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Resumo: Neste texto pretendemos discutir a cobertura jornalística dos fenómenos de 

corrupção política em Portugal, a sua relação com a crise e o impacto destes fenómenos 

no atropelo à liberdade de expressão. Lembramos que a democracia é um sistema 

político que se caracteriza pela eleição dos governantes pelos cidadãos e é fundado na 

igualdade destes perante a lei. Este sistema caracteriza-se pela separação dos poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário e pela liberdade de expressão (Dahl, 1998). A 

democracia não é um fenómeno estável, nem contínuo, nem adquirido. Os índices de 

qualidade da democracia divulgados anualmente pela revista “The Economist” dão 

conta de alterações anuais, de tendências regionais e globais e têm mostrado como a 

crise europeia tem posto em causa a qualidade da democracia, nomeadamente o 

pluralismo e a liberdade de expressão (The Economist, 2012). Fundamentamos esta 

comunicação nas teorias do agendamento mediático e nos seus desdobramentos. 

Partindo dos conceitos de agenda-setting, framing, priming (Scheufele, 2000) e dos 

princípios subjacentes ao modelo em cascata (Entman, 2004), pretende-se explicar o 

processo da ativação da atenção para determinados temas mediáticos, segundo uma 

lógica de contaminação entre os diversos meios de comunicação. Selecionámos quatro 

casos mediatizados de corrupção política de projeção nacional e analisamos um corpus 

constituído por dois jornais diários, uma rádio e duas televisões de sinal aberto. Os 

dados foram recolhidos a partir das edições online dos referidos meios de comunicação 

e contextualizados tendo em conta o sistema político e mediático. Os casos de atropelo à 

liberdade de expressão foram seleccionados tendo em conta a sua relação com 

denúncias de corrupção política em meios de comunicação o envolvimento direto de 

governantes. O texto pretende ser uma primeira contribuição exploratória para 

esclarecer as relações entre cobertura jornalística da corrupção e processos denunciados 

de constrangimentos à actividade jornalística e á liberdade de expressão.  

 

Palavras-chave: Cobertura jornalística da corrupção política; Portugal; 
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Sobre a democracia e a crise política e financeira na Europa  

            A democracia é um sistema político que se caracteriza pela eleição dos 

governantes pelos cidadãos, pela igualdade dos cidadãos perante a Lei e pelo respeito 

dos direitos humanos, assim como pela separação dos poderes judiciais, legislativo e 

executivo.  A democracia inscreve-se na história geral da humanidade e na história 

particular dos povos, estados e nações. É uma aquisição dos povos e das sociedades, não 
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é, por isso, um fenómeno estável, nem contínuo, e, também por isso está sempre em 

mudança. A democracia exige alguns princípios de atuação, tais como um governo do 

povo pelo povo ou por seus representantes livremente eleitos, o respeito pelos direitos 

do Homem, limites constitucionais que restrinjam o exercício do poder dos governantes, 

bem como procedimentos que garantam a igualdade dos cidadãos e assegurem a 

prevalência dos direitos cívicos, políticos e sociais. Este sistema de governação 

fundamenta-se em partidos políticos, que são organizações representativas dos ideários 

e das aspirações legítimas dos cidadãos, cujo financiamento e atuação deve ser 

transparente e público (DAHL: 1998). 

     Ao longo dos séculos XIX e XX a discussão em torno da democracia e do governo 

democrático articulou-se em torno da ideia de democracia liberal e democracia social. 

Os defensores da democracia liberal (nomeadamente os seus primeiros pensadores 

Toqueville e John Stuart Mill) entendem que o Estado é o garante de direitos 

fundamentais como os da liberdade de pensamento, de religião, de imprensa e de 

expressão. Esta ideia de democracia assenta sobretudo nos direitos fundamentais do 

homem e na participação política dos indivíduos apoiada na autonomia e na 

representatividade. Na sua dimensão económica, a democracia liberal entende o 

mercado como forma de organizar os interesses da colectividade, competindo ao estado 

dar condições e garantir o melhor funcionamento da economia e das leis de mercado. A 

democracia social tem origem na teoria marxista, mas também na social-democracia 

cristã. Ao marxismo foi buscar o princípio de emancipação económica e social, 

defendendo a equidade das relações entre capital e trabalho e a justa distribuição de 

recursos. Da social-democracia procurou reter o aprofundamento da representatividade 

dos cidadãos, o papel do Estado na protecção dos direitos individuais e da família, bem 

como o princípio de responsabilidade social da imprensa e dos órgãos de comunicação. 

Na democracia social pretende-se que o Estado garanta o interesse geral, preservando o 

interesse coletivo em detrimento dos interesses particulares. O Estado assune e assegura 

a solidariedade económica e cultural entre os cidadãos, baseando a sua atuação em 

políticas de compensação das lógicas de mercado e de heranças desiguais.    

          Se estas são as conceções “históricas” de democracia, convém ainda ter em conta 

o significado formal e a relação entre democracia formal e substancial na actualidade. 

Em primeiro lugar observa-se que a democracia é hoje concebida não como uma 

ideologia mas sim como um método ou um conjunto de regras ou procedimentos para a 

constituição de governos e gestão dos interesses públicos. Neste sentido a democracia 
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deixou de oferecer uma conotação ideológica e tornou-se uma ferramenta utilitária do 

sistema político e económico, incorporando no entanto determinados procedimentos 

universais (mais ou menos formais ou substanciais) como representação do povo para o 

povo, igualdade de todos os cidadãos perante a lei, liberdade de votação, separação de 

poderes, liberdade de imprensa, etc. (BOBBIO, 2004). Assim um regime pode ser 

classificado de democrático por apresentar todos, ou a maior parte, dos aparatos 

formais, mas não consubstanciar uma democracia plena, pelo facto de apresentar 

barreiras ao exercício de determinados direitos e deveres.  

       Bobbio (2004: 303-306) define crise como um momento de rutura no 

funcionamento de um sistema e considera que as crises podem ser caraterizadas através 

de três elementos: imprevisibilidade, duração limitada e incidência no funcionamento 

do sistema. Para compreender uma crise é necessário ter em conta os contextos internos 

e externos que a antecedem e as mudanças no sistema que a originaram. Na fase da 

crise, propriamente dita, deve-se dar especial relevância para as questões de tempo e 

espaço que uma crise envolve e para os atores e protagonistas que se encontram em 

jogo. As crises políticas e as crises económicas estão intrinsecamente ligadas, tanto a 

nível nacional como internacional, podendo ter uma origem interna ou externa ao 

sistema e evoluírem em função de picos, o que quer dizer que ao longo da duração de 

uma crise podem sobrepor-se outras crises, provocando sobrecargas nos sistemas 

políticos, económicos, jurídicos e sociais. 

      Para Streeck (2013:25) a crise que a Europa vive na sua fase mais aguda desde o ano 

de 2008, é uma continuação das tensões entre democracia e capital que se agravou a 

partir da década de 60, como forma de dissolução do regime do capitalismo 

democrático, instaurado após o final da segunda guerra mundial. Esta crise, que o autor 

considera estar a proceder à rutura e transformação definitiva da sociedade europeia, 

deve-se a pressões internas e externas do capitalismo e visa substituir a justiça social 

pela justiça de mercado. Este processo, que despontou nos anos oitenta com as 

primeiras desregulamentações económicas e a diminuição do Estado social, tem 

promovido a desdemocratização do capitalismo através da deseconomização da 

democracia. Neste momento, e em função dos avanços do capitalismo na sua forma 

neoliberal financeira, estamos a assistir na Europa ao fim da democracia de massas 

redistributiva e à instauração de uma combinação de Estado de direito e distracção 

pública (STREECK, 2013:30) onde os media têm um papel determinante na legitimação 

da narrativa mainstream. 
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A imprensa e a liberdade de expressão em democracia 

 

    Convém recordar que em todas as definições e caracterizações da democracia, a 

liberdade de imprensa e de expressão estão presentes. As revoluções do século XVIII 

utilizaram na Europa e nos Estados Unidos a imprensa como um instrumento de 

afirmação da opinião e de luta contra as monarquias absolutas. No entanto, no século 

XIX e início do XX, a massificação da imprensa e a propagação da rádio criaram 

angústias e desconfianças entre largos sectores dirigentes e da intelectualidade. Estes 

últimos viram na imprensa, sobretudo na imprensa panfletária, e na rádio, armas 

incontroláveis de agitação social, de propaganda política e de alterações de valores e 

comportamentos nas sociedades ocidentais (ADORNO, 2002; LAZART, 1995). Esta 

visão pessimista sobre o papel, efeitos, dos meios de comunicação na sociedade agrava-

se com a entrada da televisão nos anos 50 do século XX. Nos Estados Unidos, surge um 

amplo debate sobre a televisão e as redes de televisão que, assumindo que a sua 

expansão se deve à conjugação da democracia e do capitalismo, considera aquela 

actividade semelhante a outras actividades capitalistas. Isto é, os teóricos observam que 

estas empresas se orientam por padrões corporativos e que estes não se distinguem dos 

utilizados em outras áreas empresariais, pois orientam-se em função de objetivos 

estipulados pelos acionistas e pelos mercados. Afirmam que mesmo que se mantenham 

indicadores de pluralismo e de diversidade, na informação e no entretenimento, a 

actividade é sustentada pela publicidade e, eventualmente taxas dos espectadores, as 

quais controlam tacticamente os operadores (KELLNER, 1990). 

            Esta situação não pode ser dissociada da concentração dos grupos media, da 

dispersão dos seus interesses pela banca, pelas telecomunicações e outras actividades 

empresarias que tendem a constituir o núcleo central do grupo. Na medida em que as 

empresas de media se tornam dependentes de recursos e interesses externos, 

nomeadamente financeiros, diminui o seu grau de pluralismo e o seu investimento na 

democracia. Este é um processo comum a todas as democracias ocidentais que tende a 

acentuar-se em momentos de crise política e económica. Nestes contextos o 

financiamento às empresas media depende da “boa imprensa”, isto é da “opinião 

favorável” veiculada sobre os governos e as empresas, a qual determina, em grande 

parte, a publicidade institucional do Estado, bem como das empresas públicas e 

privadas (DI TELLA e FRANCESCHELLI, 2011). Em simultâneo a assunção que a 

informação e o jornalismo, tanto nos media públicos como privados, constitui uma área 
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de negócios, traz como consequência a fragilização dos profissionais, atormentados por 

ameaças de redução de custos e precarização de funções, vulneráveis perante as 

pressões de governantes e de empresas com interesses nos grupos mediáticos.  

    Os índices de qualidade da democracia divulgados anualmente pela revista “The 

Economist”(2012) vieram confirmar estas tendências ao assinalar que a partir de 2008, 

início da crise financeira e das dívidas soberanas na Europa, se assiste ao crescimento 

de constrangimentos à democracia e ao exercício da liberdade de expressão. O relatório 

enfatiza, entre estes últimos constrangimentos, a concentração dos meios de 

comunicação a que atribui a diminuição do pluralismo, o aumento das tentativas dos 

governos controlarem a informação, na decorrência da sua crescente fragilidade, e as 

práticas de autocensura decorrentes do desemprego e do aumento da insegurança no 

trabalho. 

      O controlo e os constrangimentos à liberdade de expressão nos meios mainstream 

têm vindo a ser acompanhados pelo desenvolvimento e participação das redes sociais no 

aprofundamento das democracias. A utilização pelos cidadãos de ferramentas como 

sítios, blogs, facebook e twitter, tornou possível a entrada de novos atores e a 

diversificação das vozes no espaço público. Os usos institucionais das mesmas 

ferramentas potencializaram novas formas de participação democrática e de cidadania, 

ao mesmo tempo que complexificaram as formas de comunicação política e 

aumentaram a capacidade destes atores veicularem e manipularem informação 

conveniente. A democratização do espaço público via ferramentas digitais tem, neste 

sentido, assistido a episódios contraditórios, ora no sentido de aumentar e potencializar 

a participação cidadã, ora dando origem a guerras de informação e contra-informação 

no sentido de influenciar eleições e a tomada de decisões políticas. No primeiro caso 

inclui-se a campanha para a primeira eleição do presidente norte-americano, Barack 

Obama (2008), assim como os movimentos sociais mundiais dos últimos anos 

(CASTELLS, 2012). No segundo, estão as revelações de escândalos e de fenómenos de 

corrupção política, bem como a divulgação de informação estratégica norte-americana 

no WikiLeaks.  

 

A cobertura da corrupção política 

     Os estudos sobre a corrupção política associam frequentemente este fenómeno a 

crises económicas, políticas e sociais, nomeadamente a mudanças nos padrões morais 
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(ROSE-ACKERMAN, 1999). A corrupção carrega três sentidos vectoriais: em uma 

primeira aceção, corrupção refere-se à degradação do sentido ético de agentes (públicos 

ou privados) implicando uma falta de integridade moral e a sua consequente 

depravação; em uma segunda perspetiva, corrupção surge associada a um conjunto de 

práticas sociais resultantes da degradação das instituições, públicas e privadas, estando 

por isso o foco da corrupção nas relações institucionais e na organização da sociedade; 

em um terceiro sentido a corrupção acentua determinadas práticas sociais, com forte 

componente cultural, como por exemplo presentes, etc., com vista a favorecer ou 

premiar decisões de agentes públicos ou privados (GAMBETTA, 2002). 

     Após o início do milénio as estratégias de financeirização da economia levaram a 

uma crescente diminuição dos fluxos de capitais nos países do Sul da Europa, 

nomeadamente em Portugal. A escassez de financiamentos, inclusivamente para o 

funcionamento dos partidos, associada à crescente privatização e concentração dos 

interesses económicos tende a estimular ilícitos na apropriação de recursos públicos que 

surgem no espaço público sobre a forma de “escândalos de corrupção política”.  

         Os media estabilizam uma narrativa sobre a corrupção política centrada no abuso 

de poder em benefício próprio de agentes políticos democraticamente eleitos, situação 

que pode ocorrer durante o exercício de funções públicas, ou após, quando os agentes 

políticos utilizam o capital relacional adquirido durante o exercício de funções para a 

obtenção de ganhos indevidos. A cobertura jornalística tende a identificar quatro 

situações-tipo em que ocorrem os abusos: na competição por cargos políticos; no 

exercício de cargos públicos; na ação de legislar e governar, bem como após o 

abandono de cargos de governação, mantendo-se, contudo, determinadas funções 

político-partidárias.  

          Por outro lado, na cobertura jornalística da corrupção política observa-se a 

articulação das áreas da Política (governo, partidos, estruturas partidárias e seus 

agentes), da Economia (empresas e negócios e seus atores), da Justiça (quadro legal em 

que se movem os atores políticos e os agentes do ministério público e da justiça) e dos 

próprios interesses dos media (publicitação e constrangimentos dos media e dos 

jornalistas face à informação veiculada ou a veicular). Simultaneamente, os tipos mais 

frequentes de corrupção política surgem sob a forma de fraude, suborno, clientelismo, 

apropriação indevida de bens, tráfico de influências, favorecimento seletivo e 

financiamento ilegal de partidos. 
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           As transformações das últimas décadas na Europa levaram a que o mundo dos 

negócios ficasse sobre grande pressão e se instalasse um clima de competição em 

consequência da globalização. Muitos países europeus foram obrigados a abandonar 

centenários procedimentos protecionistas, nomeadamente no que concerne à indústria 

nacional, e a investir em infraestruturas (tais como comboio, aeroportos, 

telecomunicações, correios e serviços) com vista a facilitar a instalação de empresas 

multinacionais e o comércio internacional. Este modelo económico abriu campo a uma 

crescente interdependência entre os negócios e a política, alimentando uma estrutura 

clientelística. Neste contexto, nos anos 80 e 90 os acordos do GATT, do Banco 

Mundial, assim como a criação das zonas de comércio livre dentro da Europa, da 

América e da Ásia, resultaram na abertura dos mercados nacionais e na privatização 

forçada das empresas dirigidas pelo Estado. As privatizações surgem simultaneamente 

como oportunidades para novos negócios mas também para novas formas de corrupção 

política e económica. Em contrapartida, o avanço da globalização e as práticas 

económicas que a este processo obriga, nomeadamente a homogeneização de 

procedimentos para concursos e abjudicações, levou à institucionalização de 

mecanismos de combate à corrupção: Fighting corruption on the side of bribers as well 

of the bribed has been one of the credos of the globalization efforts (Blankenburg 

(2002:154). Os países e os governos assumem coletivamente que a corrupção é um 

inimigo da competição internacional, obrigando assim à promoção de normas para uma 

justa competição no interior de um mercado livre e sancionando aqueles e aquilo que 

possa criar obstáculos a esta situação. Por outro lado, após o início do milénio e com a 

crescente volatilidade dos mercados financeiros que vêm substituir os mercados de 

capitais associados à economia, a Europa e sobretudo os países da periferia da Europa 

como Portugal, têm crescentes dificuldades em atrair investimentos. Após se esgotar 

sucessivamente os três métodos que permitiram criar ilusões de crescimento e de 

prosperidade (inflação, endividamento público e endividamento privado) acentuaram-se 

as dificuldades em sustentar as clientelas políticas e os interesse privados acantonados 

em torno do Estado. A corrupção política emerge sob novas formas neste contexto onde 

os media tendem a atuar como voz de moralização nacionalista a reboque dos interesse 

políticos internacionais que tendem a apresentar as nações como agentes morais com 

responsabilidade colectiva, ignorando as relações de classe e de poder a nível interno e 

externo (STREECK, 2013: 145) 
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      É necessário contudo assumir que os media, nesta fase em que vivemos de rutura 

com a democracia capitalista, oscilam entre a fidelidade à “justiça de mercado” e a 

fidelidade à “justiça da democracia social”, sendo que um dos grandes temas desta 

tensão é, na perspectiva de Streeck (2013:110), as denúncias da corrupção política. 

Assim a narrativa da cobertura da corrupção política tende a enfatizar que os mercados 

distribuem segundo regras universais, enquanto a política, pelo contrário, distribui 

segundo o poder e as relações.  

        Para compreendermos e analisarmos os factores que presidem à cobertura 

jornalística da corrupção política devemos ter em conta as desigualdades e a relativa 

autonomia do Estado, bem como as características estruturais e funcionais especificas 

dos enquadramentos institucionais e das normas que presidem aos relacionamentos 

entre os diferentes grupos de interesse (Economakis, Rizopoulos, Sergakis, 2010: 16).  

 

Visibilidade da corrupção política e Opinião Pública 

 

         O papel do media, a sua relação com os sistemas políticos e a democracia, nunca 

foi pacífico embora sempre apontado como factores de garantia da democracia, da 

liberdade e da igualdade entre os cidadãos (McQUAIL, 2003). A democracia envolve a 

existência de uma esfera pública onde se pressupõe acontecer um debate permanente 

sobre a res pública e a tomada de decisões que levem à sua gestão em benefício de 

todos. Um dos factores estruturantes da esfera pública é a liberdade de imprensa e de 

expressão, que inclui não só a liberdade de acesso de todos os cidadãos à esfera pública, 

como o acesso dos jornalistas a fontes diversificadas e a capacidade destes publicitarem, 

de forma plural, as diversas opiniões e visões de mundo. No entanto, com as crescentes 

pressões do capitalismo financeiro sobre as empresas dos media e a assunção de que o 

sistema deve estar orientado para o mercado e gerar lucros, instalaram-se novas lógicas 

de informação que tendem a confundir informação e entretenimento, bem como a 

limitar não só a quantidade de tempo disponibilizado para determinados temas, como o 

acesso ao espaço público de vozes dissonantes ao pensamento dominante. Como se sabe 

a opinião pública é um conceito polémico e ambíguo, ora qualitativo (opinião informada 

e consciente) ora numérico (sondagens) que se encontra associado à expressão e debate 

de opiniões. Numa sociedade onde o espaço público está centrado nos meios de 

comunicação, a capacidade de expressar a opinião, e de se fazer ouvir, está directamente 

dependente do acesso aos media. Quem acede, em que condições e meios de 
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comunicação é hoje um dos factores que conflui para o estreitamento do espaço público 

e para o défice de pluralidade nos meios mainstream.  

         Estas questões são cruciais para se pensar o papel dos media na crise europeia, 

nomeadamente à sua acção de fortalecimento do capitalismo financeiro, reforçando a 

posição ortodoxa de instituições financeiras internacionais sobre a não existência de 

alternativas à solução de austeridade. Este papel de reforço é também exercido através 

dos constrangimentos impostos ao acesso ao espaço público, criando filtros mais ou 

menos visíveis para ideias e pessoas com opiniões não linhadas ao poder dominante.  

        Como está exaustivamente estudado a visibilidade dos assuntos, acontecimentos ou 

temas na esfera pública depende do agendamento que os media fazem desses temas, 

acontecimentos ou assuntos, de forma que aqueles só existem se estiverem presentes 

nos meios de comunicação através de notícias, opinião, etc. Revendo a teoria do 

agenda-setting (McCOMBS e SHAW, 1972; 2000) salientamos a ideia que os meios de 

comunicação podem não conseguir dizer às pessoas como pensar mas conseguem, em 

grande medida, dizer aos seus leitores/espectadores/ouvintes sobre o que pensar. Os 

estudos de agendamento consolidaram o papel dos media como instrumentos e 

ferramentas de visibilidade, podendo ser utilizados estrategicamente por diversos atores 

e agentes, incluindo os políticos. Na discussão do conceito de agenda-setting está 

também presente a influência dos media na capacidade de focar a opinião pública 

através da saliência atribuída pelas notícias e mensagens a um determinado tema ou 

acontecimento. Uma saliência maior corresponderá provavelmente a uma maior 

visibilidade e por conseguinte focagem, implicando o apagamento de outras 

informações sem a mesma saliência. O processo de agendamento funciona assim como 

uma rotina de saliência e apagamento de temas que poderá derivar num princípio de 

selecção entre temas políticos, económicos e socialmente convenientes e aqueles que 

sejam considerados inconvenientes. Na mesma formulação do agenda-setting mas do 

lado da recepção, Lang e Lang (1981) defenderam que não basta que o tema seja 

tornado visível para que seja apreendido, mais importante é a capacidade que os 

receptores têm de o apreender, contextualizando-o, no seu quotidiano. Para que isto 

aconteça é necessário que a agenda mantenha uma certa continuidade, seja reforçada 

por abordagens múltiplas, apresente agentes e atores facilmente identificáveis e um 

enredo plausível para todos aqueles que têm contacto com ela. Este processo de agenda-

building está ainda associado aos ciclos de atenção, isto é à capacidade de um tema, 

acontecimento ou fenómeno prender o interesse público. Os ciclos de atenção tendem a 



10 
 

ser progressivamente mais curtos, gerando uma rápida saturação e abandono. Desta 

forma a manutenção do interesse das audiências numa determinada agenda vai depender 

da capacidade dos media recorrem a enquadramentos não só sofisticados mas também 

diversificados que possam interessar a um maior número de potenciais consumidores. 

          As teorias, conceitos e princípios atrás enunciados permitem-nos também 

perceber determinadas estratégias de comunicação política seguidas entre os anos de 

2011 e 2013. Uma vez que os media, públicos e privados, se colocaram ao serviço da 

solução única para a crise, restringindo o acesso e o pluralismo no espaço público, a 

comunicação política dos governos procurou, à vez, focar a atenção em determinados 

grupos sociais, relevando ou apagando as suas “características” nocivas à “saída da 

crise”. Na medida em que os ciclos de atenção aos temas tendem a ser mais curtos, e a 

intensidade das “notícias” mais acentuada, os cidadãos tendem a ficar saturados e a 

descredibilizar não só as propostas como os proponentes.            

          Em sentido contrário, na análise da visibilidade da cobertura jornalística da 

corrupção política o enquadramento (SCHEUFLE, 2000) permite aos media conferir de 

forma continuada e persistente atributos a determinados temas. Um outro conceito 

importante é o priming (que poderemos traduzir por saliência pública) que consiste no 

mecanismo derivado das escolhas que os media, e os jornalistas, realizam no momento 

de agendar determinados temas e identificar os principais atores políticos. O priming 

decorre, deste modo, dos procedimentos de agendamento que ao atribuir maior 

proeminência, destaque ou relevância a determinados temas ou atores políticos, 

facilitam a interiorização pela opinião pública da sua “saliência”, ao mesmo tempo que 

agregam à sua volta atributos que funcionam como “atalhos cognitivos”. Por exemplo, a 

saliência (priming) conferida a um determinado político, está sempre associada a temas 

e atributos específicos. A enunciação desses temas e atributos leva à identificação, pelos 

cidadãos, desse político; a nomeação nos media desse político carrega, por sua vez, o 

tema e o conjunto de atributos que lhe estão associados.  

        O modelo proposto por Entman (2004) denominado cascading activation model 

pretende explicar a atenção despendida pelo público a determinados fatos ou 

acontecimentos. Para o autor, o enquadramento que os media dão aos assuntos decorre 

de um processo complexo, constituído por múltiplas etapas, que tem inicio em 

negociações entre atores políticos, ou grupos de interesse, e os media, antes de chegar 

ao domínio público. Entman defende que as estórias e os pontos de vista em circulação 

nos media são produzidos no topo da hierarquia política. Esta primeira etapa no 
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processo de agenda-setting é posteriormente filtrada por um segundo nível de elites 

políticas que interage com os media, sendo que quanto maior for o consenso entre as 

elites políticas, maior será a sua capacidade de definir os enquadramentos dos media; 

pelo contrário, quanto maior for a indecisão ou desacordo entre as elites políticas, maior 

será a influência dos media na estruturação do tema.
1
 Ainda que reconheça importância 

à opinião pública, o autor coloca-a no fim de uma cadeia de valor, passível de ser 

avaliada a partir de sondagens de opinião, votos eleitorais ou audiências dos media. 

Neste contexto, poderemos supor que no agenda continuada dos casos de corrupção 

política já estão contempladas “tensões” entre interesses internos e externos aos media.  

        Enquanto os procedimentos de agendamento, framing e priming nos ajudam a 

compreender os fenómenos da cobertura jornalística da corrupção política, o modelo em 

cascata vem nos alertar para os potenciais interesses — dentro do campo político e 

mediático — que circulam em torno da denúncia dos crimes de corrupção política. Este 

modelo aponta para a capacidade dos media gerarem agendas paralelas e autónomas, 

com capacidade para se retroalimentarem à revelia do sistema político e da opinião 

pública.  

         Num primeiro exercício sobre a cobertura jornalística da corrupção política (casos 

Submarinos, Freeport, BPN e Face Oculta)
2
, na imprensa online, que incidiu sobre o 

Diário de Notícias (DN) e o Correio da Manhã (CM) de 2005 a 2012, podemos 

constatar os picos de visibilidade conferidos aos quatro casos.  

 

                                                           
1
 Um postulado muito pertinente quando se observa a cobertura realizada pelos media mainstream sobre a 

crise na Europa nos anos de 2011-2012. 
2
 Casos:  
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        Na análise efectuada às notícias online relativas aos mesmos casos na rádio TSF 

observamos uma oscilação semelhante de atenção. Com estes dois exemplos poderemos 

avançar para a tese que defende a existência de sinergias entre os diferentes meios de 

comunicação na atribuição de maior, ou menor, visibilidade a determinados temas.  

 

 

 

No entanto  
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