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Sumário Executivo 

 
Neste relatório analisamos as recentes mudanças nas redações em Portugal na sequência da pandemia, com 
base nas respostas de profissionais do jornalismo a um inquérito por questionário online.  

 

Consequências do teletrabalho nas rotinas jornalísticas 

 

O teletrabalho é percecionado como tendo consequências negativas para o jornalismo, em particular no 

que diz respeito ao trabalho colaborativo (75% dos inquiridos discordam que o teletrabalho tenha facilitado 
a construção e manutenção de relações em equipa). Também foram sentidas quebras na eficiência e na 

criatividade devido ao teletrabalho (respetivamente 45% e 47% dos inquiridos suportam a opinião sobre 
essas quebras).  

A perceção sobre os efeitos negativos do teletrabalho está em consonância com a vontade expressa pelos 

jornalistas de regressar às redações (apenas 3% dos inquiridos afirma não querer regressar nos mesmos 
moldes pré-pandémicos). Ainda assim, a experiência em teletrabalho aumentou a convicção de que o trabalho 

presencial pode ser intercalado com o trabalho à distância. De facto, 2 em cada 3 inquiridos gostariam 
de reduzir a frequência com que vão à redação, por comparação com o período pré-pandemia. 

Os desafios são reveladores da necessidade de decidir sobre o teletrabalho em função do caso 
concreto de cada jornalista, considerando as circunstâncias pessoais e familiares, as condições para 
executar o trabalho à distância (em particular habitacionais e de equipamentos), bem como a natureza das 

tarefas desempenhadas. 

As limitações do teletrabalho são também um reconhecimento da centralidade da redação para o trabalho 

jornalístico, havendo uma indefinição relativamente ao futuro da dimensão das redações. Está, por 
isso, em aberto o surgimento de uma redação multidimensional, com parte do staff contratado a trabalhar na 
redação e outra parte a trabalhar a partir de casa. 

 

Mapear a diversidade social no trabalho jornalístico 

 

A promoção da diversidade de género é a dimensão na qual se considera existirem mais progressos 
ou, pelo menos, aquela em que mais jornalistas inquiridos reconhecem o bom desempenho da política de 
recursos humanos da empresa de media onde trabalham (67% concordam), seguida da presença da 

diversidade de opinião e visões políticas (60%). Por oposição, surge em terreno negativo a perceção da 
diversidade étnico-racial (apenas 39% dos inquiridos concorda que a empresa de media onde trabalham está 
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a ter um bom desempenho nessa dimensão dos seus recursos humanos) e a diversidade de origem de 
contextos socioeconómicos dos seus trabalhadores (22%). 

As prioridades das empresas de media devem ser lidas à luz do seu progresso em relação a cada uma das 
dimensões de diversidade, mas também à luz do debate público em torno das questões sociais. Quando 
pedimos aos jornalistas inquiridos para definir uma prioridade em termos dos recursos humanos para 

a sua empresa de media em 2021, a maioria das respostas concentra-se na presença de diversidade de 
opinião-política e na diversidade étnico-racial (respetivamente, 32% e 31%), existindo diferenças 

relevantes nas respostas dadas consoante o género e a idade dos jornalistas, com os mais novos e o sexo 
feminino a dar prioridade à dimensão étnico-racial. 

A opinião positiva sobre a promoção da diversidade ao nível dos recursos humanos é 
reconhecidamente menor quanto maior for a responsabilidade do cargo. Enquanto no nível júnior 
(ex. novos jornalistas e estagiários) apenas 30% dos inquiridos discordam que a sua empresa de media esteja 

a fazer um bom trabalho, ao nível sénior a discordância atinge os 53%. 

Apesar da atualidade e importância da questão da inclusão e da diversidade, a larga maioria dos respondentes 

(80%) não identifica nenhuma iniciativa para monitorizar e documentar a promoção da diversidade, 
considerando serem as medidas em vigor residuais. 

 

Atração e retenção de talentos em tempos de incerteza 

 

O novo contexto informacional e tecnológico do jornalismo fez com que as redações integrassem profissionais 

de novas áreas, antes pouco associadas ao jornalismo, como por exemplo os programadores ou analistas de 
dados. 

A confiança dos inquiridos na capacidade das suas empresas atraírem e reterem talento é maior 
nas áreas tradicionais do jornalismo, como a editorial (onde 57% confiam), do que em áreas emergentes 
onde a concorrência do mercado na busca de recursos humanos é maior. 

Na perspetiva dos inquiridos, as questões monetárias são o maior obstáculo à atração e retenção de 
talento, tanto do lado da empresa de media (que tem dificuldades na contratação) como do lado dos 

trabalhadores (que consideram a remuneração baixa e injusta). Mas também os aspetos organizacionais 
são relevantes, nomeadamente os projetos a desenvolver ou as lideranças. 

A capacidade de adaptação à mudança é essencial perante a proeminência do digital no mundo 
pós-pandemia. Assim, é expectável que as empresas de media procurem talentos com múltiplas valências e 
capacidade de inovar nos conteúdos e formatos de apresentação, com o objetivo de criar uma relação com as 

audiências, e não apenas de estender a produção jornalística tradicional. 
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Introdução 

 

No ano de 2020 assistimos à disrupção da pandemia Covid-19 na sociedade, afetando também o setor do 
jornalismo. O impacto da pandemia foi visível a vários níveis, desde logo na organização do trabalho 
jornalístico, em particular nas rotinas de produção e comunicação, com muitas pessoas a trabalhar 

remotamente. É neste contexto pandémico que surge a motivação para este relatório do OberCom, o qual 
pretende questionar se as mudanças nas redações vieram para ficar. É caso para perguntar se, no jornalismo 

pós-pandemia, nada será como antes? 

A pandemia, e consequente necessidade de recorrer ao teletrabalho, levantou questões sobre os efeitos da 

utilização das novas ferramentas de comunicação e colaboração para o trabalho jornalístico. Além disso, a 
necessidade de garantir condições de segurança nas redações fez questionar e repensar qual a melhor 
dimensão das redações no futuro. Por outro lado, a pandemia alavancou plataformas digitais que competem 

com os órgãos de comunicação social na captação da atenção das audiências. Estas plataformas, facilitadoras 
do ativismo social, aumentaram a visibilidade de temas como a desigualdade de género ou racial, fazendo 

crescer o escrutínio público sobre as organizações de media, em particular na observância de princípios de 
inclusão e diversidade, tanto na sua hierarquia interna como na representação que as suas audiências têm 

delas. Ao mesmo tempo que estes desafios pressionam para mudanças nas redações, também assistimos a 
uma quebra nas receitas publicitárias dos media devido aos constrangimentos económicos provocados pela 
pandemia incluindo a pirataria e partilha não autorizada de conteúdos, nomeadamente jornais em formato pdf 

nos programas de messaging e o streaming, num mercado agitado entre a ameaça do desemprego e a 
necessidade de reter talento. 

Este relatório inspira-se no trabalho do Reuters Institute for the Study of Journalism que analisou as recentes 
mudanças nas redações em 38 países, “Changing newsrooms 2020: addressing diversity and nurturing talent 
at a time of unprecedented change”. Em linha com esse relatório, o nosso objetivo é fazer um retrato das 

alterações na prática do jornalismo em Portugal na sequência da pandemia. De modo a desenvolvermos este 
trabalho preparámos um inquérito por questionário online – que esteve ativo entre 1 de novembro de 2020 a 

1 de março de 2021. 

Procurámos obter uma visão o mais abrangente possível acerca das perspetivas atuais e futuras sobre as 

redações, e por isso aplicámos o questionário não apenas junto de profissionais com responsabilidades de 
gestão e decisão nas marcas de media, mas também junto de jornalistas e daqueles que, trabalhando em 
jornalismo, desempenham funções emergentes, como analistas de dados ou programadores de web. 

No total obtivemos 119 respostas válidas. Dos 98 inquiridos que responderam à totalidade do questionário, 
44% são do sexo masculino, 54% do feminino, e 2% de outro/indefinido. Quanto à idade, existe um equilíbrio 

entre as três faixas etárias definidas à priori: até 34 anos (31%), entre 35 e 49 (38%), mais de 50 (32%). No 
que diz respeito às categorias profissionais encontramos a seguinte distribuição: jornalista (72%); editor 

(19%); coordenação e direção (6%); design (2%). 
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A amostra obtida – decorrente de um inquérito online – é não probabilista e por conveniência, não procurando 
ser estatisticamente representativa do universo jornalístico. Em todo o caso, consideramos que a amostra, 

pela sua composição sociodemográfica (sexo e idade), e pela diversidade na categoria profissional, é adequada 
ao propósito deste relatório. 

O trabalho que apresentamos em seguida está dividido em três partes. Na primeira avaliamos as 

consequências do teletrabalho para o jornalismo, tanto ao nível de rotinas de produção e comunicação como 
ao nível da organização do espaço de redação. Na segunda parte focamos a questão da diversidade dos 

recursos humanos e a sua representação face às suas audiências (ao nível do género, étnico, político e de 
rendimentos). Na terceira e última parte concentramo-nos no impacto da pandemia na retenção de talento, 

explorando alterações nas necessidades de recursos humanos as quais refletem mudanças da natureza do 
trabalho jornalístico que a pandemia acelerou ou criou. 
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1. Consequências do teletrabalho nas rotinas jornalísticas 

 

A pandemia da Covid-19 conduziu à adoção acelerada do teletrabalho em Portugal a partir de março de 2020, 
afetando as organizações de notícias que tiveram de cumprir as normas sanitárias, adaptando os seus espaços 
e dinâmicas de trabalho, ao mesmo tempo que faziam a cobertura desse fenómeno incerto, cujos contornos 

impactam toda a sociedade.  

O cumprimento das normas sanitárias no setor dos media levou a alterações que tendem a prolongar-se além 

da pandemia. Em março de 2020 o teletrabalho surgiu como necessidade, desde logo para garantir a saúde 
pública em respeito pelas diretrizes do governo, mas também para garantir a saúde de quem trabalha nas 

redações, impedindo surtos que asfixiassem a capacidade de resposta do trabalho jornalístico. O confinamento 
obrigatório levou à generalização do teletrabalho nos contextos profissionais que o permitem, mas a prática 
do teletrabalho permaneceu, independentemente da fase da pandemia. 

Esta experiência tão prolongada de teletrabalho implicou, desde o início, alterações nas rotinas de trabalho, 
com uma produção jornalística à distância que tem de confiar em ferramentas emergentes para garantir a 

comunicação interna (ex. Zoom; Teams) e a colaboração necessária (ex. Slack ou WhatsApp) para gerir tarefas 
e obter os resultados pretendidos. 

No trabalho à distância, a adoção de ferramentas de comunicação e colaboração não é sentida de forma igual 
por todos os profissionais do jornalismo, podendo haver diferenças no que diz respeito à perceção do impacto 
no trabalho produzido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Grau de concordância com afirmações sobre efeitos do teletrabalho 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n=118. 
 

Quando questionados sobre o efeito do teletrabalho – com a utilização de novas ferramentas digitais de 
comunicação e colaboração – percebemos que as maiores perdas foram sentidas ao nível do trabalho em 

equipa. Dos inquiridos, 75% discordam que facilitou a construção e manutenção de relações de trabalho na 
equipa (e apenas 8% concordam com esta ideia). Se as perdas no trabalho colaborativo parecem ser elevadas, 
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“Changing newsrooms 2020”, do Reuters Institute for the Study of Journalism 
Dados internacionais de 38 países (inquérito a líderes e dirigentes de marcas jornalísticas) 
 

 
• Tal como em Portugal, regista-se uma maior discordância (77%) em relação aos efeitos no 

trabalho em equipa, por comparação com a eficiência (22%) e a criatividade (42%)  
• São apontados ganhos globais de eficiência (55% concordam vs. 22% discordam), mas no 

caso de Portugal apenas encontramos esse registo positivo entre os inquiridos até aos 34 anos. 
 

 

a perceção sobre as perdas de eficiência e criatividade são menos evidentes. Ainda assim, existem mais 
inquiridos a afirmar que as novas ferramentas diminuíram a eficiência (45%) e a criatividade (47%), do que 

a dizer o contrário (respetivamente 36% e 37%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Discordância com afirmações sobre efeitos do teletrabalho, por grupo etário 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n “até 34 anos”=30; n ”entre 35 e 49 anos”=37; n ”a partir de 50 
anos”=31. 
 

A perceção geral negativa do impacto do teletrabalho existe em ambos os sexos e é independente da idade. 

Ainda assim, é de registar ser entre as mulheres e, de forma mais notória, na faixa etária dos 35 aos 49 anos, 
que se encontra a maior perceção dos efeitos negativos do teletrabalho. Estas particularidades, embora ligeiras 

e estatisticamente pouco significativas, podem apontar para a perceção de eventuais perdas ao nível laboral 
resultantes do desequilíbrio na partilha de responsabilidades familiares, entre homens e mulheres, em contexto 
de teletrabalho associadas ao período de confinamento em que os filhos tiveram de ficar em casa sem aulas 

ou com as mesmas à distância. 

No gráfico anterior apenas apresentamos as respostas discordantes, mas são de salientar duas exceções às 

perceções dominantes sobre o teletrabalho que remetem para impactos diferenciados em função da idade, as 
quais podem refletir graus de destreza digital distintos e perceções diferentes sobre as potencialidades das 

novas ferramentas de comunicação e colaboração. Entre os mais jovens (até aos 34 anos) existe um saldo 
positivo do teletrabalho ao nível da eficiência (37% de discordância vs. 43% de concordância). Por sua vez, 
entre os mais velhos (a partir dos 50 anos) ocorre um saldo positivo ao nível da criatividade (39% de 

discordância vs. 45% de concordância). Ao nível do trabalho em equipa, todos os grupos etários pendem para 
uma visão mais pessimista. 
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“Changing newsrooms 2020”, do Reuters Institute for the Study of Journalism 
Dados internacionais de 38 países (inquérito a líderes e dirigentes de marcas jornalísticas) 
 

 
• Ao nível internacional 3 em cada 4 inquiridos (75%) manifesta vontade de reduzir a 

frequência com que vai à redação (contra os 66% em Portugal) 
• São menos os que dizem querer voltar com a mesma frequência do pré-pandemia (25%) 

 

A perda da comunicação face a face das redações significou não apenas uma necessidade de repensar o fluxo 
de trabalho, mas também uma oportunidade para repensar a necessidade de futuramente estar presente 

numa redação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estado de espírito em relação a um eventual regresso ao trabalho presencial 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n=119. 
 

A perceção sobre os efeitos negativos do teletrabalho está alinhada com a vontade expressa de regressar às 
redações (apenas dos inquiridos 3% afirma não querer voltar). Ainda assim, a experiência em teletrabalho 
aumentou a convicção de que o trabalho presencial pode ser intercalado com o trabalho à distância. De facto, 

2 em cada 3 inquiridos gostaria de reduzir a frequência com que vai à redação por comparação com o período 
pré-pandemia (com 21 % a desejar voltar com uma frequência muito menor e 45% com uma frequência 

menor). Por outro lado, registamos que 1 em cada 3 inquiridos gostaria de voltar à redação com a mesma 
frequência do que antes da pandemia (32%). 

 

 

 

 

 

 

As diferenças na experiência pessoal com o teletrabalho podem explicar sentimentos ambivalentes 
relativamente à vontade de regressar à redação. Por um lado, surgiram novas oportunidades para conciliar a 

vida familiar com o trabalho devido ao menor tempo despendido em transportes e à maior flexibilidade na 
gestão de horário. Por outro lado, assistimos a um impacto desigual do teletrabalho, mais exigente para quem 
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tem de dividir casa com muitas pessoas e não tem um espaço de trabalho próprio ou para quem se sente 
isolado.  

As respostas dos inquiridos relativamente às principais vantagens e desafios do teletrabalho são reveladoras 
da necessidade de as decisões sobre o teletrabalho serem analisadas caso a caso, procurando-se uma gestão 
personalizada para cada função e trabalhador e não optar por medidas de caracter generalista.  

Relativamente às vantagens do teletrabalho, os inquiridos apontam os seguintes fatores: 

 

- Poupança de tempo e dinheiro em deslocações; 

- Autonomia e flexibilidade na gestão do tempo e do horário de trabalho; 

- Conciliação da vida profissional com a pessoal/familiar; 

- Melhoria das competências digitais; 

- Diminuição da distração e maior capacidade de concentração; 

- Maior sensação de segurança e tranquilidade; 

 

No que se refere aos desafios colocados pelo teletrabalho, os inquiridos identificaram necessidades como:  

- Separar a vida profissional da vida pessoal/familiar; 

- Manter a disciplina no cumprimento de horários; 

- Impedir o aumento da carga laboral (direito a desligar); 

- Manter a motivação pessoal; 

- Combater o isolamento;  

- Controlar e gerir equipas; 

- Manter a solidariedade e o espírito de equipa; 

- Manter a criatividade; 

- Proporcionar um debate alargado para troca de ideias e experiências; 

- Proporcionar momentos para socialização entre colegas; 

- Compensar a falta de contacto direto com as fontes; 

- Partilhar a casa com várias pessoas em teletrabalho em simultâneo; 

- Impedir que os custos do teletrabalho sejam suportados pelo trabalhador; 

- Garantir a qualidade das ferramentas utilizadas para o teletrabalho; 

 

Uma análise meramente quantitativa dos fatores listados acima como vantagem e como desafios alude a uma 

eventual superioridade concedida à opção pelo trabalho presencial. No entanto, a realidade é mais complexa. 
Das duas listas acima apresentadas salienta-se que existem fatores que são negativos para alguns inquiridos, 
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mas que são apontados como positivos por outros. Como refere um dos inquiridos, “[o teletrabalho] exige 
uma maior autonomia por parte do jornalista, o que é ao mesmo tempo um desafio e uma vantagem” 

(jornalista, Público). Essas diferenças não decorrem apenas da circunstância pessoal de cada profissional, mas 
também da natureza do próprio trabalho: “para certos trabalhos e assuntos, a distância é uma vantagem, pois 
permite maior concentração sem interrupções” (jornalista, RTP) mas para outros, como “edição de som, ter 

os vários membros juntos a editar é muito mais eficiente” (diretor). 

As limitações do teletrabalho constituem também um reconhecimento da centralidade da redação, pois “é 

muito relevante para troca de experiências e entreajuda” (editor, Agência Lusa). Assim, o teletrabalho surge 
como necessário, mas não suficiente. Como sintetiza um dos inquiridos, “o teletrabalho deve fazer parte do 

trabalho, mas não dá para fazer jornalismo só assim” (jornalista, Agência Lusa). 

Apesar de o teletrabalho existir no jornalismo antes da pandemia, com outras configurações, e por isso não 
constituir uma novidade absoluta, ainda existe resistência à sua generalização: “o teletrabalho tem como 

vantagem a proteção face à pandemia, mas, na nossa atividade como jornalistas, o trabalho é na rua e na 
redação”. (editor, ECO). Em todo o caso, havendo vantagens em recorrer ao teletrabalho, surge a necessidade 

de pensar em adaptações, não apenas nas rotinas de produção e comunicação, mas também nos critérios de 
gestão. Um dos inquiridos destaca a necessidade de “haver confiança mútua no trabalho e aposta em 

objetivos, mais do que no cumprimento de horários” (editor, Antena 1). 

No jornalismo a modalidade de teletrabalho pode significar maior produtividade (por ser mais flexível) e maior 
satisfação pessoal (por permitir mais tempo para a família) ou, em contraponto, pode significar menor 

produtividade (por falta de condições de trabalho em casa) e menor satisfação pessoal (por sensação de 
isolamento ou de maior desgaste emocional). Ainda assim, uma correta avaliação interna das circunstâncias 

em que o teletrabalho é possível e gera melhores resultados para o trabalhador e para a empresa constitui 
uma oportunidade que as direções das marcas de media jornalísticas devem aproveitar. 

O potencial para uma maior flexibilidade, produtividade e satisfação pessoal decorrente do trabalho à distância 
pode igualmente fazer repensar qual a dimensão ótima das redações.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Perspetivas sobre uma eventual redução da dimensão da redação 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n=118. 
As perspetivas dos inquiridos relativamente a uma eventual redução da dimensão das redações (ou dos 

espaços para secretárias) na sequência da pandemia e da experiência do teletrabalho, revela que existe 
margem para mudança, mas sobretudo indefinição. Dos inquiridos, 15% afirmam que a sua empresa está a 



 13 

 
“Changing newsrooms 2020”, do Reuters Institute for the Study of Journalism 
Dados internacionais de 38 países (inquérito a líderes e dirigentes de marcas jornalísticas) 
 

 
• Cerca de metade dos inquiridos (48%) afirmam existirem planos para reduzir a dimensão das 

redações (em Portugal são apenas 15%) 
 

pensar numa redução, contra 37% que afirmam que não está nada previsto nesse sentido. O futuro do 
tamanho das redações parece estar em aberto, com 47% de respondentes a afirmar não saber se a redução 

das redações está a ser estudada.  

 

 

 

 

 

 

Apesar da indefinição ser o tom dominante entre os inquiridos em Portugal, podemos perspetivar a emergência 

de uma redação multidimensional, com parte do staff contratado a trabalhar na redação e outra parte a 
trabalhar em casa. Mais do que um modelo fixo, é possível equacionar que o teletrabalho ocorra em regime 
rotativo, com divisão de dias entre o trabalho na redação e o trabalho em casa.  

Uma eventual redação multidimensional requer uma grande capacidade de organização e planificação, 
ajustando os fluxos de trabalho para garantir a correta comunicação entre todos os departamentos e editorias. 

Como vimos, num contexto de generalização do teletrabalho, um dos desafios maiores é o trabalho em equipa, 
sobretudo quando existe uma separação tão evidente entre quem está na redação e quem está em casa. 
Neste sentido, é importante criar momentos de trabalho em equipa para a fortalecer a dinâmica relacional da 

redação, que estimulem a motivação intrínseca através do sentimento de solidariedade entre colegas e de 
pertença à organização, independentemente do local onde se encontram os trabalhadores. 
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2. Mapeamento da diversidade social no trabalho jornalístico 

 

Os impactos sociais desiguais da pandemia, a par da maior preocupação social com o bem-estar e do aumento 
da utilização da internet para difundir causas sociais, fez com que os temas da inclusão e da diversidade 
ganhassem maior destaque no seio do jornalismo enquanto espaço profissional. 

Os acontecimentos ocorridos nos EUA na sequência do caso George Floyd ecoaram em múltiplos países e 
Portugal não foi exceção. Essa atenção motivou um debate público alargado sobre os racismos e os passados 

coloniais, mas as próprias dinâmicas políticas nacionais, com novos intervenientes partidários e propostas 
polémicas, também alimentou o discutir das desigualdades, não apenas étnico-raciais, mas também políticas 

ou de género. 

Na prática, a cobertura mediática destes temas faz também aumentar o escrutínio público sobre as empresas 
de media jornalísticas, o que implica não apenas um esforço para diversificar as fontes utilizadas – por 

exemplo, quem é entrevistado -, mas também uma reflexão interna sobre a diversidade social dos recursos 
humanos na estrutura das organizações de media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Grau de concordância com a afirmação “a minha empresa está a fazer um bom trabalho na promoção da…” 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n “diversidade de género” = 109. n “diversidade política e de opinião” 
= 106. n “diversidade étnico-racial = 109. n “diversidade de contextos socioeconómicos” = 102 
 

Quando abordamos a importância da diversidade para a identificação das audiências com os produtores de 

notícias, i.e., os jornalistas, e as marcas para as quais trabalham é importante primeiro relembrar quais as 
diferentes dimensões em causa (género, étnico-racial, política e socioeconómica). Pois, esta diferença analítica 
encontra ressonância quando os inquiridos são questionados sobre a sua perceção sobre o bom trabalho da 

sua empresa nessas dimensões. 
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“Changing newsrooms 2020”, do Reuters Institute for the Study of Journalism 
Dados internacionais de 38 países (inquérito a líderes e dirigentes de marcas jornalísticas) 
 

 
• A diversidade de género, tal como em Portugal, é a dimensão com melhor performance a 

nível internacional (80% concordam que a sua empresa está a fazer um bom trabalho) 
• As restantes três dimensões surgem com níveis de concordância semelhantes (entre os 40% 

e os 45%), em cenários que podem ser muito diferentes do português 
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A diversidade de género é a dimensão em que mais inquiridos reconhecem o bom trabalho da sua empresa 
ao nível dos recursos humanos (67% concordam que está a fazer um bom trabalho). Curiosamente, a 

diversidade de política e de opinião, pilar do jornalismo, aparece apenas em segundo lugar (60%). Quanto à 
diversidade étnico-racial verificamos que só 39% dos inquiridos concordam com a afirmação de que a sua 
empresa está a fazer um bom trabalho nesse domínio. Em último lugar, com apenas 22% de concordância, 

ficam as perceções quanto à criação de oportunidades para pessoas menos favorecidas (ex. com graus de 
escolaridade mais baixos), o que reflete a pouca atenção à diversidade de contextos socioeconómicos nas 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar se as empresas de media em Portugal estão a fazer bom trabalho em termos de diversidade 
percebemos que é no grupo etário acima dos 50 anos que a concordância é maior (percentagem de inquiridos 

que respondem concordo ou concordo totalmente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Concordância, por grupos etários, com a afirmação “a minha empresa está a fazer um bom trabalho na 
promoção da…” 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n “até 34 anos” = 30; n ”entre 35 e 49 anos” = 37; n ”a partir de 
50 anos” = 31. 
 

A atenção das audiências a diversas questões sociais tem vindo a pressionar a sociedade no sentido de 

representar de forma mais justa e equitativa estes aspetos, tomando ações concretas para fomentar a 
diversidade e inclusão, sendo por isso relevante pensar sobre o papel dos órgãos de comunicação social na 

mediação da discussão destes temas na esfera pública. 
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Figura 7. “Quais deveriam ser as prioridades das empresas para 2021?” (resposta única) 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n=113 

 

Quando pedimos aos inquiridos para identificar a principal prioridade para a sua empresa em 2021, a maioria 

das respostas concentrou-se na diversidade de opinião-política e na diversidade étnico-racial (respetivamente 
32 e 31%). Por outro lado, a diversidade de género (9%) e a diversidade de contextos socioeconómicos (7%) 
foram as menos escolhidas. De notar ainda os 21% de inquiridos que optou por não responder, indicando 

uma eventual incapacidade de escolha de uma única opção ou o facto de não considerarem nenhum destes 
aspetos prioritários. 

As prioridades das empresas devem ser lidas à luz do seu progresso em relação a cada uma das dimensões 
de diversidade, mas também à luz do debate em torno das questões sociais. Curiosamente, existe um contraste 
entre o reconhecimento do bom trabalho das empresas na diversidade de género (67% concordam) e na 

diversidade política e de opinião (60% concordam) e a sua consideração como prioridade (que é maior na 
política do que no género, 32% vs 9%).  

Por outro lado, a valorização da diversidade étnico-racial (31% apontam-na como prioridade), reflete 
simultaneamente o diagnóstico negativo em relação ao bom trabalho das empresas (apenas 39% concorda) 

e a elevada visibilidade do tema no ano de 2020.  

No que concerne à diversidade de contextos socioeconómicos, é a dimensão com mais avaliações negativas 
(apenas 22% afirma que as empresas estão a fazer um bom trabalho) e também aquela que surge menos 

vezes mencionada como uma prioridade (apenas 7% dos inquiridos apontam esta opção). 
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Figura 8. “Quais rioridades das empresas para 2021?” por género (resposta única) 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n “masculino” = 43; n ”feminino” = 53 
 

As prioridades das empresas podem ser distintas consoante o género de quem decide, o que revela a 
importância do tema da diversidade. Entre as mulheres inquiridas a opção mais escolhida é a diversidade 

étnico-racial (40%), enquanto entre os homens a prioridade é a diversidade política e de opinião (35%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Prioridades das empresas para 2021 por grupos etários (resposta única) 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n “até 34 anos” = 30; n ”entre 35 e 49 anos” = 37; n ”a partir de 
50 anos” = 31. 
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“Changing newsrooms 2020”, do Reuters Institute for the Study of Journalism 
Dados internacionais de 38 países (inquérito a líderes e dirigentes de marcas jornalísticas) 
 

 
• A principal prioridade a nível internacional é a diversidade étnico-racial (42%), que em 

Portugal apenas se verifica entre as mulheres e os mais jovens 
• Segue-se a diversidade de género (18%) e a diversidade de contextos socioeconómicos 

(15%) 
• Em último lugar está a diversidade política e de opinião (11%), numa inversão do que 

acontece em Portugal, onde ocupa o primeiro lugar (32%)  
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Além das diferenças consoante o género, também o fator idade influencia as prioridades. Considerando os 
grupos etários, temos a diversidade étnico-racial como a principal escolha entre quem tem menos de 35 anos 

(47%) e a diversidade política e de opinião entre quem tem mais de 64 anos (42%). Por sua vez, na faixa 
etária entre os 35 e os 64 existe um equilíbrio entre essas duas dimensões de diversidade (ambas a rondar os 
30%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A definição de prioridades na procura de maior inclusão e diversidade surge como uma resposta informada à 

necessidade de incluir vozes com menor projeção no espaço mediático tradicional. Sabendo que existem vozes 
que se sentem mais representadas em meios digitais independentes, é necessário pensar na consequência de 

existir pouca diversidade nos órgãos decisórios dos media tradicionais, mas também nas estruturas 
intermédias e nos novos funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Grau de concordância com a afirmação “a minha empresa está a fazer um bom trabalho na promoção da...” 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n “diversidade ao nível júnior” = 104; n “diversidade ao nível 
intermédio” = 102; n “diversidade ao nível sénior” = 104;  
 



 19 

 
“Changing newsrooms 2020”, do Reuters Institute for the Study of Journalism 
Dados internacionais de 38 países (inquérito a líderes e dirigentes de marcas jornalísticas) 
 

 
• A tendência para a promoção da diversidade ser maior nos níveis mais baixos também se 

encontra nos dados internacionais 
• Os valores de concordância com o bom trabalho das empresas são globalmente mais altos a 

nível internacional do que em Portugal (nível júnior = 84%; intermédio = 59%; sénior = 
37%). 
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Confrontados com a afirmação de que a sua empresa está a fazer um bom trabalho na promoção da 
diversidade ao nível de recursos humanos, percebemos que a concordância é maior para os níveis mais baixos.  

De acordo com os inquiridos, é ao nível júnior (ex. novos trabalhadores e estagiários) que as empresas estão 
a fazer um bom trabalho ao nível da diversidade (45% concordam vs. 30% que discordam). A nível intermédio 
(trabalhadores integrados com contrato) as opiniões são repartidas (38% concordam e 36% discordam). A 

nível sénior (lideranças intermédias e de topo) a perceção maioritária é de pouca diversidade (53% discordam 
que a sua empresa esteja a fazer um bom trabalho, e apenas 25% concorda). 

 

 

 

 

 

 

 

Se a contratação de novos funcionários parece incorporar uma preocupação com a questão da inclusão e 
diversidade, podemos equacionar que uma mudança de paradigma neste campo apenas seja possível se as 

lideranças refletirem a diversidade das audiências que as marcas pretendem representar. Por outro lado, 
podemos pensar que a maior diversidade numa determinada área pode impedir o desenvolvimento da 
diversidade noutra área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Grau de concordância com a afirmação “a aposta na diversidade numa área específica compromete a 
promoção de diversidade noutras áreas” 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n=108 
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Perante a questão de saber se a diversidade é uma escolha única, em que a aposta numa determinada área 
compromete as outras, a resposta dos inquiridos é taxativa: 79% discordam (em parte ou totalmente). 

A ideia prevalente é que a promoção da diversidade pode existir em diferentes áreas em simultâneo, mas o 
aumento da inclusão e da diversidade nas redações tem de ser monitorizado e documentado a nível interno 
para ser efetivo, sob pena de não se poderem avaliar os resultados. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 12. Iniciativas das empresas para monitorizar e documentar a promoção da diversidade (escolha múltipla) 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n = 108. Nota: pergunta de escolha múltipla, a soma das 
percentagens é superior a 100%.  
 

Apesar da importância da questão da inclusão e da diversidade (ex. género ou etnia), a larga maioria dos 
respondentes não identifica nenhuma iniciativa que aponte para uma medida concreta no sentido de 

acompanhar esta realidade em mudança. De facto, 80% dos inquiridos afirma que na sua empresa não está 
implementada nenhuma das iniciativas listadas na figura 12. As medidas em vigor são residuais, sendo a mais 
frequente mapear a realidade da diversidade ao nível da liderança da redação (8%) ou existir alguém 

formalmente responsável pelas práticas de diversidade, igualdade e inclusão (7%). Apesar de serem pouco 
frequentes, é de salientar que todas as iniciativas listadas são realizadas por pelo menos uma empresa, sendo 

que existem respondentes que afirmam existir um orçamento alocado a iniciativas internas para promover 
ativamente a diversidade na redação (6%), e ao nível dos dados, informação concreta sobre a diversidade 

dos entrevistados (6%) e sobre a diversidade do staff (5%). 
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“Changing newsrooms 2020” do Reuters Institute for the Study of Journalism 
Dados internacionais de 38 países (inquérito a líderes e dirigentes de marcas jornalísticas) 
 

 
• A proporção de inquiridos em cargos de decisão que refere que a sua empresa não tem 

nenhuma das iniciativas mencionadas é de apenas 22% (contra os 80% em Portugal) 
• A medida mais mencionada a nível internacional “recolha de dados sobre a diversidade do 

staff” (64%) é a menos mencionada em Portugal (5%) 
• Podemos estar, em Portugal, perante um fenómeno de desconhecimento por parte dos 

inquiridos, mas uma diferença tão acentuada indicia um atraso face às melhores práticas 
internacionais 

 

 

 

 

 

 

 

A questão da inclusão e diversidade apresenta-se, por isso, como uma oportunidade para aumentar a 
transparência nos media e a responsabilização perante as audiências. Contudo, a escassez de iniciativas neste 

domínio revela desafios e obstáculos. 

As respostas dos inquiridos, quando questionados sobre o maior obstáculo ao aumento da diversidade do staff 
na sua organização, apontam para os seguintes fatores:  

 

- Falta de dados e de reflexão sobre o tema; 

- Falta de transparência; 

- Não reconhecimento da mais-valia da diversidade; 

- Falta de vontade e empenho; 

- Falta de visão estratégica para a questão; 

- Lideranças envelhecidas e avessas à mudança; 

- Constrangimentos financeiros que limitam a contratação; 

- Escassez de profissionais qualificados para as necessidades de recrutamento; 

- Questão sistémica/cultural; 

- Falta de acesso a formação universitária por parte das minorias;  

- Falta de representantes das minorias que sejam modelos para gerações mais jovens; 

 

Os fatores listados acima revelam que os obstáculos dizem respeito, desde logo, à falta de conhecimento 

interno desta realidade, como diz um dos inquiridos: “não há números (…) nem intenção de os divulgar” 
(jornalista, OCS não identificado). Por outro lado, os inquiridos apontam para um maior reconhecimento da 

importância da diversidade de género, mas sem as iniciativas adequadas: “apenas há a preocupação da 
diversidade de género e só no papel, em relatórios” (jornalista, LUSA). Existe ainda quem considere que 

estamos perante uma não questão: “o critério deve ser competência, adequação às tarefas propostas e não 
fazer parte de uma minoria” (editor, LUSA), o que faz refletir sobre as dinâmicas do mercado de trabalho e o 
facto de estarmos perante um problema estrutural de desigualdade na sociedade, que não cabe ao setor do 
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jornalismo resolver. Em todo o caso, o movimento para o aumento da inclusão e da diversidade interna nas 
empresas está em marcha, havendo “ainda há um longo caminho a percorrer em termos de acesso a cargos 

de chefia” (jornalista, Expresso). 

As questões sociais identitárias levantam desafios e criam tensões no âmbito do trabalho jornalístico, com a 
necessidade de maior inclusão e diversidade nos recursos humanos e na representação das audiências a 

pressionar os profissionais a assumirem um posicionamento e emitirem opinião sobre estes temas.  

Neste sentido, quando abordamos o tema da diversidade, é preciso considerar duas perspetivas. Por um lado, 

a inclusão de novas vozes e perspetivas representativas da sociedade civil permitem alcançar novos públicos 
e fidelizar audiências. Por outro lado, a definição de prioridades específicas em relação a minorias aumenta o 

risco de os jornalistas deixarem de ser entendidos como atores isentos e objetivos, sendo percecionados como 
porta-vozes destes temas que, despertando debates identitários, podem alimentar a polarização política e 
social que se assiste sobretudo no meio digital. É por haver esta tensão que a transparência nesta matéria é 

tão importante para salvaguardar a credibilidade do jornalismo junto das audiências. 
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3. Captação e retenção de talentos em tempos de incerteza 

 

A escassez de recursos humanos na produção jornalística – marcado por constrangimentos financeiros – 
significa que os profissionais existentes têm muitas vezes de desempenhar tarefas fora das suas principais 
competências sendo que a pandemia veio acentuar essa necessidade.  

Apesar da pandemia constituir um acelerador, existem novas áreas no jornalismo que refletem mudanças 
anteriores, que passam pela adaptação da linguagem jornalística ao meio digital e novos recursos tecnológicos. 

Essa adaptação, em contexto pandémico, é visível na necessidade de comunicar a incerteza dos números de 
forma apelativa e acessível.1 

O novo contexto informacional e tecnológico do jornalismo fez com que as redações integrassem profissionais 
de novas áreas, antes pouco associadas ao jornalismo, como programadores ou analistas de dados. A 
pandemia reforçou a importância do digital e consequentemente a importância de talentos provenientes de 

áreas emergentes ligadas às novas tecnologias de informação e comunicação. 

A tendência para abrir o jornalismo a profissionais de outras áreas tem de ser analisada dentro de uma tradição 

da comunicação social de recurso a profissionais externos, que trabalham como freelancers para responder a 
picos de atividade ou para trabalhos pontuais ou o que requerem perfis de competência específicos. Esta 

realidade laboral, anterior à pandemia, pode ter ganho um novo impulso com a Covid-19, podendo resultar 
num aprofundar da precarização dos contratos no setor dos media, ao mesmo tempo que os profissionais 
mais talentosos são seduzidos para oportunidades mais estáveis na sua área de formação ou preferem 

continuar como trabalhadores independentes para rentabilizar o seu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Grau de confiança na capacidade de a empresa atrair e reter talento, por área 
Fonte e edição: OberCom - Inquérito Changing Newsrooms PT 2020. n “editorial” = 103; n “produto, audiência e design” = 99; n 
“tecnologia” = 100; n “comercial” = 92; n “dados e análise” = 98. 

 
1 https://blogs.lse.ac.uk/polis/2020/06/12/the-future-of-journalism-post-covid19-technology-diversity-and-collaboration/ 

mailto:https://blogs.lse.ac.uk/polis/2020/06/12/the-future-of-journalism-post-covid19-technology-diversity-and-collaboration/


 24 

 
“Changing newsrooms 2020”, do Reuters Institute for the Study of Journalism 
Dados internacionais de 38 países (inquérito a líderes e dirigentes de marcas jornalísticas) 
 

 
• A confiança dos inquiridos a nível internacional é o dobro na área editorial (53%) do que na 

área de produto, audiência e design (23%), enquanto em Portugal a diferença é de apenas 5 
pontos percentuais (30% vs. 25%) 

• As áreas de dados e análise (21%) e a área da tecnologia (18%) são aquelas onde a 
confiança é menor 

Quando questionados sobre a capacidade da sua organização atrair e reter talentos observa-se que existe 
uma maior confiança sobre essa capacidade na área editorial, com 30% dos inquiridos a afirmar estar muito 

ou extremamente confiantes. Seguem-se as áreas de produto, audiência e design (25%) e a área da tecnologia 
(24%%). A confiança é menor na área comercial e na área de dados e análise, onde, entre os inquiridos, 
apenas 17% e 16%, respetivamente, declaram estar muito ou extremamente confiantes na capacidade da 

sua empresa atrair e reter talentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao maior obstáculo à atração e retenção de talento, identificamos os seguintes fatores a partir 

das respostas dos inquiridos em Portugal: 

- Restrições orçamentais das empresas; 

- Baixos salários; 

- Falta de incentivos económicos; 

- Falta de oferta de formação continua; 

- Falta de perspetiva de progressão de carreira; 

- Falta de condições de trabalho (ex. computadores antigos); 

- Burocracia e falta de planeamento; 

- Cultura/mentalidade que premeia a antiguidade; 

- Incompetência das chefias/liderança; 

- Chefias/lideranças envelhecidas; 

- Falta de acompanhamento dos profissionais de nível júnior; 

- Pouca descentralização do trabalho; 

- Projetos pouco ambiciosos e pouca inovação no jornalismo; 

- Falta de avaliação da qualidade do trabalho produzido; 

 

As questões monetárias são as mais mencionadas pelos inquiridos como obstáculo à atração e retenção de 

talento, tanto do lado da empresa (que tem dificuldades na contratação) como do lado dos trabalhadores (que 
consideram a remuneração baixa e injusta). Mas também os aspetos organizacionais são relevantes, 
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nomeadamente os projetos a trabalhar ou as lideranças. Como refere um dos inquiridos, “ainda resiste em 
parte a mentalidade de que a antiguidade é um posto, não se premiando como devia ser a competência” 

(jornalista, Jornal Reconquista). Além disso, “no talento não editorial, falta competitividade face às condições 
oferecidas pelo mercado de trabalho” (editor, OCS não identificado), o que significa que a capacidade de 
“retenção oscila com a maior ou menor concorrência no mercado” (Nome não identificado, A Terra Minhota). 

No fim de contas é a “dificuldade de crescimento num sector estagnado” que determina a fuga de talentos 
(editor, Público). Como sintetiza um dos inquiridos, perante a “falta de perspetivas, (…) assim que o 

encantamento acaba tudo muda” (jornalista, Público). 

Se a restrição orçamental das empresas não determina, per si, a capacidade de atração e retenção de talento, 

justifica-se repensar a própria definição de talento. Num mundo pós-pandemia, não podemos definir talento 
apenas pela aptidão técnica numa área particular, mas também pela capacidade de adaptação à mudança e 
de corresponder às necessidades de trabalho num novo contexto de produção, comunicação e colaboração, 

marcado por atividades à distância. Neste novo contexto, torna-se essencial para o futuro das marcas não 
apenas a correta identificação do talento, mas também a sua justa compensação, não apenas monetária, mas 

também ao nível da atribuição de projetos e responsabilidades. 

A capacidade de adaptação à mudança é essencial perante a proeminência do digital no mundo pós-pandemia. 

Assim, é expectável que os media procurem talentos com múltiplas valências e capacidade de inovar nos 
conteúdos e formatos de apresentação, com o objetivo de criar uma relação com as audiências, e não apenas 
de estender a produção jornalística tradicional para aumentar o alcance. 
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