
A PAISAGEM NOTICIOSA 

EM PORTUGAL 

Rui Peres Jorge 
Jornal de Negócios 

Casa da Imprensa 

 



Televisão domina, online segue 

Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2015 



Online é a principal fonte de notícias nos 

jovens 

Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2015 



Desktop muito mais usado 

Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2015 



Nenhum jornal nas três principais marcas 

Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2015 



Social media é fonte importante 

Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2015 



 

Boas e más notícias 
 

Más notícias: 

• Elevado desemprego 

• Ninguém paga 

• Perda do valor económico da informação 

 

Boas notícias: 

• Credibilidade 

• Múltiplas respostas da comunidade 

 

 



Más notícias: (quase) ninguém paga 

Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2015 



 

Más notícias: desemprego elevado 

  
Entre jornalistas sindicalizados 

  

• Taxa de desemprego: 25% 

• “Free-lancers”: 12% 

• Situação laboral precária: 37% 

 



Más notícias: modelos de negócio 

É muito difícil encontrar um modelo de negócio de 

sucesso: 

 

• “A abundância de informação permitida por essas novas 

tecnologias [e por empresas como o Facebook, Google 

ou Youtube] e a conversão dos consumidores de 

informação também em produtores e distribuidores dilui o 

valor económico da informação que pode ser capturado 

pelos modelos de negócio tradicionais” 

 
• Moreno, José (2015), “The economic value of information in the network society”, Centro de 

Investigação e Estudos de Sociologia 

 



Más notícias: modelos de negócio 

Moreno tem alguns dados interessantes sobre o menor 
valor da informação na era digital: 

 

Autohoje, in 2013 

• Papel - 1 página de anúncio : 1.500 euros for 10.000 leitores: 
0,15 euros por contacto. 

• Site: - banner na página principal: 0.01 euros por contacto. 

    

• Uma relação de 1 to 15 

 

A importância da escala: Facebook  

• Facebook: 1.800 milhões de dólares por ano por 1100 milhões 
de utilizadores => receitas de 1,63 dólares/ano/utilizador 

• Se tivesse os 48 milhões de utilizadores do site do NYT, então 
geraria apenas 78 milhões de dólares (23 vezes menos) 

 

 



Boas notícias 

 

 

•A comunidade está a tentar 

encontrar respostas. Porquê? 

 

•Ainda nos resta credibilidade 

 
 

 



Boas notícias: credibilidiade 

Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2015 



 

Boas notícias: respostas da 

comunidade 

  

• Um grande projecto novo, o Observador  

(jornal ideológico, com conteúdos virais, e muito focado em 

social media); 

 

• Algumas mudanças nos projectos existentes (“paywalls”, 

enfoque em conteúdos virais, em tecnologia móvel, e em 

gestão de “social media”) 

 

• E vários projectos micro, de nicho ou voluntários 

 



Projectos micro, de nicho ou voluntários   

 

• Cultura 

 

• Jornalismo local voluntário 

 

• Tendências, tecnológico e geracional 

 

• Projectos individuais 

 



Cultura 

Canal 180 Gerador 



Projectos locais voluntários 

O Corvo Rosa Maria 



Tendências, tecnológico e geracional 

 

Vice Shifter 



Projectos individuais 

If you walk the galaxies A Laura escreve 



Desafios 

 

• Ainda não encontrámos modelos de negócio 

convincentes, pelo menos ainda não se afirmaram. 

 

 

• A fronteira entre jornalismo e produção/difusão de 

infromação está a ficar menos evidente. 

 

  

• Menos jornalistas e mais tecnologia. 

 



Noticiaria.com 

 

Casa da Imprensa quer 

ajudar a comunidade a 

enfrentar os enormes 

desafios que se 

colocam aos jornalistas 

e ao jornalismo. 

 


