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CENTRO DE COMPETÊNCIAS EM AVEIRO
NO DIA NACIONAL DA IMPRENSA
CANDIDATURA CONJUNTA À UNESCO DE JORNAIS
CENTENÁRIOS DE PORTUGAL E BRASIL

REMEDIAR E PREVENIR
Embora o tempo passe a correr, ainda faltam umas semanas para que
este ano de 2021 chegue ao seu termo, pelo que é prematuro fazer
balanços.
Para além do mais, esta ponta final do ano surge com vários aspectos marcantes (alguns positivos, vários outros nem por isso…), que
muito podem contribuir para a análise do ano, que faremos na próxima edição da “Meios”.
Para já, e sobre as grandes dificuldades que se avizinham, recomendo a leitura do texto do Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro, que mais adiante se publica, e onde se alude
à conjugação de factores negativos que se antevêem para os tempos
mais próximos.
Como refere a sabedoria popular, “homem prevenido vale por dois”,
pelo que é bom que estejamos todos bem conscientes das ameaças que
pairam sobre o nosso sector, de forma a conseguirmos construir, em trabalho conjunto, os mecanismos adequados para delas nos defendemos e para
prevenir ou, pelo menos, atenuar os seus efeitos.
Daí que secunde o convite que está incluído no texto de João Palmeiro, para a
participação nas celebrações do “Dia Nacional da Imprensa”, que este ano vão
decorrer em Aveiro, a 16 de Dezembro (e cujo programa se divulga noutro local
desta edição da “Meios”).
De facto, nessas celebrações, que juntam os mais variados elementos do sector da
comunicação social, serão dadas algumas boas notícias, mas também se focarão
os principais problemas que actualmente afectam a Imprensa e que a pandemia só
veio agravar.
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No âmbito das boas notícias, vai falar-se de um novo
Centro de Competências, o “Aveiro Media Competence Centre”, que resulta de uma parceria entre a
Associação Portuguesa e a Universidade de Aveiro.
Será feito o balanço de 2021 como “Ano da Imprensa Regional”. Tal como será focada a candidatura dos
jornais centenários de Portugal e do Brasil a Memória do Mundo da UNESCO. E será referido o programa “Cultura, Ciência e Tecnologia na Imprensa”, que
quase todos os dias distribui por centenas de jornais,
gratuitamente, artigos de grande qualidade, da autoria de reputados cientistas e dos principais centros
de investigação. Estes alguns dos pontos positivos
que serão abordados no Dia Nacional da Imprensa.
Mas depois há os outros, que a todos nos preocupam. Como as quebras das vendas e o decréscimo
da publicidade, a brutal subida de preço e a escassez do papel, as dificuldades e as incertezas na
distribuição, o aumento dos custos da energia, dos
combustíveis, dos transportes, das matérias-primas,
das comunicações…
Estes alguns dos problemas que exigem que sejam
tomadas medidas para tentar remediá-los – ou,
pelo menos, para atenuar as suas consequências.
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Estamos perto de eleições legislativas, de que
vai sair uma nova composição da Assembleia
da República e um novo Governo.
Independentemente de quem vença essas
eleições, espera-se que as diversas formações
partidárias tomem em atenção as muitas reivindicações e sugestões legislativas que lhes
têm sido apresentadas pela Associação Portuguesa de Imprensa e por outras organizações
desta área.
Ou seja, que os partidos e os seus representantes decidam ir para além das palavras simpáticas com que todos os anos nos recebem, e
passem, finalmente, aos actos!
Desejável é também que o futuro Governo
contemple um Ministério ou Secretaria de Estado da Comunicação Social (como sucedeu
em grande parte dos Governos pós-25 de
Abril) , ocupado por alguém que tenha sensibilidade e conhecimentos sobre um sector
que todos consideram como basilar em qualquer regime democrático.

Mas tanto, ou mais importante, é que sejam tomadas medidas para prevenir o agravamento das dificuldades do sector.
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JORNAIS CENTENÁRIOS DE
PORTUGAL E DO BRASIL
CANDIDATOS A MEMÓRIA
DO MUNDO DA UNESCO

A Associação Portuguesa de Imprensa e a Associação
da Imprensa de Pernambuco enviaram no dia 15 de
Novembro, à Comissão Nacional da Unesco em Portugal, a sua candidatura ao Programa Memória do
Mundo, dos jornais centenários – isto é, que se publicam, ininterruptamente, há mais de um século.
Esta candidatura abrange neste momento um conjunto de
55 Jornais: 36 jornais portugueses e 19 jornais brasileiros.
O projeto dos Jornais Centenários em Portugal começou em 2012, quando a Associação Portuguesa
de Imprensa fez a primeira recolha de dados sobre
estas publicações. Passados 5 anos de trabalho intenso de investigação, o projeto ganhou forma através de
uma exposição no Parlamento Europeu. A esta seguiram-se várias exposições em Portugal Continental e
na Região Autónoma da Madeira.
Em 2019, e em parceria com a Associação da Imprensa de Pernambuco, juntámos aos centenários
portugueses os jornais brasileiros com mais de um
século de publicação contínua. Este passo levou a
uma exposição, em Outubro de 2019, no Recife, Brasil, na Fundação Joaquim Nabuco. Este ano, também
em Outubro, a exposição esteve patente no Convento
das Mercês, em São Luis do Maranhão, Brasil, tendo
sido inaugurada pela Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.
Desde o início que a Associação Portuguesa de Imprensa desejou preservar e tornar acessível a todos
esta coleção, única no Mundo, e para isso começou a
equacionar a sua candidatura a Memória do Mundo
da Unesco. Depois de 4 anos em que este programa
da Unesco esteve parado, a Associação Portuguesa de Imprensa avança agora com uma candidatura
conjunta de Portugal e Brasil.

As coleções dos jornais portugueses estão depositadas
na Biblioteca Nacional de Portugal e na Hemeroteca de
Lisboa, que foram grandes apoiantes desta candidatura.
Fazem parte da Memória do Mundo da Unesco documentos portugueses como a Carta de Pêro Vaz de
Caminha, o Tratado de Tordesilhas (em conjunto com
Espanha), o Corpo Cronológico (Coleção de Manuscritos das Descobertas Portuguesas), a Documentação do 1ª Voo no Atlântico Sul em 1922, os Arquivos
dos Dembos (em conjunto com Angola), o Diário da
1ª Viagem de Vasco da Gama à Índia, o Codex Calixtinus (em conjunto com Espanha), os Registos oficiais
de Macau durante a dinastia Qing - 1693-1886 (em
conjunto com a China), entre outros.

Fazem parte da Memória
do Mundo da Unesco
documentos portugueses
como a Carta de Pêro Vaz
de Caminha, o Tratado de
Tordesilhas (em conjunto
com Espanha), o Corpo
Cronológico (Coleção de
Manuscritos das Descobertas
Portuguesas) (...)
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Abaixo divulgamos a lista dos jornais
portugueses e brasileiros neste momento abrangidos pela candidatura.
Jornais Centenários Portugueses:
Açoriano Oriental
A Aurora do Lima
Diário de Notícias
Diário dos Açores
O Mensageiro do Coração de Jesus
Diário de Notícias da Madeira
O Penafidelense
Soberania do Povo
A Voz do Operário
Jornal de Santo Tirso
O Jornal de Estarreja
O Comércio de Guimarães
Maria da Fonte
Jornal de Notícias
Correio do Ribatejo
Correio da Feira
Jornal de Abrantes
A Comarca de Arganil
O Concelho de Estarreja
Boletim Salesiano
A Guarda
Folha de Tondela
Cardeal Saraiva
Noticias da Covilhã
A Ordem
João Semana
Noticias de Gouveia
Folha do Domingo
A Crença
O Amigo do Povo
O Despertar
O Dever

O Almonda
O Figueirense
Correio dos Açores
Setubalense
Jornal de Albergaria
O Ilhavense
Diário do Minho
Jornais Centenários Brasileiros:
Diario de Pernambuco
Estado de S. Paulo
O Fluminense
Gazeta de Minas
O Taquaryense
Gazeta de Alegrete
Jornal Tribuna do Norte
Diário Popular
Gazeta de Ouro Fino
A União
Correio do Povo
Jornal de Piracicaba
Correio da Manhã
Cruzeiro do Sul
Jornal do Commercio
Monitor Mercantil
A Tarde
Correio da Semana
Folha de S. Paulo

UMA TEMPESTADE PERFEITA*

Por João Palmeiro
(Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa)

Aproxima se 2022 e uma tempestade perfeita está no
horizonte do sector da imprensa, das publicações periódicas portuguesas: um aumento brutal do preço do
papel, um aumento do custo da distribuição, aumento do custo do trabalho para cumprimento do salário
mínimo nacional, adaptação aos desafios da transição
para o negócio digital e a indiferença do costume do
Estado e das instituições políticas.
Difícil, mas é verdade: uma tempestade perfeita!
Uma tempestade é uma conjugação desordenada de
elementos que, cada um por si, são perfeitamente tratáveis e até previsíveis. A meteorologia é a ciência que
nos ajuda a evitar tempestades e, quando não é possível, a antecipadamente tomar as medidas para limitar
os efeitos.
Mas como ciência que é a meteorologia vive de estatísticas e variáveis que permitem estabelecer uma previsão.
Nesta tempestade que vamos ter de enfrentar tudo é novo.
O papel sobe não por causa do ciclo das matérias-primas ou do transporte, mas por causa da concorrência
do fabrico de embalagens para um e-commerce em
explosivo crescimento.
Os custos de distribuição crescem não só por causa
dos aumentos nos combustíveis, mas devido a novas
políticas de distribuição.
Os custos laborais crescem não por causa da inflação
ou de um desejável crescimento do sector, mas porque
a estagnação salarial de 10 anos permitiu que o salário
mínimo nacional passasse a comandar a estrutura retributiva das empresas editoras de publicações periódicas.

As adaptações aos desafios do negócio digital implicam
investimentos, que quase ninguém pode fazer, quer em
tempo, quer em consultoria, quer em formação!
E, repito, perante a indiferença e desinteresse do costume, do Estado e das instituições políticas, com as
exceções que todos conhecemos (e agradecemos reconhecidamente).
Aprendemos também, nos livros da escola primária,
que depois da tempestade vem a bonança e esses serão tempos de reconstrução, crescimento desenvolvimento. Mas, o que vai ficar?
Destroços, memórias, lembranças, notícias falsas, desinformação?
Por isso, temos de acreditar no que este Ano Português
da Imprensa Regional nos vem lembrando: que «todos
precisamos da imprensa regional» é um ponto de partida, não de chegada.
Que, nos desafios que o mercado digital nos levanta,
há alguns que poderemos encaixar e lidar – Google
Showcase – e outros que só através de entidades experimentadas poderemos obter vantagens – como a
Visapress, na gestão coletiva de direitos de autor.
Que conquistar leitores é uma questão de trabalho nossa e da diversidade, do pluralismo da confiança e oportunidade dos conteúdos que produzimos e difundimos.
Que só em conjunto, com cooperação, cocriação e
coinovação conseguiremos transformar a tempestade
perfeita na bonança que a Constituição da República
Portuguesa promete aos órgãos de comunicação social
como pilares da democracia e da liberdade de imprensa, de que este ano celebramos o 200º aniversário.
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Uma tempestade é uma
conjugação desordenada de
elementos que, cada um por si,
são perfeitamente tratáveis e
até previsíveis.
A meteorologia é a ciência que
nos ajuda a evitar tempestades
e, quando não é possível, a
antecipadamente tomar as
medidas para limitar os efeitos.

A Associaçao Portuguesa de Imprensa, em conjunto
com outras associações do sector, está preparada e
a construir respostas para aprendermos a navegar a
tempestade perfeita e com robustecida serenidade alcançarmos a bonança.
Todos temos uma responsabilidade social neste processo. É tempo, é necessário que o Estado, as instituições políticas, seguindo os raros exemplos que conhecemos, os anunciantes socialmente responsáveis,
assumam, também, a sua quota parte no investimento
e preocupação para que o ¨Deserto de Notícias¨**
que hoje já cobre 40% dos municípios portugueses,
acabará por dizimar, como árvores secas, neste tempo
de luta pela biodiversidade e pela defesa do clima, todos os jornais e revistas de Portugal.

* Livro original de S. Junger (1997)
baseado em entrevistas a R. Case, meteorologista americano que lançou o

Convido-vos a acompanhar e a participar no próximo
Dia Nacional da Imprensa, 16 de dezembro, e o primeiro passo do Aveiro Media Competence Centre – AMCC.

conceito de tempestade perfeita, filme
(2000) W. Petersen com G. Clooney e
livro de Daniela Santiago (2021),
** Deserto de notícias, G. Ramos,

(informações em www.apimprensa.pt)

pesquisador doutorando, UBI, revista
Estudos de Jornalismo (2021),

DIA NACIONAL DA IMPRENSA 2021
ABORDA A TRANSIÇÃO PARA O DIGITAL

No dia 16 de dezembro a Associação Portuguesa de Imprensa realiza mais uma edição do
Dia Nacional da Imprensa, este ano com o tema “A Transição para o Digital”, no PCI – Creative Science Park, em Ílhavo, Aveiro.
Este dia será também marcado pelo lançamento do Centro de Competências dos Media
(AMCC), na Universidade de Aveiro, onde será assinado um Protocolo entre a Associação
Portuguesa de Imprensa, a Universidade de Aveiro e o PCI – Creative Science Park, para
a construção desse Centro.
A missão do AMCC - Aveiro Media Competence Centre é apoiar e promover o setor editorial local da União Europeia, ao longo do processo de transição digital, e assegurar o seu
futuro sustentável no contexto digital. Numa primeira fase, o foco será em editoras locais
de países europeus.
Através da produção e divulgação de conhecimento prévio e regular, será possível melhorar a capacidade dos media locais e desenvolver as suas competências digitais através do
envolvimento de especialistas internos e / ou externos em soluções digitais para o setor
dos media. O resultado esperado desta iniciativa é a criação de uma equipa multidisciplinar de especialistas para analisar, desenvolver e promover soluções de estratégia digital,
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Nuno Artur Silva

plataformas, ecossistemas e grupos de desenvolvimento de projetos que estarão diretamente envolvidos com
as equipas do editor.
O Aveiro Media Competence Center será o ponto central na União Europeia para a conceção e implementação de cursos de formação e projetos de implantação
de tecnologia de curto prazo com o objetivo de promover jornalismo de alta qualidade, alavancado por ecossistemas digitais.
Nesta sessão de lançamento estarão presentes o Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media,
Nuno Artur Silva, o Reitor da Universidade de Aveiro,
Paulo Jorge Ferreira, o Diretor do PCI, Pedro Almeida,
o Presidente da APImprensa, João Palmeiro, e um representante do Google, que financia este projeto.
Depois da assinatura do Protocolo haverá uma Mesa Redonda sobre a “Transição Digital nos diferentes Contextos”.
A manhã de trabalhos será encerrada pelo Secretário de
Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo.
Durante a tarde decorrerá o Dia Nacional da Imprensa,
nas instalações do PCI – Creative Science Park, em Ílhavo.
Esta sessão, com início às 14h30, será focada na apresentação do Plano de Transição para o Digital da Associação Portuguesa de Imprensa. A apresentação será
feita por João Palmeiro e terá um orador convidado da
Representação da Comissão Europeia em Portugal.
O painel seguinte será sobre a capacitação dos Recursos Humanos para o Digital e a preparação das equipas das empresas editoras neste contexto.

André Aragão Azevedo

O passo seguinte será fazer um balanço do ano de
2021 na Imprensa Regional, onde se destaca, também, um showcase do Google e a apresentação do
estudo de Giovanni Ramos, do Labcom/Universidade
da Beira Interior, “Deserto de Notícias: panorama da
crise do jornalismo regional em Portugal”.
A Sessão de Encerramento ficará a cargo de Roberto
Passos, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Associação Portuguesa de Imprensa.

A missão do AMCC
- Aveiro Media
Competence Centre é
apoiar e promover o setor
editorial local da União
Europeia, ao longo do
processo de transição
digital, e assegurar o seu
futuro sustentável no
contexto digital.
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MANHÃ
Cerimónia de Assinatura do Contrato de Consórcio do Aveiro Media Competence Centre
Local: Auditório Renato Araújo, no Edifício Central e da Reitoria – Universidade de Aveiro
10h30: Sessão de abertura
- Reitor

Paulo Jorge Ferreira, Universidade de Aveiro

- Secretário

de Estado da Cultura, Audiovisual e Media

10h40: Assinatura do protocolo do Centro de Competências dos Media
11h00: Aveiro Media Competence Centre (AMCC). Porquê investir neste projeto?
- Google
- Câmara Municipal de Aveiro
11h15: Mesa redonda - Transição para o Digital nos Media
- Universidade de Aveiro (Prof. Susana Sargento)
- Bosch
- Fraunhofer HI (Berlim)
- Editor internacional
Moderador: Pedro Fonseca, Jornalista
12h15: Encerramento
Secretário de Estado para a Transição para o Digital

TARDE
Dia Nacional da Imprensa - A Transição para o Digital
Local: PCI Aveiro
14h30: Apresentação do Plano de transição para o Digital da APImprensa
15h00: Capacitação dos Recursos Humanos para o Digital
15h45: Imprensa regional 2020 - 2021
16h30: Encerramento

APIMPRENSA PARTICIPA EM PROJECTO
PIONEIRO LIDERADO PELA UNIVERSIDADE
DE COIMBRA

A Associação Portuguesa de Imprensa é uma das entidades envolvidas num projecto pioneiro, liderado pela
Universidade de Coimbra, que visa criar uma rede de
referência para a área da medicina genómica na região Centro do país.
Para o efeito foi constituído um consórcio liderado pela
Universidade de Coimbra (UC), em parceria com a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), e em que participam também
a Universidade de Aveiro e a Universidade da Beira Interior, cabendo à Associação Portuguesa de Imprensa
dar o seu contribuir com o apoio à divulgação.
A medicina genómica – personalizada e de precisão
– é uma área emergente da medicina que, através de
testes genéticos (análise de DNA), é capaz de detetar várias doenças, permitindo antecipar resultados
em saúde, estabelecer políticas de prevenção e desenvolver ações e sistemas inovadores que facilitem
o diagnóstico precoce e novos tratamentos e tipos de
terapias. No futuro, a medicina genómica terá grande
impacto em doenças como o cancro, doenças neurodegenerativas, doenças metabólicas, doenças respiratórias e doenças cardiovasculares, entre outras.

“(...) visa criar uma rede
de referência para
a área da medicina
genómica na região
Centro do país.”

Com a duração de dois anos, o designado “Projeto de
Capacitação da Região Centro para a Medicina Personalizada/de Precisão, de base genómica” envolve mais
de uma dezena de centros de investigação da Universidade de Coimbra, da Universidade de Aveiro (UA)
e da Universidade da Beira Interior (UBI), bem como
vários hospitais e unidades de saúde da região Centro,
e conta com o financiamento de 1,2 milhões de euros,
atribuído no âmbito do Programa Operacional da Região Centro (PO Centro 2020).
A medicina genómica «está a emergir em diversas regiões do mundo, nomeadamente, nos países com maior
desenvolvimento económico e social, como uma área de
inovação do diagnóstico clínico e do planeamento terapêutico, com forte impacto na qualidade de vida, na redução dos custos da saúde, globalmente, na economia
da saúde», contextualiza Fernando Regateiro, professor
catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra (FMUC) e coordenador do consórcio.
Com a medicina baseada em testes genéticos, acrescenta, «os médicos e os doentes esperam, tratamentos mais precisos, com individualização da dose e dos
efeitos, diagnósticos precoces de doença, pré-sinto-
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máticos, e a identificação de suscetibilidade para uma
determinada doença».
O projeto deste consórcio tem como principais eixos o
mapeamento de disponibilidades existentes na região
Centro na área da genómica, a definição e elaboração
do Relatório de Estratégia Regional para o período
2023-2030, capacitação para a medicina genómica,
transferência de conhecimento e disseminação do conhecimento junto dos profissionais de saúde e do público em geral e ações de natureza educativa.
Está já em curso o mapeamento aprofundado dos recursos atuais e a avaliação das necessidades, a médio
e longo prazo, dos atores da região Centro que atuam
ou tenham interesse na área da medicina genómica.
Segundo o consórcio, «não existe um mapeamento
específico e detalhado que identifique a capacidade
tecnológica disponível, por exemplo, para o armazenamento de amostras biológicas humanas (biobancos)
e para o processamento das mesmas, para a extração
de DNA genómico de alta qualidade de vários tipos de
amostras (sangue, saliva, biópsias sólidas, etc.) e para
a implementação de procedimentos padronizados de
controlo de qualidade do DNA».
No que respeita à capacitação técnica para a medicina genómica, isto é, preparar os diversos stakeholders
para os desafios colocados por esta abordagem médica, as três universidades envolvidas no projeto vão realizar estudos laboratoriais de genómica nas áreas do
cancro, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crónica.
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ção de variantes genéticas associadas à resposta destes
pacientes à reabilitação pulmonar (RP). Em Portugal, a
DPOC atinge mais de 800 mil pessoas e a sua incidência na região Centro é aproximadamente de 13%.
Na UBI vão ser realizados estudos moleculares em
doenças do metabolismo, com foco na identificação
das formas monogénicas da diabetes (sequenciação
de exomas), uma doença crónica que é a principal causa de insuficiência renal, de amputações e de cegueira,
e a quarta principal causa de morte na maior parte dos
países desenvolvidos.
O consórcio prevê, ainda, desenvolver uma plataforma
de transferência de tecnologia para apoio à criação de
“startups”, com o objetivo de encontrar parceiros de
negócio e potenciar a procura de investimento, bem
como encontrar oportunidades de colaboração.
As instituições de saúde que integram o consórcio são:
Centro Hospitalar de Leiria, Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Centro Hospitalar do Médio Tejo, Centro
Hospitalar do Oeste, Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Centro
Hospitalar Universitário Cova da Beira, Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, ULS
da Guarda e ULS de Castelo Branco.
Colaboram ainda, para além da Associação Portuguesa de Imprensa, a Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares, através da Delegada Regional de Educação
do Centro, e a Associação Portuguesa de Professores
de Biologia e Geologia.

Na UC, a capacitação técnica vai focar-se na área do
cancro, a segunda causa de morte a nível mundial e
em Portugal. Na última década, salienta Fernando Regateiro, que irá coordenar o estudo, o tratamento do
cancro «sofreu uma verdadeira revolução deixando de
estar dependente apenas do diagnóstico histológico e
estadio da doença, para ser individualizado de acordo
com o perfil molecular do tumor, o perfil genético do
paciente e a sua resposta imunológica. A descoberta de novos marcadores de prognóstico e preditivos
da resposta terapêutica tem sido acompanhada pelo
lançamento no mercado de um número crescente de
fármacos-alvo, isto é, dirigidos a alterações genéticas
tumorais específicas».
Por sua vez, a UA vai desenvolver um estudo em sequenciação de exomas de indivíduos com doença pulmonar
obstrutiva crónica (DPOC), em particular na identifica-

Fernando Regateiro

JORNAL LOCAL
NORTE-AMERICANO
OPTA POR NÃO TER FINS
LUCRATIVOS

THE NEW YORK TIMES

COM EXCELENTES RESULTADOS
MANTÉM RECEITAS DA EDIÇÃO
IMPRESSA E CONQUISTA MAIS
455 MIL ASSINANTES DIGITAIS

Agora sem fins lucrativos, The Salt Lake Tribune conseguiu
algo raro para um jornal local: sustentabilidade financeira
A transição do Salt Lake Tribune para o estatuto de entidade sem fins lucrativos tem sido acompanhada de
perto na indústria noticiosa. "A oportunidade de provarmos que isto pode funcionar é significativa e a responsabilidade também o é".
O Salt Lake Tribune tem muito para celebrar em 2021.
O primeiro (e até agora único) grande jornal a tornar-se sem fins lucrativos é financeiramente sustentável e,
após anos de despedimentos e cortes, está a ver crescer a sua redacção. A editora executiva Lauren Gustus
comunicou aos leitores o alívio sentido ao escapar à
propriedade dos fundos de cobertura.
"Celebramos 150 anos este ano e estamos saudáveis",
escreveu Gustus. "Somos sustentáveis em 2021, e não
temos planos para regressar à posição precária anterior".
Tem sido uma reviravolta e tanto. O maior jornal de
Utah escapou às garras do fundo de cobertura Alden
Global Capital em 2016 apenas para ver o seu proprietário local, Paul Huntsman, despedir um terço do
pessoal dois anos mais tarde, face à queda das receitas
publicitárias. Em 2019, The Tribune fez história como
o primeiro jornal diário a tornar-se uma organização
sem fins lucrativos. E então, no auge da pandemia do
ano passado, o Tribune encerrou uma série de 149
anos de impressão de um jornal diário e uma parceria
conjunta de 68 anos com o Deseret News.
Gustus salientou que centenas de jornais americanos
são propriedade de instituições financeiras que têm a
má reputação de tornar cada jornal que tocam pior, ao
esventrarem as redacções, venderem bens, e aumentarem os preços das assinaturas para os leitores.

O The New York Times ultrapassou a marca de um milhão
de assinantes digitais no estrangeiro, anunciou no final
de Novembro a CEO Meredith Kopit Levien. No total, o
grupo ganhou 455.000 assinantes digitais entre Julho e
Setembro e tem agora 8,38 milhões de assinantes pagantes, 90% dos quais estão apenas online.
No último ano, o The New York Times viu a sua base de
assinantes crescer 21% e está a aproximar-se do seu objectivo de dez milhões até 2025.
"Ainda acreditamos que há pelo menos cem milhões de
pessoas de língua inglesa, com formação universitária no
mundo, que estão dispostas a pagar por um jornalismo
de qualidade", disse Meredith Kopit Levien. Ela estima
que cerca de metade desta população se encontra fora
dos EUA.
O New York Times tem como alvo os leitores que normalmente já subscrevem pelo menos um título no seu país ou
região de origem e estão dispostos a pagar uma segunda
subscrição. Entre o fluxo de novos assinantes neste trimestre, 18% estão localizados no estrangeiro, disse o director financeiro Roland Caputo.
Entretanto, pela primeira vez este ano, espera-se que o
The New York Times gere menos de metade das suas receitas de assinatura a partir do papel. Isto não se deve particularmente ao declínio das receitas de impressão, que
se têm mantido relativamente estáveis nos últimos anos
graças ao aumento dos preços, mas sim à aceleração das
receitas digitais. No terceiro trimestre, o New York Times
registou vendas de 509 milhões de dólares, mais 19% e
mais elevadas do que o esperado. O lucro líquido foi de
54 milhões de dólares, mais 62%
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De acordo com a Trublo, “vivemos uma crise de confiança, devido a cada vez mais desinformação. Para o
indivíduo, é impossível verificar tudo antes de ler, ver,
ouvir. Temos de começar a inovar, a desenvolver software, plataformas e ferramentas da próxima geração,
utilizando tecnologia de cadeias de bloqueio.

DE VALIDAR INFORMAÇÃO
A candidatura de um sistema inovador de “fact checking”, desenvolvido pela empresa “Load”, com sede
em Aveiro, e que contou com algum aconselhamento
da Associação Portuguesa de Imprensa, acaba de ser
aprovada pelo “Trublo” – um projecto financiado pela
UE e que faz parte da iniciativa NGI (Next Generation
Internet).
Quanto ao sistema, trata-se de um serviço de revisão
e validação, disponível em qualquer plataforma, para
lutar contra a desinformação e conteúdos falsos. Actua
sobre qualquer tipo de artigo em linha (sites de notícias, blogs, influenciadores, etc.); e sobre qualquer publicação nas redes sociais (Facebook, Twitter, Youtube,
WhatsApp, etc.)
O objectivo é promover um novo nível de confiança
para os leitores, através da descentralização e democratização do processo de revisão de conteúdos.
Para atingir este objectivo, os conteúdos são disponibilizados para que a comunidade possa revê-los e validá-los, existindo um sistema de recompensa para os
leitores envolvidos no processo de revisão.
Cria-se, assim, um processo de confiança nos autores
que beneficiem da reputação criada por este sistema,
sendo colocado um emblema gráfico como sinal de
confiável junto aos conteúdos escrutinados.
Logo que o sistema esteja em funcionamento, divulgaremos mais pormenores.
O QUE É A TRUBLO
Como acima referimos, a TruBlo é um projecto financiado pela União Europeia, que assenta no pressuposto de que “a confiança é essencial para a nossa sociedade, para a forma como trabalhamos, interagimos e
comerciamos uns com os outros”.

FRANCESES CONSIDERAM
MEDIA LOCAIS COMO OS
MAIS CONFIÁVEIS
Os meios de comunicação locais são aqueles em que
os franceses mais confiam, de acordo com um inquérito publicado no final de Novembro por ocasião da
Conferência Local de Radiodifusão – refere uma notícia da Agência France Presse.
Entre os inquiridos, 80% confiam nos meios de comunicação locais (imprensa regional, canais locais de rádio e televisão), de acordo com a sondagem.
A informação local surge assim à frente dos meios de
comunicação nacionais (73%), dos leitores puros - ou
seja, dos meios de comunicação que estão implantados
apenas na Internet - (24%) e das redes sociais (19%).
Entre as razões apontadas pelos franceses para lerem,
ouvirem e verem os meios locais, estão as seguintes:
"para obter informações sobre assuntos correntes"
(60%) e "para ter informações práticas" (45%).
As outras razões invocadas são: ouvir música e informar-se sobre a vida cultural (37%), divertir-se (30%)
e informar-se sobre notícias económicas (19%) e desporto (16%).
Uma grande maioria dos inquiridos (78%) gostaria de
ver a oferta dos meios audiovisuais locais enriquecida
na sua região.

