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8 minutos 

1. Contextualização  

– “O que é o OberCom?” 

– O sector TV e Rádio em Portugal 

– A utilização da Internet em Portugal 

2. Tendências da investigação científica global  

– Do Serviço Público ao Valor Público 

– Do PBS (ou da Difusão) para o PSM (Mediação) 

– Serviço Público de TV pelos olhares dos cidadãos 

3. Posições dos seus associados sobre 
diplomas 

 



1 
Contextualização 





O que é o OberCom? 

• Uma associação 

• Tem como associados entidades privadas e 
públicas do sector e centros de investigação 
de universidades portuguesas 

• Com o objectivo de colmatar lacunas na 
produção de conhecimento sobre a 
comunicação em Portugal (relatórios, livros, 
estudos, OBS* journal) 



OBS* Journal 

 



• Participa em várias redes europeias de 
investigação 

• Gere o portal da comunicação para a língua 
portuguesa sediado na Universidade 
Autónoma de Barcelona. 

• Somos 4 investigadores e 1 técnico com um 
orçamento de 100.000 euros (quotas e outros 
apoios). 

 





O sector TV e Rádio em Portugal 
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A utilização da Internet em Portugal 

 







2 
Tendências da investigação 

científica global  



 

 

Do Serviço Público ao Valor Público 
 

• Características do PBS (Serviço Difusão Público) 
– Inscrito em legislação. 

– Financiado por fundos públicos. 

– Ao serviço do bem comum. 

– Guardião da memória colectiva. 

– Respeito pela precisão e justiça. 

– Aspiração à alta qualidade 

– Expectativa de avaliação pública da execução. 

– Promotora de debates abertos e com civilidade. 

– Tradição de independência. 



4 palavras chave PBS 

• Preciso, Imparcial, Independente e Integro.  

– Se não for credível e de confiança perde legitimidade 

– Surgem questões sobre porque deve o seu financiamento 
ser público 

– os que concorrem com ele tornar-se-ão mais inquisitivos  

– os que tentam colocar em causa a independência tornam-
se mais agressivos 

– crescem as dúvidas nos que, normalmente, o defenderiam  

– e pede-se mais regulação  

(PADRÃO) 

 



2 Perguntas sobre PBS 

1. Como podem os media públicos demonstrar 
convincentemente que representam valor 
para o dinheiro público que os sustenta? 

 

1. De que formas pode a sociedade, de livre 
vontade, assegurar valor público (e não 
apenas ganho monetário privado ou público) 
a partir dos media? 

 



Do PBS (ou da Difusão) para o PSM 

 

• Em todos os países onde se criou PBS no 
século XX discute-se qual deve ser o seu 
futuro. 

• Como passar de um modelo organizativo, de 
produção e distribuição baseado na “Difusão” 
para um baseado na “Mediação”? 

• Ou seja, quando se multiplicam os ecrãs como 
se pode criar valor público na mediação? 



Valor Público? 

• É criado pela satisfação das necessidades (e 
desejos dos cidadãos) por via da arbitragem 
política dos representantes eleitos. 

 

• Valor público é, ao mesmo tempo, o que o 
público mais valoriza e aquilo que adiciona 
valor à esfera pública (cidadãos e não apenas 
consumidores). 

 



Valor Público 

1. Uma prática resultante do trabalho das 
organizações de media junto com os utilizadores 
para obterem resultados que genuinamente vão 
ao encontro das suas necessidades. 

2. Também a aspiração a ir para além de “acertar 
no alvo” mas sem “falhar o essencial” – 
capacidade de reorientar discussões e práticas 
institucionais públicas para os fins e não para os 
meios. 



Valor Público 

• É também inovação e I&D comunicacional 
(porquê?) 

– Função educacional informal (mantendo uma 
relação de confiança numa sociedade de risco). 

 

– Mas também fornecendo domínios experimentais 
para novas tecnologias e criação de I&D 
(mantendo contacto com audiências alargadas). 

 







3 
Posições dos associados 

OberCom sobre diplomas 
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