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WWW.E-TELENEWS.COM

O QUE É?
É uma aplicação que tira partido das mais recentes tecnologias Web, permitindo de forma fácil e
direta saber o que foi ou é notícia em Televisão e Rádio através do visionamento desses
conteúdos online.
O e-telenews permite igualmente medir o impacto dessas notícias através da audiência
registada, sendo possível calcular a cobertura alcançada por um conjunto de notícias sobre um
determinado tema em várias datas se necessário.
O facto de ser uma base de dados histórica com atualização contínua, disponível na Web, faz com
que seja uma referência permanente e de caráter universal, acessível a partir de qualquer
lugar e em qualquer altura.

METODOLOGIA
 Informação a recolher
A informação recolhida compreende os serviços noticiosos regulares dos quatro principais
canais de televisão nacionais e os 3 principais canais de notícias, SIC Notícias, RTP Informação e
TVI 24. Cada programa consiste num conjunto ordenado e classificado de notícias individuais. É o
seguinte o painel de programas considerado:
TV
RTP1 - Jornal da Tarde, Portugal em Direto e Telejornal
SIC - Primeiro Jornal e Jornal da Noite
TVI - Jornal da Uma e Jornal Nacional
RTP2 - 24: Sumário
SIC Notícias - Jornal das 9
RTP Informação - Jornal 24 Horas
TVI24 - Notícias 24 (21 Horas)
Rádio
TSF - Jornais horários das 7.00 às 9.00, das 12.00 às 14.00, das 17.00 às 20.00 e noticiários das
23.00 e 24.00 horas
Antena 1 - Jornais horários das 7.00 às 9.00, das 14.00, das 17.00 às 20.00
Renascença - Jornais horários das 7.00 às 9.00, das 13.00, das 17.00 às 20.00
Rádio Comercial - Jornais horários das 7.00 às 9.00, das 13.00, das 17.00 às 20.00
A cada notícia é associado um vídeo ou gravação áudio no caso da rádio, a informação de
canal, programa e hora de emissão, a classificação temática segundo uma grelha fixa de temas e
uma sinopse que inclui título e intervenientes/protagonistas.
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 Classificação das notícias
A classificação é feita segundo uma grelha que inclui os temas e protagonistas mais
generalizados para permitir uma consulta fácil aos dados compilados e a indexação das
notícias numa base histórica; por exemplo todas as notícias sobre economia emitidas em
determinado período.
Os temas base usados na classificação são: Nacional ou Internacional; Política, Sociedade ou
Desporto;

Educação,

Saúde,

Justiça,

Economia/Empresas,

Segurança,

Ambiente,

e

Cultura/Espetáculo.
Os protagonistas com classificação direta são; Governo, Partidos Políticos, Presidência da
República e Parlamento; União Europeia, Sindicatos e Associações de Classe e Órgãos com
Intervenção Regional e Local.


Apresentação e disponibilização: http://www.e-telenews.com

A aplicação e-telenews permite aceder a toda a informação através da Web, quer os conteúdos
quer

os

valores

de

audiência

obtidos

por

cada

notícia

ou

conjunto

de

notícias.

O e-telenews permite saber imediatamente qual a cobertura, (número de telespetadores que
contactou com pelo menos um dos eventos/notícias em análise), obtida por um conjunto de
notícias.
O e-telenews está construído de forma que cada análise tenha disponíveis os valores de
audiência dos canais, programas, notícias individuais, ou conjuntos de notícias. As variáveis
disponíveis para visualização diretamente em cada análise são escolhidas pelo utilizador
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