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Metodologia

• Conceitos e aspetos teóricos:

• Corrupção

• Agenda Setting 

• Priming

• Framing



O Caso Freeport

• Em Setembro de 2004 - Policia Judiciária de Setúbal 
recebe uma carta anónima denunciando 
irregularidades na autorização e construção do 
Freeport

• A carta menciona o nome de José Sócrates e de sua 
mãe 

• Transitou em 2005  para o DCIAP 

• Novas diligências: solicita-se ao Reino Unido 
elementos em falta

• Alguns media reatualizam o assunto em Janeiro de 
2009



Peças jornalísticas entre 2004-2013
Ciclo de atenção mediática
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O Independente - lança o assunto em 2005



O Enquadramento – caso suspeito de 
corrupção, com um rosto associado

“Inquérito da Judiciária ao licenciamento do 
Freeport de Alcochete levanta a suspeita de, em 
2002, o então ministro do Ambiente ter alterado 
a Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo, 
tendo “como contrapartida o financiamento de 
campanhas eleitorais” do PS. José Sócrates nega 
qualquer envolvimento. Mas a PJ quer 
apreender todos os documentos onde o seu 
nome seja mencionado” 

O Independente, 11 de Fevereiro de 2005



Peças jornalísticas em 2009 – Ciclos de 
atenção mediática
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2009 Contextos 
Económico-Financeiro e Político

• Crise económica e financeira iniciada em 2007 –
Colapso do sistema financeiro internacional; Banco de 
Portugal anunciava uma recessão de 3,5%

• Zona Euro 4,5% de recessão
• A mais grave recessão desde 1929
• Aumento do desemprego – 30 novos desempregados 

por hora
• A dívida cresce a um ritmo de 2 milhões de euros por 

hora 
• Contração do consumo privado
• Ameaça de instabilidade política
• Portugal 2009 três eleições – Legislativas, Autárquicas; 

Europeias



Jornal Nacional TVI 6ª Feira

Foi uma emoção: "Zezito, é 
assim que eu trato o meu 
sobrinho José Sócrates." Esta 
foi a grande revelação de Júlio 
Monteiro na entrevista de 
ontem à TVI. O ‘Jornal 
Nacional’ começou com o 
engenheiro de Cascais sentado 
ao lado de Manuela Moura 
Guedes. Uma surpresa para 
abrir o apetite durante dois 
escassos minutos.

Jornal Nacional 6F TVI 22.5.2009 Correio da Manhã 31-1-2009



Diário de Notícias: 16 de Março 2009
Título: “Santos Silva desafiado a desmentir factos”

• “Campanha negra” contra o 
Primeiro-Ministro 

• Dirigida por Manuela Moura 
Guedes (Jornal Nacional de 6F da 
TVI)  e José Manuel Fernandes do 
jornal Público.

• “José Sócrates está submetido a um 
"escrutínio pessoal", feito de 
"meias verdades, meia invenção" e 
"meias insinuações". "Desde a 
compra da casa, ao diploma, só 
falta verificar se tínhamos licença 
de isqueiro antes do 25 de Abril!" 

Santos Silva Ministro dos Assuntos 
Parlamentares



O DN: 16 de Março 2009

• "O dr. Augusto Santos Silva 
é uma pessoa que tem falta 
de memória e de princípios. 
Se tivesse "memória", 
recordar-se-ia que em 2003 
era colunista semanal do 
Público". Tem "falta de 
princípios" porque, não 
rebate um único facto, mas 
apenas faz insinuações".

José Manuel Fernandes, diretor do 
Público



O DN: 16 de Março 2009
Vozes na peça

• “Todas as notícia estão 
documentadas.”

• “É uma estratégia política, 
para que a opinião pública se 
convença de que a verdade é 
mentira".

• “Jornal Nacional das sextas-
feiras é o mais visto de todas 
as televisões naquele dia da 
semana. É porque as pessoas 
reconhecem e gostam da 
verdade!"

Manuela Moura Guedes, Jornal 
Nacional TVI



O DN: 16 de Março 2009

• “Se o Conselho 
Deontológico do Sindicato 
dos Jornalistas não se 
pronunciou sobre a TVI ou o 
Público foi porque não viu a 
expressão de qualquer 
violação ao Código". "O 
Conselho aceitará 
pronunciar-se desde que o 
ministro apresente uma 
exposição ou queixa contra 
esses jornalistas.”

Orlando César - Presidente do 
Conselho Deontológico do Sindicato 

dos Jornalistas 



Entrevista RTP 21 de Abril de 2009



Sócrates: entrevista RTP

• “Vocês são jornalistas, e não veem o jornal da TVI 
à 6ª Feira? Acham que aquilo é um telejornal? 
Aquilo não é um telejornal é uma caça ao 
homem, é um telejornal travestido. Aquilo é um 
espaço noticioso que tem como único objetivo o 
ataque pessoal, feito de ódio e de perseguição. O 
silencio dos jornalistas é comprometedor, com 
poucas exceções o Diretor do Diário de Notícias 
foi o único que fez declarações contra estes 
comportamentos”

José Sócrates em entrevista à RTP 21.4.2009



Correio da Manhã: 22 de Abril 2009
Título: “Moniz apresenta queixa contra Sócrates”

“Ouvi ontem as suas palavras com 
surpresa e alguma estupefacção. Não 
pela atitude crítica em relação ao 
jornalismo da TVI, do qual 
assumidamente não gosta, mas pelo 
conteúdo, tom e termos impróprios, 
do meu ponto de vista, para uma 
pessoa que tem responsabilidade 
perante o País. Termos que são 
incompatíveis com o sentido de 
Estado que o deve acompanhar em 
todas as ocasiões e que, 
manifestamente pôs de lado, quando 
decidiu atacar a informação que esta 
Redação oferece aos 
telespectadores” 

José Eduardo Moniz 

Eduardo Moniz em 2009 Diretor 
Geral da TVI 



Correio da Manhã 24 de Janeiro de 2009 

Ingleses queriam investigar Sócrates 

“A TVI deu ontem à noite alguns extractos da 
entrevista que o tio de Sócrates deu ao 
semanário Sol, em que Júlio Eduardo Coelho 
Monteiro afirma que foi contactado por Charles 
Smith porque andavam a pedir à empresa Smith 
& Pedro quatro milhões de contos para licenciar 
o Freeport”.



Conclusões

• O Independente lança em 2005 o assunto, 
segundo um enquadramento que se mantém em 
2009 – Freeport = Sócrates culpado 

• O caso Freeport coincide como assunto noticioso 
em anos eleitorais

• Em 2009 o Jornal Nacional da TVI relança o caso e 
o enquadramento é replicado pela imprensa

• O CM usa como fonte principal a TVI
• O DN utiliza a informação da TVI mas ouve outras 

fontes


