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Breve enquadramento do fenómeno da corrupção em Portugal 

• Segundo o  Relatório da Comissão Europeia sobre a corrupção (Fevereiro 
de 2014),  90% dos portugueses percepcionam a corrupção como sendo 
generalizada.  

 

• Segundo o Relatório de 2013 do Conselho de Prevenção da Corrupção 
(CPC), no ano de 2013 de um total de 156 comunicações reportadas 
àquele órgão, 98 referem-se a corrupção e peculato, as quais 
representam 3/4 do total das decisões judiciais (76,0%). (17,3%) referem-
se a auditorias. 

 

• Mais de metade das decisões judiciais reportadas (55,8%) correspondem 
a despachos de arquivamento 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf


Tipologia das decisões judiciais reportadas ao CPC 
Ano de 2013 

 

Fonte: Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) 



 Estudos nacionais realizados por Sousa e Triães (2008, 2011) e Maia (2006, 2011) 
mostram que as percepções dos portugueses sobre a corrupçãp se baseiam 
sobretudo nos media.  
 

 A análise da cobertura jornalística da corrupção política reveste-se assim de 
particular importância, uma vez que poderá contribuir para a discussão e 
compreensão sobre o desfasamento existente entre os casos de corrupção que 
chegam a julgamento e a elevada percepção dos portugueses sobre o fenómeno da 
corrupção.  
 

 Não são apenas os media tradicionais – imprensa, rádio, televisão – a contribuírem 
para a formação das percepções dos cidadãos sobre este ou outros fenómenos 
sociais.  
 

 Também os novos media, nomeadamente redes sociais e blogs, não podem ser 
ignorados como meios de disseminação de ideias, factos e acontecimentos 
susceptíveis de contribuírem para as percepções dos cidadãos sobre a realidade 
social, entre as quais a corrupção.    
 



95% dos Portugueses que usam redes sociais têm 
conta no Facebook. 

Fonte: Marktest, Os Portugueses e as Redes Sociais,  Setembro, 2012   

Os Portugueses e as Redes Sociais  



 Os 20 blogs políticos mais lidos  
em rede 

 

Silva, E.C., (2012). Período de observação: 4 semanas em 2011: universo:  200 
blogs mais lidos 



 Corrupção, blogs e teorias do agendamento 

 
 

• Lindstedt e Naurin (2009) consideram que a corrupção tem uma 
correlação muito forte com a independência dos media e a liberdade de 
informação.  
 

• No estudo da cobertura da corrupção é determinante  analisar a relação 
entre o sistema mediático e o sistema político e partidário - quem são 
os agentes que publicitam a informação e quais as relações que existem 
(ou não existem) entre as empresas de media, o sistema político e 
partidário e os jornalistas.  
 

• Estas relações podem determinar os acontecimentos que os mcs tendem 
a enfatizar em detrimento de outros, influenciando não só os assuntos 
sobre os quais as pessoas irão pensar, mas também os pontos de vista 
que moldam a opinião pública.  
 

• Verificar se as teorias do agendamento se mantêm válidas na análise 
das redes sociais , neste caso, dos blogs. 
 



  
Corrupção, blogs e teorias do agendamento 

 No epílogo ao livro publicado em 2004, em que agrega os principais estudos 
sobre o agenda-setting, McCombs constata que a internet veio multiplicar a 
disseminação em larga escala dos mesmos conteúdos que continuam a ser 
produzidos por um conjunto de conglomerados que passaram também a 
dominar um conjunto de sites.  
 
McCombs nota que a internet não anula o agenda-setting já que muitos dos 
novos sites são subsidiários dos media tradicionais, das suas edições online e 
dos canais de televisão.  
 
McCombs não previa em 2004 o fim da validade das teorias do agenda-setting, 
apesar dos desenvolvimentos tecnológicos, da multiplicação dos suportes e da 
fragmentação das audiências: os editores continuarão a editar as notícias a 
partir da enorme quantidade de assuntos disponíveis diariamente.  
 
As primeiras páginas dos jornais e as aberturas dos telejornais continuam a ser 
idênticas, escreve McCombs.  



Estratégia metodológica e justificação  das escolhas feitas 

O objectivo nesta fase foi perceber se e como é que  um dos casos de corrupção política 
de maior visibilidade ocorridos em Portugal no período 2005-2012 – o caso Freeport - foi 
abordado numa amostra de blogs, que fontes são utilizadas e que relação os bloggers 
estabelecem com essas fontes.  
 
A análise aprofunda em particular a ligação dos posts aos media tradicionais identificando 
o tipo de links e o posicionamento dos bloggers face a esses links e ao caso Freeport.  
 
 A selecção dos blogs foi feita por amostragem nos contadores Blogómetro, do blog 
Aventar eu, e Wordpress top blogs (blogs em português) e identificados os 100 blogs com 
maior média de visitas em cada um destes contadores. De entre esses 100 blogs foram 
seleccionados, para efeitos deste artigo, os comuns aos dois contadores e excluídos 
aqueles cujo título e página de entrada revelaram não se enquadrarem no objectivo do 
estudo, tais como blogs temáticos sobre desporto, culinária, moda, eventos ou causas 
específicas.  
 

Para este artigo foram seleccionados apenas  os 5 blogs comuns aos 
dois contadores. 
 



Caso Freeport nos media 



*Consulta em 20-11-2013 

**Consulta em 12-02-2014 
 

  

Blogs da amostra 

(por ordem alfabética) 

 Contadores 

 

Posição no 

Blogómetro * 

Visitas diárias 

média 

Posição  no 

Wordpress** 

5 Dias 27.º 4406 7.º 

A Educação do meu 

Umbigo 

19.º 5793 6.º 

Aventar  30.º 3965 5.º 

Blasfémias 17.º 6149 16.º 

O Insurgente 21.º 5699 4.º 



Estratégia metodológica 
 Uma vez construída a amostra de blogs, procedeu-se à selecção dos posts a 

analisar. Foi usada uma “amostra de conveniência” constituída pelos 10 posts 
surgidos em primeiro lugar na página do blog no ano em que foi publicado o 
maior número de peças do caso em análise. No caso Freeport foi o ano de 
2009. 
 

 Os posts foram seleccionados por busca automática em cada um dos blogs da 
amostra através da palavra-chave “Freeport”. O número total de posts 
publicados sobre cada caso entre 2005 e 2012 constitui o universo do caso.  
 

 Foram criadas variáveis e categorias trabalhadas numa base de dados  (SPSS). 
:a) identificação do blog; b) identificação do caso de corrupção c) 
caracterização do post (nome do autor, número de caracteres, número de 
comentários); d) título do post; e) número de links; f) origem do link; g) 
representação gráfica; h) nome do actor/es representado/s graficamente; i) 
tema/s dominante do post; j) posicionamento do autor/blogger face ao link 
principal; l) tom do post relativamente ao caso de corrupção; m) actor 
principal; n) actor/es secundários.  
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Discussão dos dados 

Nome do 

Blog 

  

Modalidades de identificação  

do autor do post 

Total Pseudónimo Iniciais 

Nome 

completo 

Primeiro 

nome e 

inicial 

5 Dias 0 0 6 0 6 

A Educação 

do meu 

Umbigo 

0 0 9 0 9 

Aventar 3 0 3 0 6 

Blasfémias 0 2 6 2 10 

O 

Insurgente 

0 0 10 0 10 

 Total 3 2 34 2 41 



Perfil dos blogs 



Perfil dos blogs 



Perfil dos blogs 



Perfil dos blogs 



Actor principal dos posts analisados 

0

1

2

3

4

5

6

5 Dias

A Educação do meu Umbigo

Aventar

Blasfémias

O Insurgente



 
Origem dos links presentes no post, por blog 
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Síntese conclusiva 

Perfil dos blogs analisados: 
 
 A grande maioria dos bloggers são do género masculino e 

possuem formação universitária.  
 

 Como factores de diferenciação, detecta-se o facto de 
ideologicamente se dividirem entre a esquerda (5 Dias e A 
Educação do meu Umbigo) e direita/liberal (Blasfémias e O 
Insurgente).  O quinto blog da amostra – Aventar - discute o 
facto de ser percepcionado por alguns dos seus leitores como 
“de esquerda” recusando porém o epíteto, afirmando-se 
pluralista e argumentando com o facto de ser um blog com um 
grupo de convidados que nele escrevem regularmente sem o 
integrarem. 



Síntese conclusiva 

A grande maioria dos autores dos posts assinam com o nome 
próprio, sendo residual o uso de iniciais e limitado a um blog o 
uso de pseudónimo. Este dado contraria asserções muito 
generalizadas sobre o alegado anonimato na internet, 
indiciando que os autores dos blogs e dos posts analisados 
assumem publicamente as suas posições. 

 
Referência a convites para tomadas de posição nos mais 

diversos assuntos da sociedade Portuguesa”(blog O Insurgente).  
 

 Identificam-se entre os bloggers colaboradores e 
comentadores em media tradicionais.  



Síntese conclusiva 

 Relativamente ao objectivo principal do artigo – analisar a 
validade das teorias agenda-setting na análise dos novos media 
nos weblogs ou blogs –os dados mostram que dos 41 posts 
analisados sobre o caso Freeport, apenas 9 não possuem 
qualquer hiperligação/link, enquanto 19 possuem um link e 13, 
2 a 4 links.  

 
 Nos 41 posts analisados foram identificados 44 links, sendo a 

grande maioria hiperligações para sites de media tradicionais, 
com a imprensa maioritariamente presente como fonte dos 
bloggers que assinam os posts, evidenciando uma clara 
dependência da agenda mediática, não apenas na selecção 
dos temas de que “falam” mas também do modo como 
“pensam” sobre esses temas.  



Síntese conclusiva 

 Os dados evidenciam uma larga correspondência entre os 
enquadramentos conferidos pelas peças linkadas  e os 
enquadramentos conferidos pelos bloggers aos posts sobre os 
mesmos temas.  
 

 No agendamento das temáticas abordadas nos posts da 
amostra, nos comentários às peças jornalísticas linkadas, nos 
títulos dos posts, nas citações de media tradicionais, com ou 
sem link presente no post, nos links sem qualquer comentário, 
os bloggers revelam maioritariamente concordância com os 
enquadramentos, as definições e as avaliações presentes nas 
peças dos media tradicionais, a que se ligaram em 
hiperligações.  
 



Síntese conclusiva 

 A análise Identificou nos blogs seleccionados fenómenos ligados 
às teorias do agendamento (McCombs, 2004) associadas ao 
conceito de enquadramento de Gofman (1986) Capella e 
Jamieson (1997) e Entman (2004) ao seleccionarem 
determinados aspectos do caso Freeport muito presentes nos 
media tradicionais, tornando-os salientes num contexto de 
comunicação alargada à blogosfera.  
 

 As limitações da amostra não permitem uma generalização dos 
dados obtidos e das asserções e conclusões extraídas, que são 
apenas válidas para os blogs e os posts analisados.  


