
Designação do Projeto | Expansão Jornal “O Interior” com reforço Recursos Humanos

Código Projeto | CENTRO-05-4740-FSE-001262

Objetivo Principal | Criação de 2 novos postos de trabalho, destinados a grupos vulneráveis,

com vista à expansão Jornal “O Interior”.

Região de Intervenção | Centro - Guarda

Entidade Beneficiária | 504847422 - JORINTERIOR - JORNAL O INTERIOR LDA

Data de aprovação | 26-04-2021

Data de Inicio | 16-08-2021

Data Conclusão | 31-10-2023

Custo Total Elegível | 96 673,74 €

Apoio Financeiro da União Europeia | 82 172,68 € (FSE)

Objetivos e Resultados esperados/atingidos | 

Face  aos  desafios  que  a  comunicação  social  regional  enfrenta,  num  mundo  repleto  de

informação  e  de  conteúdos,  cuja  facilidade  de  acesso  se  torna  quase  ilimitado,  torna-se

imprescindível  marcar  a  diferença,  encontrar  novos  caminhos  e  reorientar  estratégias,

sobretudo, na produção de conteúdos, com o intuito de acompanhar as alterações económicas

e culturais. É com este propósito que foram candidatados a criação de mais 2 novos postos de

trabalho,  um  na  área  de  jornalismo  ou  comunicação  e  outro  na  área  da  Multimédia  ou

Audiovisuais.



Desta feita, identificamos como objetivos gerais:

 Alargar os números de leitores, quer em suporte papel que ao abrigo do digital;

 Aumentar o número de assinantes;

 Aumentar as receitas de publicidade;

e como objetivos específicos:

 Reforçar o jornal com a criação de 2 novos postos de trabalho;

 Produzir e disponibilizar novos conteúdos e novas rubricas;

 Aumentar a cobertura noticiosa e reforçar a sua presença na região;

 Reforçar a presença no digital;

Atividades | 

· Contratação de um quadro superior, nas áreas de jornalismo ou comunicação, para

integrar a redação, para desempenhar a função de jornalista, e 

· Contratação  de  um  Técnico  Superior  de  Multimédia,  para  a  função  de:

paginador/repórter  imagem/editor  vídeo  e  áudio,  recolha  de  imagens,  fotografia,

redes sociais manager, paginação In Design e Marketing.


