por

5%,

nomeadamente

a

falta de

interdisciplinaridade no ensino do jornalismo, nomeadamente de áreas como
História, Economia ou Sociologia, expondo a ideia de que seria positivo para os alunos
abrirem os seus horizontes no que respeita a um entendimento mais alargado sobre
questões da sociedade.
Por último, importa referir os 4% que afirmaram faltar sentido crítico nos alunos,
dado sentirem que os jovens jornalistas não pensam criticamente sobre a informação e
os problemas que lhes surgem, podendo essa falha de desenvolvimento ser apontada
ao ensino.
Alguns destes aspetos serão referidos e explorados mais adiante, quando os jornalistas
foram questionados sobre que apostas deveriam ser feitas no jornalismo no futuro.
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Figura 53 – Qual o maior risco do jornalismo a curto-prazo?

Descredibilizar-se

30,7%

Desaparecer, tornar-se irrelevante ou perder
influência

22,8%

Facilitismo e falta de investigação (e.g., não
verificação de fontes)

22,8%

Precariedade dos jornalistas e das redações

20,8%

Dependência ou subserviência a interesses
económicos e políticos (e.g., patrocinadores,…

16,8%

Substituição pelo jornalismo-cidadão e pelas
redes sociais

9,9%

Destaque ao sensacionalismo e clickbait

9,9%

Fake news

8,9%

Falta de sustentabilidade financeira / fracasso
dos modelos de negócio

7,9%

Subjugação às audiências /prioridade do lucro
sobre a qualidade

6,9%

Problemas éticos e/ou deontológicos

5,9%

Perda de confiança por parte das audiências

5,0%

Impreparação ou falta de prática jornalística dos
jovens jornalistas

2,0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

n= 101 – Resposta múltipla
Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

O maior número de respostas em relação à questão de qual o maior risco do
jornalismo a curto-prazo centrou-se na ideia de descredibilização do jornalismo
aos olhos do público e das audiências (30,7% das respostas). Numa linha de
pensamento algo similar, 22,8% referiram o desaparecimento do jornalismo, ou
pelo menos a perda da sua relevância e influência na sociedade. De referir ainda,
neste âmbito, os 5% dos inquiridos que declararam ser a perda de confiança por
parte das audiências o maior risco para o jornalismo.
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Já 22,8% dos inquiridos falaram de facilitismo e falta de investigação,
nomeadamente através do risco, cada vez mais premente, de os jornalistas se
basearem demasiado em informação existente na internet e nas redes sociais, não
cruzarem a informação e não a verificarem, da forma mais correta, através de
diferentes fontes.
De seguida, um dos aspetos mais referidos nesta resposta aberta foi o da
precariedade dos jornalistas e das redações (20,8%), o que inclui essencialmente
a falta de recursos humanos das redações – algo que tem influência direta no volume
e na qualidade do jornalismo que se faz – e os salários baixos dos jornalistas, que,
segundo alguns dos inquiridos, não dão a segurança necessária aos jornalistas para,
muitas vezes, fazerem um trabalho pensado, crítico e, por vezes, independente.
Naturalmente que esta categoria se relaciona também, por exemplo, com a falta de
sustentabilidade financeira ou fracasso dos modelos de negócio, referida em
7,9% das respostas, e que faz parte de um paradigma negativo relacionado com a
própria sobrevivência ou falta de crescimento dos órgãos de comunicação social.
Já 16,8% dos inquiridos refere a dependência ou subserviência dos jornalistas a
interesses económicos e políticos, como são os patrocínios das empresas e,
também, interesses partidários ou até, por exemplo, e segundo um inquirido, os clubes
de futebol. Existe assim uma preocupação relevante que os jornalistas cedam a
interesses de vária ordem, pondo em causa a ética e a deontologia da sua atividade.
Seguindo a mesma ordem decrescente de interesse por parte dos inquiridos, surge o
risco da substituição do jornalismo pelo jornalismo-cidadão e pelas redes
sociais (9,9%), o que engloba respostas que referem riscos do jornalismo atual ser
substituído por indivíduos não jornalistas que, nomeadamente através das redes
sociais ou blogues, produzem conteúdos que podem passar por jornalísticos.
Nessa hierarquia decrescente surge, de seguida, o risco de o jornalismo cair no
sensacionalismo e no clickbait (9,9%), aspetos que estão relacionados com a
tentativa em ter público/ visualizações, priorizando estes aspetos em detrimento da
qualidade jornalística do conteúdo. Precisamente, esta categoria relaciona-se de perto
com a da subjugação às audiências/ prioridade de lucro sobre a qualidade,
que foi mencionada por 6,9% dos inquiridos, e que demonstra a importância da
audiência – na sua vertente económica e de lucro – na forma de fazer atualmente
jornalismo.
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Por sua vez, 8,9% dos inquiridos referem as fake news como um dos riscos principais
do jornalismo a curto-prazo, 5,9% referem problemas éticos e deontológicos, 5%
a perda de confiança por parte da audiência, e 2% a impreparação ou falta de
prática jornalística dos jovens jornalistas.

Figura 54 – No que diz respeito à formação no jornalismo, que apostas
considera que deveriam ser feitas para o futuro?
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Fonte: OberCom. Inquérito O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos
jornalistas

Por fim, quanto à pergunta “No que diz respeito à formação no jornalismo, que
apostas considera que deveriam ser feitas para o futuro?”, 28,8% refere que deveria
melhorada a componente prática, o que vai ao encontro do que tinha já sido
anteriormente referido pelos inquiridos, que realçaram a falta de prática que o ensino
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académico do jornalismo oferece atualmente, levando a que os jovens jornalistas não
conheçam a realidade e as exigências das redações.
De seguida, 27% dos inquiridos refere que deve ser melhorada a componente que
respeita ao uso das tecnologias e à multimédia, concernente tanto às novas
tecnologias e a ferramentas de análise, como a aspetos relacionados com multimédia e
multiplataformas.
Há, ainda, um número elevado de inquiridos (26,1%) que menciona o reforço de
competências éticas e deontológicas no ensino e na formação, competências
consideradas de essencial importância e que podem oferecer aos alunos uma melhor
estrutura ética e crítica aquando da prática jornalística.
O inquérito apresenta, também, 17,1% de respostas que referem que se deveria
apostar

numa

maior

interdisciplinaridade

e/ou

numa

melhoria

do

conhecimento geral dos alunos em jornalismo, valorizando a inter-relação desta
área com outras como História e Sociologia, que acrescentariam, segundo estes
jornalistas, competências úteis para a própria atividade do jornalismo.
Com valores inferiores a 10%, surge com 8,1% o conjunto dos inquiridos que refere
que se deveria apostar no desenvolvimento do espírito crítico e da capacidade
de investigar/questionar dos alunos, aspetos também já referidos anteriormente.
Com valores similares, 7,2% mencionam a valorização das fontes no trabalho
jornalístico, bem como o combate às fake news, que deveria, segundo estes
inquiridos, fazer parte das preocupações do ensino no futuro.
Surgem, ainda,

5,4% dos inquiridos a referir que o ensino em jornalismo deveria

apostar no melhor domínio da língua portuguesa por parte dos alunos, sendo
essa uma das falhas referidas pelos jornalistas no que concerne aos jovens que entram
agora no mercado, isto é, a incapacidade de muitos deles em dominar a língua em que
escrevem – aspeto naturalmente importante, e não negligenciável, na produção de
jornalismo.
De seguida, 4,5% referiram concretamente que as instituições de ensino deveriam
apostar e valorizar o jornalismo digital, com 3,6% a dizerem que deveria apostarse em valorizar o jornalismo de investigação em concreto. Já 3,6% referem, de
forma mais genérica, que deveria haver uma adaptação/ atualização do ensino
aos novos desafios e realidades do jornalismo, supondo que os modelos
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educativos atuais são na sua maioria desajustados e pouco eficientes no que concerne
ao ensino do jornalismo.
Apenas 3,6% dos inquiridos referem que as formações dos jornalistas, incluindo
jornalistas mais experientes, deveriam ser mais regulares, por exemplo com a
participação mais frequente em workshops. E, por último com idêntico valor, 3,6%
referem que deveria haver mais qualidade e experiência nos professores e
formadores em jornalismo, aspeto que, novamente, fora referido anteriormente.

Desta pergunta aberta, é interessante notar que muitas das respostas dos jornalistas
salientam a necessidade de a formação dar importância a aspetos mais básicos da
atividade, como é o caso do melhor domínio da língua portuguesa, de uma maior
interdisciplinaridade ou conhecimento geral – aqui várias vezes descrito como “cultura
geral” pelos inquiridos – ou ainda o reforço das competências éticas e deontológicas.
Várias características têm, portanto, um cariz mais de base, mais geral e mais inclinado
para o indivíduo, por assim dizer, do que para o jornalista em si.
Pode assim dizer-se, concluindo-se destas respostas, que as instituições de ensino e
formação deverão centrar a sua atividade em duas vertentes: primeiro, a uma parte
mais geral, que tende para o ensino do que é ser jornalista – através da aprendizagem
de aspetos éticos e deontológicos –, do que é ser cidadão (novamente uma questão
ética, mais genérica) e apostando na interdisciplinaridade e num conhecimento mais
geral, que se interrelacione com áreas como História, Sociologia, Antropologia,
Economia, enfim, áreas que ofereçam aos alunos de jornalismo informação diversa e
complementar acerca do comportamento do homem e da sociedade; e, segundo, uma
vertente mais prática, que aposte na relação entre os cursos e as empresas,
proporcionando estágios curriculares mais frequentes e com maior duração, bem como
que valorize aspetos mais específicos que respeitem a melhorias no uso de novas
tecnologias e de um maior conhecimento sobre o jornalismo em multiplataformas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desta análise, foi possível identificar algumas das opiniões e posições dos
jornalistas sobre o ensino do jornalismo em Portugal, nomeadamente formação
complementar. Verificou-se que muitos dos jornalistas têm sentido necessidade
de obter formação complementar, sendo que, nos últimos 5 anos, mais de
metade dos inquiridos obteve algum tipo de formação (ver figura 13), a maioria
destes por iniciativa própria e sem qualquer tipo de apoio por parte da empresa em
que trabalha (ver figuras 14 e 15).
Foram também identificadas possíveis melhorias no que respeita a professores e
formadores em jornalismo. Por exemplo, na opinião dos jornalistas estes deveriam, nos
próximos 10 anos, possuir maiores competências em termos técnicos e
metodológicos, como na área digital e análise de dados (ver figura 49), o que
se prende com a evolução do jornalismo que, como também houve oportunidade de
ver, sofreu mudanças no tratamento, seleção e produção informativa, nomeadamente
com o surgimento das redes sociais.
No que respeita às respostas abertas, que disseram essencialmente respeito aos
modelos de ensino e a futuras melhorias que poderiam ser feitas nos mesmos,
surgiram algumas conclusões interessantes. Em termos do futuro do ensino, parece
essencial que as instituições procurem oferecer aos alunos uma componente
mais prática, nomeadamente com a existência de estágios mais regulares em
empresas, mas também com, por exemplo, visitas recorrentes a redações de meios de
comunicação, de modo a incutir nos alunos noções mais próximas da realidade
jornalística.
Alia-se a isto a necessidade de valorizar aspetos específicos/especializados que se
centrem nas melhorias do uso de novas tecnologias e de um maior
conhecimento sobre o jornalismo em multiplataformas.
Igualmente, seria também interessante para o ensino do jornalismo que se apostasse
numa maior interdisciplinaridade, oferecendo aos alunos não apenas formação
mais específica – que, de qualquer modo, se revela naturalmente importante –, mas
também formação ou noções fortes em áreas como História, Sociologia ou Economia,
proporcionando aos alunos um conhecimento mais geral sobre as questões da
sociedade e dos homens. A isto, alia-se a necessidade que os jornalistas sentem em
que sejam incutidos e reforçados nos alunos aspetos de índole ética e
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deontológica, que ofereceriam estrutura à sua atividade como profissionais. Isto
porque, do que foi retirado da análise às respostas dos jornalistas, por vezes o que
parece faltar aos jovens jornalistas são noções mais básicas não apenas sobre a
realidade das redações, mas também sobre a realidade que os rodeia enquanto
cidadãos, e não tanto questões técnicas ou específicas. Uma visão mais ampla do que
é o jornalismo, vendo este não como uma atividade fechada, mas principalmente como
uma atividade que se interrelaciona com diversas outras áreas, poderia beneficiar e
oferecer competências de base aos jovens que iniciam a prática jornalística.
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NOTA METODOLÓGICA

No total, o questionário “O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e
formação dos jornalistas” foi preenchido por 236 inquiridos.
O inquérito esteve aberto para respostas entre 1 de Novembro e 20 de Dezembro,
tendo sido partilhado por elementos da equipa OberCom/ CIES-IUL, pelo Sindicato dos
Jornalistas e pelo CENJOR.
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ANEXO – PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO “O QUE DEVEM SABER OS
JORNALISTAS? INQUÉRITO ÀS PRÁTICAS E FORMAÇÃO DOS JORNALISTAS”
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Qualtrics Survey Software

Questões de caracterização

O inquérito “O que devem saber os jornalistas? Inquérito às práticas e formação dos jornalistas” procura
identificar o percurso académico dos jornalistas e as suas opiniões acerca do tipo de formação que existe no
país, e compreender as práticas, as mudanças e os desafios que surgiram e se desenvolveram ao longo dos
últimos anos no jornalismo português e internacional. O questionário foi desenvolvido pelo OberCom –
Observatório da Comunicação e pelo CIES-IUL, do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, e dirige-se a todos os
jornalistas em Portugal.
O seu contributo será muito importante para a investigação.
Este questionário preenche-se em menos de 15 minutos.

Por favor, indique o seu sexo:
Feminino
Masculino

Indique a sua idade:

Qual é o seu grau de escolaridade completo?
Ensino secundário
Bacharelato/Licenciatura de 3 anos
Licenciatura de 4 a 5 anos
Mestrado (inclui mestrado integrado)
Doutoramento
Outro. Qual?

Qual o seu tipo de vínculo profissional?
Por favor, indique todas as que se apliquem:
Sem termo
A termo certo
Contrato de estágio (profissional)
Estágio curricular
Colaboração (avença)
Colaboração à peça
Freelancer

Em que distrito ou região se encontra o seu local de trabalho?
Açores
Aveiro
Beja
https://iscteiul.co1.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview
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Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Madeira
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
Estrangeiro

Trabalha para um órgão de comunicação social de abrangência:
Nacional
Regional/local
Não se aplica (e.g., não se encontra ligado a qualquer empresa)

Qual é a sua área de formação académica?
Ciências da Comunicação/Comunicação Social
Jornalismo
Direito
História
Economia
Línguas e Literaturas
Sociologia ou Antropologia
Relações Internacionais
Ciência Política
Marketing e Publicidade
Outra. Qual?

Em que tipo de meios de comunicação trabalha?
Atividade principal

Atividade secundária

Imprensa
Rádio
Televisão
https://iscteiul.co1.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview
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Atividade principal

Atividade secundária

Jornalismo online - site
Jornalismo online - aplicação
Jornalismo online - redes
sociais
Agência noticiosa
Outro

Em que secções ou especialidades trabalha a maior parte do tempo?
Artes/Cultura
Desporto
Economia
Educação
Internacional/Mundo
Lazer/Moda/Consumos
Local/Regional
Media
Opinião
Política
Saúde
Segurança/Justiça
Sociedade/Nacional
Tecnologias/Ciência
Vida Social/Celebridades
Outra

Há quantos anos exerce a profissão?
0a2
3a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 30
Mais de 30

Práticas e formação dos jornalistas

Encontra-se atualmente a estudar ou em algum tipo de formação?
Sim, no ensino superior
Sim, em formação ligada a jornalismo
Sim, em formação técnica ou tecnológica
Não
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Tendo em conta a evolução do jornalismo nos últimos 10 anos, sentiu necessidade em obter formação
complementar ligada ao jornalismo?
Sim
Não

Nos últimos 5 anos, recebeu alguma formação complementar ligada ao jornalismo?
Sim
Não

A decisão de ter procurado formação complementar foi:
Por iniciativa própria
Por iniciativa da empresa
Outra razão. Qual?

Tendo em conta estes últimos 5 anos, teve algum apoio por parte da empresa de comunicação social onde
trabalha ou trabalhou para efetuar formação complementar ligada ao jornalismo?
Sim, a minha empresa apoiou em grande medida
Sim, embora não tenha apoiado tanto quanto poderia/deveria
Não, não recebi qualquer apoio por parte da empresa

Em que instituição ou instituições obteve tal formação complementar?
Por favor, indique todas as que se apliquem:
CENJOR
Universidade de Coimbra
Universidade Católica Portuguesa
Universidade do Porto
Instituto/escola de línguas
Universidade de Lisboa
ISCTE-IUL
Universidade Nova de Lisboa
Empresa/organização em que trabalha
Outra(s)
Cursos online. Por favor, indique qual e onde:

Para que fins recebeu formação complementar?
Por favor, indique todas as que se apliquem:
Competências tecnológicas ou ligadas a suportes digitais
Multimédia
Search Engine Optimization (SEO)
Jornalismo digital
https://iscteiul.co1.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview
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Trabalho em redes sociais
Melhoria de escrita/redação noticiosa
Edição de fotografia
Edição de vídeo
Edição de áudio
Fotojornalismo
Jornalismo radiofónico
Jornalismo televisivo
Comunicação oral ou interação pessoal
Línguas estrangeiras. Qual(ais)?
Outro(s). Qual(ais):

Sente que, ao longo dos últimos 10 anos, a evolução da tecnologia e dos meios de publicação veio modificar a
sua forma de fazer jornalismo?
Sim, mas considero que me tenho adaptado bem
Sim, e não me considero totalmente adaptado
Não, não modificou muito ou não modificou nada
Não se aplica (e.g., é jornalista há pouco tempo)

Utiliza canais de disseminação na internet (ex: Facebook, Twitter, blogues, etc.) para divulgar informação
noticiosa, sem a ter publicado num meio de comunicação social?
Sim, com frequência
Sim, ocasionalmente
Sim, mas muito raramente
Não

Ao usar informação disponibilizada na internet e nas redes sociais, que tipo de dificuldades tem sentido para
filtrar/trabalhar tal informação?
Por favor, indique todas as que se apliquem:
Dificuldades em identificar as fontes
Dificuldades no cruzamento da informação
Dificuldades em citar as fontes da web
Dificuldades em acrescentar informação complementar ou contextual
Não tenho sentido dificuldades
Ns/Nr
Não se aplica

Como e/ou onde aprendeu a utilizar ferramentas de produção e edição (e.g., edição em backoffice, edição de
vídeo, edição de áudio, edição de fotografia, ferramentas de visualização de informação, etc.), tendo em conta o
seu trabalho no jornalismo?
Por favor, indique todas as que se apliquem:
Universidade
https://iscteiul.co1.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview
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Workshops/Centros de formação
Na empresa
De forma autodidata
Outra. Qual?
Não se aplica

Como e/ou onde aprendeu a utilizar ferramentas de apoio à produção (e.g., ferramentas de análise de dados,
ferramentas de análise de redes sociais, sistema de gestão de arquivos, ferramentas que permitem o contacto e
proteção de fontes, técnicas de pesquisa e utilização avançada de motores de busca), tendo em conta o seu
trabalho no jornalismo?
Por favor, indique todas as que se apliquem:
Universidade
Workshops/Centros de formação
Na empresa
De forma autodidata
Outra. Qual?
Não se aplica

Como e/ou onde aprendeu a utilizar ferramentas de disseminação (e.g., redes sociais, blogues, newsletters,
ferramentas de otimização para pesquisa), tendo em conta o seu trabalho no jornalismo?
Por favor, indique todas as que se apliquem:
Universidade
Workshops/Centros de formação
Na empresa
De forma autodidata
Outra. Qual?
Não se aplica

Na próxima questão, pedimos-lhe que indique o grau de valorização quanto ao seu trabalho de jornalista, sendo
"1 - Nada valorizado" e "7 - Completamente valorizado".
Em que medida sente que o seu trabalho como jornalista é valorizado:
1- Nada
valorizado

2

3

4

5

6

7Completamente
valorizado

Pelas audiências
Pelos seus responsáveis
diretos
Pela empresa para a qual
trabalha
Pelas suas fontes
Pelos seus pares
Pela população em geral

Opinião e postura sobre a formação dos jornalistas
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Tendo em conta os diversos tipos de formação complementar para jornalistas, quanto tempo considera que esta
deve, idealmente, demorar?
Até 4 horas (e.g., palestra, seminário)
Até 8 horas (e.g., workshop)
Até 25 horas (e.g., curso de formação curto)
Até 50 horas (e.g., curso de formação médio)
Mais de 50 horas (e.g., curso de formação longo)
Ns/Nr

De uma forma geral, onde considera que os jornalistas podem obter de forma mais efetiva as competências de
trabalho jornalístico?
Centros/escolas de formação
Instituições de Ensino Superior
Nas empresas onde trabalham como jornalistas

Considera que o ensino superior em Portugal (licenciaturas, mestrados, etc.) oferece as competências
necessárias aos jornalistas para filtrar/trabalhar a informação disponível na internet e nas redes sociais?
Sim
Em parte, embora seja também necessária formação complementar
Não
Ns/Nr

De uma forma geral, que competências considera que faltam aos jornalistas quando chegam às redações?
Por favor, indique todas as que se apliquem:
Na utilização da tecnologia
No tratamento de informação
Na utilização de ferramentas de colaboração (e.g., Slack)
Na capacidade de verificar/confirmar com diferentes fontes
Na forma como lidam com a informação proveniente da internet e redes sociais
Na gestão ou publicação em redes sociais
Na escrita ou modo como produz conteúdos jornalísticos
Nas formas de disseminar a informação
Outra(s). Qual(ais)?
Não faltam nenhumas competências aos jornalistas quando chegam às redações.

Indique, por favor, o seu grau de concordância em relação às seguintes afirmações sobre formação, experiência
de trabalho e empresas, sendo “1 – Discordo totalmente" e "7 – Concordo totalmente”.

1 - Discordo 2 - Discordo
totalmente
bastante
3 - Discordo
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1 - Discordo 2 - Discordo
totalmente
bastante
3 - Discordo

4 - Não
concordo
nem
discordo

5Concordo

6Concordo
bastante

7Concordo
totalmente

De uma forma geral, um
jornalista com formação em
jornalismo é mais competente
no trabalho jornalístico do que
um jornalista com formação
em outras áreas ou sem
qualquer tipo de formação
formal.
Após a formação formal, em
Portugal os jornalistas vão
para o mercado de trabalho
com as competências
aplicadas (hard skills)
necessárias para a atividade
jornalística.
O jornalismo é uma profissão
que deve exigir formação e
experiência, mas não
educação superior específica
em jornalismo .
Os hard skills do jornalismo
são essencialmente adquiridos
através de formação
complementar e
especializada, não com a
formação de base.
Os soft skills (e.g., empatia,
capacidade de trabalhar em
equipa, etc.) são adquiridos na
sua totalidade nas empresas e
no trabalho efetivo de
jornalismo, e não na formação.
As empresas de comunicação
social em Portugal ajudam a
que se desenvolva a inovação
e a criatividade por parte dos
seus profissionais.
A multiplicação de meios de
publicação além dos
tradicionais (e.g., sites,
blogues, redes sociais) levou a
um jornalismo mais próximo
das pessoas.

De seguida, pedimos-lhe para indicar o seu nível de concordância com afirmações acerca do posicionamento dos
jornalistas e da formação jornalística portuguesa no contexto europeu.

1 - Discordo 2 - Discordo
totalmente
bastante
3 - Discordo

4 - Não
concordo
nem
discordo

5Concordo

6Concordo
bastante

7Concordo
totalmente

Em termos de exercício
profissional, os jornalistas
portugueses encontram-se a
par em relação a jornalistas da
União Europeia.
Existem aspetos importantes
em que os jornalistas
portugueses se encontram à
frente em relação a jornalistas
da União Europeia.
De uma forma geral, os
jornalistas portugueses têm
mais competências em
relação a jornalistas da União
Europeia.
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1 - Discordo 2 - Discordo
totalmente
bastante
3 - Discordo

4 - Não
concordo
nem
discordo

5Concordo

6Concordo
bastante

7Concordo
totalmente

De uma forma geral, os
jornalistas portugueses têm
mais formação em relação a
jornalistas da União Europeia
De uma forma geral, a
formação em Portugal tem
mais qualidade do que a
formação existente noutros
países da União Europeia.
As instituições de ensino e
formação em jornalismo em
Portugal devem seguir um
modelo educativo mais
idêntico ao que é seguido em
países europeus com um
jornalismo mais desenvolvido.

Neste próximo grupo de afirmações, perguntamos qual o seu grau de concordância relativamente a fake news e
ao papel dos jornalistas no que concerne a esta questão.

1 - Discordo 2 - Discordo
totalmente
bastante
3 - Discordo

4 - Não
concordo
nem
discordo

5Concordo

6Concordo
bastante

7Concordo
totalmente

O surgimento das redes
sociais veio modificar
radicalmente a forma de
descobrir e tratar notícias por
parte dos jornalistas.
As fake news disseminam-se
em grande parte pela
incapacidade dos jornalistas
em combater informação falsa.
Em Portugal, os jornalistas
têm conseguido trabalhar da
melhor forma possível a
informação proveniente da
internet e das redes sociais.
De uma forma geral, os
jornalistas não têm
conseguido verificar diferentes
fontes para confirmar as
notícias que produzem.
A disseminação das fake news
tem contribuído para uma
menor confiança dos cidadãos
no jornalismo.
Em Portugal, as instituições de
ensino e formação e as
empresas não oferecem a
melhor formação para que os
jornalistas aprendam a lidar
com a informação existente na
internet e nas redes sociais.

Qual deveria ser, para os PROFESSORES e FORMADORES de jornalismo, a importância das seguintes vertentes
nos próximos 10 anos:
Muito menos
importante

Menos
importante

O mesmo

Mais
importante

Muito mais
importante

Ns/Nr

Ter experiência prática em
jornalismo
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Muito menos
importante

Menos
importante

O mesmo

Mais
importante

Muito mais
importante

Ns/Nr

Ter um curso superior em
jornalismo ou relacionado com
jornalismo
Ter um curso superior em
qualquer área
Ter competências pedagógicas
e didáticas
Deter uma forte cultura geral
Ter capacidade de
investigação
Ter capacidades linguísticas
Ter competências técnicas na
área digital
Ter capacidade na gestão de
pessoas (recursos humanos)
Ter conhecimento sobre os
modelos de negócio do
jornalismo
Ter conhecimentos na área de
gestão
Ter competências no que
respeita à disseminação dos
produtos jornalísticos
Dar maior importância à
criação e promoção de uma
marca pessoal
Dar maior importância ao
jornalismo colaborativo (dentro
da redação e entre redações)
Ter noção dos novos desafios
éticos e deontológicos no
jornalismo
Ter competências na área de
análise de dados
Ter competências na área de
visualização de informação

Além das anteriores, há outras vertentes que considere fundamentais para os professores e
formadores em jornalismo?

Perguntas abertas

Nesta última parte, pedimos-lhe que responda às seguintes questões, de modo a termos em conta, e de forma
mais aprofundada, as suas considerações sobre o ensino do jornalismo em Portugal, no presente e no futuro.

Questão 1 - Considera que o ensino do jornalismo em Portugal se encontra adequado à realidade dos media?
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Questão 2 - Qual o maior risco do jornalismo a curto-prazo?

Questão 3 - No que diz respeito à formação no jornalismo, que apostas considera que deveriam ser feitas para o
futuro?
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