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Resumo
Este trabalho centra-se na análise e estudo das rotinas, processos de trabalho e
dificuldades dos apresentadores de noticiário, mais conhecidos por pivots. A minha
vontade de analisar esta questão partiu do desconhecimento e ignorância da maior parte
das pessoas que não estão ligadas aos jornalismo nem à televisão e que ainda hoje vêm
estes profissionais como alguém que decora, lê e simplesmente apresenta o noticiário.
Até começar o estágio na SIC, que vai ser retratado neste relatório de estágio, também
me cabia a mim grande parte da ignorância que me levou a seguir em frente com este
tema.
A SIC foi a primeira empresa privada a criar um canal de televisão generalista no ano de
1992 em Portugal. Tem por isso muita história e faz parte da cultura portuguesa. O
presente relatório de estágio refere-se à minha experiência como estagiária da SIC entre
2 de dezembro de 2013 e junho de 2014.
Com esta análise pretendo responder à questão “Qual o papel ou contributo do pivot na
produção da notícia” através de entrevistas feitas aos pivots dos noticiários da SIC,
observação direta e análise de alinhamentos de telejornal.

PALAVRAS-CHAVE: pivots, alinhamentos de noticiários, informação, apresentação
do noticiário, prime time
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Abstract
This work concentrates in the analysis and study of the routines, work process and main
difficulties of presenters of the news nowadays more know as anchors or pivots.
My will to analyze this questions came from the unknown and ignorance that most
people that are not familiar with journalism or television seem to have regard the
professionals as someone that decorates, reads and simply presents the news.

Until I start the internship at SIC , which I will portrait in this work, I had the same
ignorance that led me to work on this case.
SIC was the first private company to create a generalist TV network in the year of 1992
in Portugal. Because of that, SIC is part of Portuguese history and culture. This study
refers to my experience as an intern at SIC between 2nd of December 2013 and 1st of
June 2014.

With this analysis I pretend to answer the question “What is the rule or contribute of the
anchor in the production of the news” through interviews to the anchors of SIC, through
direct observation and analysis of the script of the news.
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