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Resumo 

 

Na atualidade, verifica-se que a Internet tem sido amplamente utilizada pelos atores 

políticos como instrumento de comunicação política. Deste modo, esta nova técnica poderá 

contribuir para o aumento da participação política e para o surgimento do fenómeno relacionado 

com a democracia digital.          

 Tendo em conta esta nova realidade política e social o objeto de estudo deste trabalho 

científico é o website partidário. Realizou-se um estudo comparativo com o objetivo de aferir 

os usos e gratificações decorrentes da utilização de websites partidários por parte de sujeitos 

com e sem filiação política, em contexto eleitoral. O método utilizado foi o questionário 

aplicado a uma amostra de 90 indivíduos pertencentes à Universidade de Trás - os - Montes e 

Alto Douro.            

 Os resultados demonstram que os sujeitos filiados têm tendência a utilizar com maior 

frequência os websites partidários, comparativamente com os indivíduos não filiados. Ambos 

os sujeitos o fazem para satisfazer necessidades cognitivas, que não vêm satisfeitas nos outros 

meios de comunicação. Os sujeitos filiados são mais entusiastas quanto à ideia de que os 

websites podem contribuir para o aumento da participação política e da democracia digital. 

 Esta investigação contribui para fornecer dados adicionais sobre os usos e gratificações 

dos novos media, mais concretamente no que concerne à utilização dos websites partidários. 

Também levanta novas questões sobre a comunicação política nos novos media, através de uma 

metodologia que pode ser replicável em futuros estudos.   

 

 

Palavras-chave: Comunicação política; Usos e Gratificações; Website partidário; Participação 

Política.  
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Abstract  

 

At present, it appears that the Internet has been widely used by political actors as an 

instrument of political communication. Thus, this new technique may contribute to increased 

political participation and the emergence of the phenomenon related to digital democracy. 

 Given this new political and social reality the object of study of this scientific work is 

the party website. We conducted a comparative study in order to assess the uses and 

gratifications arising from the use of party websites by subjects with and without political 

affiliation, electoral context. The method used was a questionnaire applied to a sample of 90 

individuals belonging to the University of Trás - os - Montes and Alto Douro.   

 The results demonstrate that the affiliates subjects tend to use most often partisan 

websites, compared with non-affiliated individuals. Both guys do to satisfy cognitive needs, 

which do not come satisfied in other media. The members subject are more enthusiastic about 

the idea that websites can contribute to increased political participation and digital democracy. 

 This research helps to provide additional data on the uses and gratifications of new 

media, specifically regarding the use of party websites. It also raises new questions about 

political communication in new media, through a methodology that can be replicated in future 

studies. 

 

 

Keywords: Political Communication; Uses and Gratifications; Party Website; Political 

Participation.  
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1. Introdução  

 

De facto, em pleno século XXI a Internet revolucionou vários domínios da vida social 

e da cultura, sendo que a comunicação também foi enormemente afetada pelo aparecimento 

desta rede (Polistchuck e Trinta 2003:45-46). Deste modo, foi com uma enorme naturalidade 

que a Internet se converteu numa ferramenta indiscutível para a realização da comunicação 

política (Maarek 2009:283). Assim, através de um meio acessível e barato os atores políticos 

podem captar novos simpatizantes e públicos (Arranz 1998:122). É inegável que instrumentos 

de grande procura para a comunicação política como os websites partidários se constituem 

como elementos alternativos aos meios tradicionais devido à interatividade que proporcionam 

aos utilizadores, tornando-o um membro ativo e participativo, à fisiologia do meio que permite 

a personalização das mensagens, das informações e da organização, ao baixo custo de produção 

e de transmissão de informações e à facilidade de acesso (Silva 2012:21-22).        

 De acordo com variados autores, esta nova prática origina um conjunto de vantagens 

para os cidadãos, uma vez que pode constituir-se como parte da solução para a crise de 

participação existente nas democracias representativas (Montargil 2002:641). Existem muitos 

defensores da democracia digital que acreditam que os mass media são os causadores da apatia 

política dos cidadãos, pelo que defendem que os novos media podem “informar melhor os 

eleitores acerca dos temas em causa, e fornecer-lhes os meios para se envolverem mais 

ativamente no processo político, tornando-se assim mais interessados na coisa pública” (Dutton 

1999:66). Neste sentido, os indivíduos deixam de ser passivos para assumirem uma posição 

ativa, na qual a Internet satisfaz “desejos que pré-existem à sua invenção. A necessidade de 

informação, entretenimento, interação e partilha são aquelas que mais coabitam no uso e 

consumo associado aos novos media” (Ferreira 2005:1419-1420). Neste âmbito a teoria dos 

usos e gratificações tem contribuído fortemente para “compreender o fator psicológico 

subjacente comum e das dimensões de comportamento relacionadas com o uso da Internet” 

(Roy 2009 apud Resende 2011:11).          

 É pela relevância das temáticas enunciadas que nesta investigação se pretende responder 

ao seguinte problema de conhecimento: Qual o uso e a gratificação das necessidades resultantes 

da utilização de websites partidários por indivíduos filiados e não filiados, em contexto 

eleitoral? Este trabalho de investigação tem como objeto de estudo os websites partidários e 

possui como objetivos conhecer e descrever a nova forma de comunicar política através dos 
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meios digitais; avaliar e comparar o grau de utilização e satisfação das necessidades dos sujeitos 

filiados e não filiados, relativamente aos websites dos principais partidos políticos portugueses; 

averiguar de que forma estes recursos tecnológicos são importantes para o exercício da 

cidadania em espaço de debate público e determinar se estas novas formas de contatar os 

eleitores são suscetíveis de complementar as tradicionais abordagens aos cidadãos. 

 Quanto à estrutura divide-se em cinco partes, respetivamente, introdução, revisão da 

literatura, metodologia, apresentação e discussão de resultados e conclusão. Em relação à 

primeira parte realiza-se um breve enquadramento sobre a importância da Internet e dos 

websites partidários na comunicação política e na participação dos cidadãos. Na parte 

correspondente à revisão da literatura abordam-se as inter-relações entre a comunicação e a 

política, conceptualiza-se a comunicação política, faz-se a distinção entre marketing político e 

marketing eleitoral, analisa-se a contribuição dos media para a instituição da esfera pública, 

relaciona-se a Internet com a política, investigam-se os primórdios da Internet até à web 2.0, 

indaga-se a evolução da Internet em Portugal, trata-se da ciberpolítica e dos websites 

partidários, avalia-se o estado de arte sobre a participação política na web 2.0, apresenta-se o 

fenómeno relacionado com a democracia digital e percorrem-se os caminhos relacionados com 

a motivação e com a teoria dos usos e das gratificações. Na metodologia, descrevem-se todos 

os processos metodológicos (problema de conhecimento, sujeitos do estudo e local de 

distribuição), contextualiza-se o estado político e social de Portugal nas eleições autárquicas de 

2013 e descreve-se o questionário. Na quarta parte apresentam-se os dados e discutem-se os 

resultados. Na última parte enuncia-se a conclusão, as limitações do estudo, os desafios futuros 

e as implicações extra - académicas.       
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2. Revisão da Literatura  

 

2.1. Comunicação e Política  

 

De facto, a comunicação e a política são duas áreas ancestrais inerentes à atividade do 

ser humano e que constantemente se interrelacionam entre si. De acordo com Rosália Rodrigues 

(2010: 2-3) “a comunicação é o elemento estrutural da dinâmica de funcionamento dos sistemas 

políticos, logo é essencial para que toda e qualquer ação política se concretize”. Seguindo a 

mesma linha de pensamento, esta autora também reconhece a importância da política na medida 

em que afirma que “ o que gera e mantém organizadas as sociedades é a política. A Política é, 

no fundo, a soma das ações e da performance comunicativa que visa organizar e governar uma 

comunidade” (Ibidem 2010: 5-6).          

 Tendo em conta a origem do termo comunicação, Carla Cruz (2008:58) refere que este  

surgiu no século XII, mais especificamente em 1160, deriva do latim e remete para a ideia de 

comunhão, de partilha. Nem a progressiva laicização do vocábulo conseguiu alterar o 

significado a nível profundo. Comunicar é e será sempre a busca do outro. Daí, que na origem 

de comunicação encontramos o vocábulo comum. Para indicarmos o ato de tornar comum, 

recorremos ao verbo comunicar. Por outro lado, utilizamos comunicado para expressar aquilo 

que se comunica e comunidade para ilustrarmos a área onde a comunidade se processa. Muito 

linearmente, podemos afirmar que a comunicação é, no seu princípio, a passagem do 

individual ao coletivo e a condição de toda a vida social. 

Por sua vez, Rafael Alberto Pérez (2008:421) menciona que a comunicação “fue tema de 

reflexión de políticos y filósofos. Desde el siglo V a. C., existe una larga tradición de estudios 

que tratan el tema comunicativo liderados por la retórica y la propaganda, y por las disciplinas 

de ellas derivadas”. Na verdade, esta aceção demonstra a pertinência do estudo e da 

compreensão da comunicação para a civilização desde os tempos mais remotos, investigações 

essas que ainda decorrem na atualidade e que albergam em si um conjunto de definições para o 

conceito de comunicação. Assim, de acordo com Edgar Morin (1977:220) “a comunicação 

constitui uma ligação organizacional que se efetua através da transmissão e da troca de sinais”. 

Já para José Rodrigues dos Santos (2001: 10) “comunicar significa essencialmente transmitir 

sentidos, casuais ou intencionais, através de qualquer meio, de um ponto para outro”. Um outro 

autor português defende que se entende “por comunicação o processo de transmitir uma 

informação de um indivíduo para outro e conseguir que ambos se compreendam” (Lampreia 

1992 apud Rosário 2006:6). Para Charles Cooley (apud Rosário 2006: 6) “comunicação é o 
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mecanismo pelo qual as relações humanas existem e se desenvolvem; ela inclui todos os 

símbolos do espírito e os meios de os transmitir através do espaço e de os manter no tempo”. 

Do mesmo modo, também Wolton (2006:32 apud Sardinha 2011:47) dá uma grande relevância 

à comunicação como agente determinante no estabelecimento de relações humanas, uma vez 

que admite que “ao invés de restringir-se à transmissão de dados, comunicar é menos um 

processo com começo e fim e mais uma questão de mediação, um espaço de coabitação, um 

dispositivo que visa amortecer o encontro de várias lógicas que coexistem na sociedade aberta”. 

Efetivamente, quando se aborda a temática da comunicação é impossível não salientar a 

importância do modelo de Lasswell que foi desenvolvido em 1948 e que indicava que o ato de 

comunicação se resume na resposta às seguintes questões: quem (emissor); diz o quê 

(mensagem); em que canal (meio); a quem (recetor) e com que efeito (efeito) (Wolf 2003:29). 

No que concerne ao processo de comunicação de massas, este modelo comunicativo implica 

três premissas, sendo que a primeira refere que “esses processos são estritamente assimétricos, 

com um emissor ativo que produz o estímulo e uma massa passiva de destinatários que, ao ser 

atingida, reage” (Ibidem), a segunda premissa explica “que a comunicação é intencional e tem 

por objetivo obter um determinado efeito, observável e suscetível de ser avaliado na medida em 

que gera um comportamento que se pode de certa forma associar a esse objetivo. Este está 

sistematicamente relacionado com o conteúdo da mensagem” (Ibidem 2003:30). Por fim, a 

última premissa desta teoria divulga que “os papéis de comunicador e destinatário surgem 

isolados, independentes das relações sociais, situacionais e culturais em que os processos 

comunicativos se realizam” (Ibidem 2003:30).    

 

Figura 1- Modelo de Lasswell. Fonte: Hernandez, José Antonio Narváez (2009).  

 

Através destas definições de autores distintos verifica-se a concordância das suas significações 

relativamente ao caráter de transmissão, utilização do meio e necessidade de compreensão 

inerente à comunicação, pois “só há comunicação quando o que é transmitido tem um 

significado comum para os dois polos: emissor e recetor” (Rego 2010:54).   
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 No que diz respeito à política, esta “é um facto inescapável da existência humana. Todos 

estão envolvidos, de uma maneira ou de outra, num dado momento, num determinado género 

de sistema político” (Dahl apud Rogeiro 2002:16). É por esta razão que a política “com o tempo 

se tornou um campo essencial para a reflexão dos estudiosos e unificou uma esfera de interesses 

científicos” (Bessa e Pinto 1999:5). Para o politólogo contemporâneo Philippe Schmitter (apud 

Rogeiro 2002:17) a “ «função da política é a de resolver conflitos entre indivíduos e grupos, 

sem que este conflito destrua um dos partidos em conflito» ”. A palavra remonta à altura em 

que os gregos estavam organizados em cidades - Estado, assim  

no sentido grego, « política » abrangia o elemento institucional e ideológico, os regimes e as 

construções, os sistemas políticos e as formas de governo ( politeia), a atividade governativa, 

legislativa, judicial, moderadora, as técnicas de conquista, manutenção e aquisição de poder 

( téchnê politikê), a cidadania e o vínculo da pessoa ao estado, a nacionalidade, os deveres e 

direitos cívicos, a participação política e a representação ( polites, o « cidadão» ), o poder 

político, a territorialidade ou elemento físico do estado, a soberania, a decisão política, a 

administração e a legalidade (polis) (Rogeiro 2002:24).  

Recorrendo a esta alusão grega constata-se que tal como reconhecia Aristóteles “o homem é 

um animal político não apenas pela inevitabilidade da convivência com os outros, mas 

sobremaneira pela exigência de praticar atos comunicacionais” (Coutinho 2011:1). Neste 

sentido, a comunicação aliada à retórica surgem como elementos fulcrais para o exercício da 

política, uma vez que “a comunicação em política assenta em duas lógicas distintas: na lógica 

da consciencialização popular, do diálogo entre todos, da transparência e do pluralismo e na 

lógica do ataque aos adversários políticos. A comunicação é um elemento chave para a 

manutenção de uma cultura política” (Correia et al. 2010 apud Pereira 2012:36). O mesmo 

ponto de vista é referido por Alonso & Adell (2011 apud Pereira 2012:38) ao afirmarem que a 

comunicação na política serve para “dar a conhecer o candidato e o partido e melhorar a 

respetiva imagem, persuadir os eleitores a votar em determinado ponto de vista, clarificar 

determinado aspeto do produto político; atacar a oposição, educar e informar os eleitores e 

conseguir o apoio para determinada lei ou reforma”. No que é respeitante à retórica Marcelo 

Bolshaw Gomes (2010:7) reconhece que “tanto para os pensadores gregos como para os 

teóricos contemporâneos a retórica é uma arte e não uma teoria sistemática. Para alguns, adeptos 

de uma retórica política, ela é a “arte da persuasão e do convencimento”; para outros, partidários 

de uma retórica-poética, a “arte do bem dizer”. Independentemente dos seus infindos sentidos 

a retórica poderá ser observada sobre um ponto de vista da utilidade, visto que “poucas situações 

aproximarão tanto a retórica da vida, como aquelas em que o que está em jogo é a discussão ou 

o debate político. Porque é nelas que se espelham as legítimas expectativas de um futuro melhor 
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para cada um e para a comunidade em geral ” (Sousa 2001:7).   

 Conclusivamente, Armand Mattelart (1994:17) observa o aparecimento da comunicação 

como um projeto que se inscreve na incessante busca pelo “ideal da perfetibilidade das 

sociedades”. A sua importância é tão grande que J. Martins Lampreia (s.d:23) afirma que “ela 

é o suporte da vida em sociedade; nenhum grupo poderia sobreviver se não existisse uma troca 

de comunicações entre os seus elementos”. Deste modo, “é precisamente a capacidade 

comunicadora do homem que torna possível a vida social (e, por conseguinte, a vida política) 

como a conhecemos. A comunicação é básica para toda a atividade social e política” (Fagen 

1971:16).   
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2.1.1. Comunicação Política  

 

De um modo geral verifica-se que existe uma ampla obra bibliográfica sobre o assunto 

da comunicação política, no entanto este facto não se afigura suficiente para abolir a 

complexidade relacionada com os meandros relativos à temática. No entanto, o aspeto comum 

que norteia todos os estudos é o facto de que a comunicação política consiste na relação entre 

três atores: políticos, media e opinião pública. Para que a comunicação política se processe 

entre estes elementos o marketing político ocupa uma grande relevância, uma vez que “o 

conceito de comunicação política está inteiramente relacionado com o de marketing político, 

na medida em que este último é uma das ferramentas do primeiro” (Maarek 2011 apud Ferreira 

2012:9).             

 Ao longo do tempo o conceito de comunicação política tem evoluído, sendo que “do 

estudo das relações entre governos e eleitorado, o seu objeto progrediu para um campo mais 

vasto que inclui tudo o que está relacionado com o papel da comunicação na vida política, 

nomeadamente o estudo dos discursos e comportamentos dos três atores envolvidos: políticos, 

jornalistas e opinião pública, através das sondagens” (Wolton 1995 apud Canavilhas 2009: 2 - 

3). Do ponto de vista da produção de conteúdos Scammel (2000 apud Teixeira 2012: 6) também 

constata uma evolução ao admitir que a comunicação política “evoluiu de uma fase 

predominantemente ideológica concentrada no partido e nas suas matrizes constitucionais, o 

que coincidiu com os primeiros passos da comunicação de massas, para uma fase de crescente 

personalização do candidato, das suas características, do seu passado e das soluções 

apresentadas para satisfazer as necessidades e vontades do eleitor”. Esta mudança nota-se 

quando o termo comunicação política substituiu o descredibilizado conceito de propaganda, 

pois “la competición entre formaciones políticas ya no tiene lugar en lo básico a través de 

proclamaciones ideológicas, sino mediante otros criterios más sutiles y complejos – la 

credibilidade que transmite el líder político a través de su imagen, el modo como la formácion 

política conecta com as expectativas de la poblácion, etc” (Almela 2012:30) . É por isso que 

Javier del Rey Morató (2007:57) defende que a “racionalidade y emocionalidad son 

ingredientes que pone el receptor, pero también están en la emisión, en el origen y en la 

elaboración del mensaje, que puede inducir al receptor a desencadenar éste o aquél proceso 

psíquico de relación com el mensaje”.      

 Verdadeiramente, existem várias formas de percecionar a comunicação política, ela 
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pode ser compreendida “como o conjunto das mensagens que circulam dentro de um sistema 

político, condicionando-lhe toda a atividade, desde a formação das demandas e dos processos 

de conversão às próprias respostas do sistema. Metaforicamente, pode-se conceber a 

Comunicação política como o "sistema nervoso" de toda a unidade política” (Panebianco 

1983:200). Assim, a comunicação política apresenta um caráter informacional, uma vez que  

“assegura a adequação entre governo e governados através de uma permuta permanente de 

informação que permite a expressão das decisões e legitimação de autoridade dos governantes 

sobre os governados” (Cotteret 1977 apud Pereira 2012: 36 ). Por sua vez, Sena (2008 apud 

Ferreira 2012:10) compreende a comunicação política como “um processo mediador entre 

emissores políticos e cidadãos-votantes e que não raramente produz efeitos ou consequências 

na ação e no sistema político”. De uma forma mais abrangente e priorizando a relação entre 

governantes e governados, Almond e Powell (1996 apud Martins 2006:12) explicam que a 

comunicação política surge  

Integrada no âmbito das relações entre governantes e governados, seja em regimes 

autoritários ou democráticos, a comunicação política é considerada um elemento cardeal para 

o estabelecimento de relações entre uma multiplicidade de agentes políticos, entendidos 

como estruturas políticas (partidos, grupos de interesses, parlamentos, governos tribunais, 

serviços administrativos, etc.) que desempenham funções relativas à execução, legitimação, 

ratificação e implementação de decisões; ao controlo do processo político; à competição pelo 

poder e à mobilização política e socialização. Nestes termos, a comunicação política é vital 

ao funcionamento global e parcelar dos sistemas políticos, uma vez que as relações entre os 

seus diversos elementos se estruturam na base da comunicação.  

Existem três orientações que permitem o conhecimento aprofundado da comunicação 

política:  

A primeira, elaborada pela escola estrutural-funcionalista, é a que tem a comunicação como 

um aspeto importante, mas não essencial para a compreensão dos processos políticos. A 

segunda é a dos autores que aplicam modelos cibernéticos ao estudo da política e que fazem, 

por isso, da comunicação a unidade de análise decisiva das suas teorias. A terceira, enfim, 

que está ligada, por um lado, às pesquisas de sociolinguística e, por outro, à sociologia das 

comunicações de massa, é própria das teorias que se concentram nos efeitos de um acesso 

desigual aos recursos de comunicação sobre a distribuição do poder político dentro dos 

diversos grupos organizados (Panebianco 1983:200).  

Gerstlé (2005 apud Matos 2006: 67) baseia-se numa abordagem que acarreta três conceções 

para explicar o processo de comunicação política, nomeadamente, a instrumental, a ecuménica 

e a competitiva. De acordo com este autor (ibidem), a instrumental vislumbra a comunicação 

política como um combinado de técnicas que são utilizadas pelos agentes políticos e pelos 

governos para procederem à sedução e manipulação da opinião pública. A conceção ecuménica 

passa por um processo de interação, que inclui a troca de informações entre atores políticos, a 

media e o público (ibidem). Por último, a conceção competitiva baseia-se no “embate para 
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influenciar e controlar, pela mídia, as perceções públicas dos acontecimentos políticos que estão 

em jogo. Passa-se, assim, da troca indeterminada de mensagens para a competição explícita 

pelo controle das representações políticas. Nesta interação, a mídia entra em cena, tendo como 

papel central os aspetos cognitivos e simbólicos” (Matos 2006:69).    

 

Conceções da Comunicação Política 

Panebianco (1983:200) 1ª. A comunicação é importante, mas não é essencial para a compreensão 

dos processos políticos (Escola Estrutural-Funcionalista). 

2ª. Aplicação de modelos cibernéticos ao estudo da política. A 

comunicação é fundamental. 

3ª. Com ligação às pesquisas de sociolinguística e de sociologia das 

comunicações de massa.   

Gerstlé (2005 apud Heloíza 

Helena Gomes Matos 2006:67) 

Instrumental- Conjunto de técnicas utilizadas pelos políticos para 

obterem a sedução e manipulação da opinião pública.  

Ecuménica- Troca de informações entre políticos, media e público. 

Competitiva- Tentativa por parte dos media para influenciarem e 

controlarem as perceções públicas dos acontecimentos políticos  

 

Tabela 1 – Conceções da comunicação política. Fonte: Panebianco (1983:200) e Gerstlé (2005 apud Matos 

2006:67). 

 

Neste sentido, verifica-se uma grande importância dos media no processo de 

comunicação política, pois “a perceção que os cidadãos têm dos políticos é condicionada por 

aquilo que lhes é transmitido pelos vários dispositivos de comunicação, nomeadamente os 

media” (Canavilhas 2009:4). Esta realidade faz com que “la professionnalisation de la 

communication politique procède, de la part des politiques, d´un souci d´anteciper les effets 

éventuels de leurs prises de position publiques, relayées par les médias” (Riutort 2007:70).  

Segundo João Carlos Correia (2005:47) através da teoria da tematização os media canalizam os 

temas “de um modo que contribua para diminuir a complexidade enfrentada pelo sistema 

político”. Ainda assim “a era mediocrática consiste, para alguns, em «governar com as notícias» 

(Cook), no duplo sentido de governar, prestando atenção aos meios de comunicação social (ou 

não os ignorando), e de governar numa espécie de regime de cooptação em que jornais, 

televisões e rádios desempenham funções de poder político não eleito” (Rogeiro 2002:193). 
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Apesar do aparente poder dos media, estes são dependentes “das organizações políticas, porque 

estas são o motor das instituições económicas, sociais e culturais, sendo ainda produtores de 

acontecimentos e opiniões; e que as instituições políticas, por seu lado, dependem dos media, 

porque são eles que detém o sistema que lhes permite chegar a grandes audiências, ou seja, são 

os veículos para a legitimação da renovação do seu poder” (Aureliano 2006:180). Neste quadro 

de interdependências e influências, por vezes surgem tentativas (mais ou menos camufladas) 

de controlo e instrumentalização dos media por parte do sistema político, sendo que por vezes 

o sistema mediático se rende a esta tentativa de controlo para obter os respetivos benefícios. Os 

media também são amplamente criticados por “transformar a política num mero espetáculo, 

demitindo-se de apresentar aos cidadãos os problemas relativos à coisa pública, as soluções e 

as alternativas políticas em presença e apostando na divulgação dos pormenores relativos à 

coisa pública, as soluções e as alternativas políticas em presença” (Serra 2006: 63). Obviamente 

que esta atuação tem como consequência a assunção de uma “descredibilização dos 

protagonistas perante os cidadãos, que afeta a própria vivência política e que, quando instalada, 

tem consequências funestas para o voto dos cidadãos” (Silva 2001:190).  

 Conclusivamente, averigua-se que independentemente de todas as nuances menos 

positivas da comunicação política, esta assume “um papel importante no funcionamento dos 

sistemas democráticos por centrar a sua atenção em alguns fundamentos das democracias como 

a cidadania do conhecimento, entendida como o acesso a informação relevante não distorcida, 

ou o livre acesso aos espaços de debate onde os cidadãos podem deliberar e desenvolver os seus 

próprios argumentos” (Barnett 1997 apud Canavilhas 2009:2-3).   
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2.1.2. Marketing Político e Marketing Eleitoral  

 

Na realidade, o marketing político e o marketing eleitoral são dois importantes 

instrumentos de comunicação política. De acordo com Simões et al (2009 apud Pereira 

2012:14) os instrumentos de propaganda política datam da Antiguidade, época em que com o 

recurso a cerimónias de culto se utilizavam os Deuses para influenciar politicamente a 

população. Na Idade média, estas técnicas de promoção de ações eram amplamente controladas 

e condenadas, uma vez que a Igreja detinha o poder político (ibidem). Em Itália, durante o 

Renascimento, foram elaborados vários estudos políticos que recorriam ao Marketing e que 

tinham como intuito elogiar ou criticar as personalidades políticas (ibidem).   

 Apesar de todos estes acontecimentos que nos induzem para a presença do marketing 

político ao longo da história de gerações, a primordial alusão ao marketing político moderno 

foi referida por “Stanley Kelley, que abordou a emergência de uma indústria de profissionais 

de campanhas eleitorais, em 1956, com a publicação de Professional Public Relations and 

Political Power. Neste estudo examinou a emergência e implementação de uma série de 

serviços de consultoria para campanhas políticas” (Wring 1997:3 apud Gouveia 2009:27).   

Downs, em 1957, foi também um dos pioneiros “em aplicar a lógica do marketing à política e 

à democracia. Ele posicionou os eleitores e políticos como entidades de mercado; os eleitores, 

tal como os consumidores, à procura da melhor compra, enquanto os políticos procuram os 

votos, como os empresários procuram vender os seus produtos” (Kavanagh 1994 apud Gouveia 

2009:27). Deste modo, o marketing político  

teve o seu início nos E.U.A., entre 1952 e 1960 – infância (início das campanhas negativistas 

do Partido Democrata para Eisenhower, nascimento da comunicação política moderna, em 

1960, com a campanha Nixon vs Kennedy). Entre 1964 e 1976 passou por uma fase de 

formação (início dos debates televisivos decisivos e remoção das restrições à publicidade 

política) e, desde 1976 até aos nossos dias, podemos considerá-lo numa fase de maturidade 

(personalização das campanhas, integração da internet - iniciada por Hower Dean, em 2003, 

e muito bem aproveitada por Obama, em 2008) (Maarek 2011 apud Ferreira 2012:11). 
     

Na verdade, o marketing político é uma área multidisciplinar e abrangente que aglutina 

várias áreas do conhecimento, sendo que na sua génese existe a  

 convergência dos ensinamentos de propaganda política de Vladimir Lenine e Leon Trotski 

a Paul Joseph Goebbels, da estratégia militar de Von Clausewitz, da sociologia e da ciência 

política de Nicolau Maquiavel, do marketing empresarial de Al Ries e Jack Trout, da 

psicologia comportamental de Ivan Pavlov e B.F. Skinner, da psicanálise de Sigmund Freud 
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e das disciplinas correlatas da área da comunicação e sociologia, como as técnicas da 

pesquisa e formação de opinião pública (Cavalcante apud Gouveia 2009:24).  

De facto, a variada literatura existente sobre a temática define o marketing político como “unha 

parte do marketing non empresarial que inclúe as actividades desenvolvidas para conseguir o 

apoio e os votos dun determinado grupo en favor dalgunha posición, programa ou candidato” 

(Santesmases 1995:793 apud García 2010:166). Bongrand (1986 apud Gouveia 2009:24) refere 

que o marketing político é um  

conjunto de técnicas e comportamentos que visam adaptar uma ideia, uma entidade ou 

individuo ao universo em que se inserem, tornando-o conhecido e salientando as diferenças 

dos concorrentes, com a finalidade de obter o maior número de preferências dos destinatários. 

Visam aquelas técnicas e comportamentos para influenciar as atitudes, ações, condutas e 

opiniões dos cidadãos para as entidades e/ou indivíduos beneficiaram do seu apoio.  

De acordo com Enrique Martín Armario (apud Pereira 2012:13) “ o marketing político consiste 

no estudo dos processos de trocas políticas que determinadas organizações, como partidos 

políticos, sindicatos, outras instituições nacionais ou internacionais ou indivíduos, desenvolvem 

a fim de conseguir o voto num programa, pessoa ou ideologia”. Para Rego (1985 apud Pereira 

2012: 13) “o marketing político serve para despertar a atenção, o interesse e a preferência dos 

eleitores. É a arte de informar e de comunicar com o eleitor; orientar e direcionar as ideias do 

partido, candidato e governo, em função das necessidades que se detetam; é definir o seu 

público e satisfazê-lo; é potenciar relações duradouras com os eleitores”. Neste sentido, através 

destas definições de marketing político é de extrema facilidade constatar que este instrumento 

político “é essencial para dar a conhecer os partidos políticos e, por outro lado, para planear a 

melhor forma de persuadir os eleitores” (Rodrigues 2010:1-2).    

 No entanto, nem só de elogios é composta a literatura sobre a temática do marketing 

político, sendo que também existem autores que referem aspetos menos positivos desta forma 

de promoção política. Assim, estes fenómenos mais negativistas estão relacionados com a 

“encarnación da política, a crise da credibilidade e representación dos partidos políticos, a 

diminución do debate de ideas e programas de goberno, a reconfiguración da lexitimidade de 

acordo a unha visión particular dos actores políticos e, por suposto, a crise do sistema político 

e lexitimidade nas institucións democráticas (Sánchez Murillo 2005:12 apud García 2010:166-

167). As críticas mais relatadas têm sido as que referem que “a importância dos partidos na vida 

política foi sendo substituída progressivamente pelos candidatos” (Graubard 2004 apud 

Gouveia 2009:26). Desta forma, assistiu-se à redução da influência partidária, alterações no 

financiamento da vida política e ocorreu o crescimento do número de profissionais de marketing 

político (Friedenberg 1997:26 apud Gouveia 2009:30). Gibson e Römele (2001 apud Gouveia 
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2009:30) criticam este último aspeto referido por Friedenberg, pois admitem que a 

profissionalização da política contribuiu para o fortalecimento dos partidos através da 

implementação de técnicas pioneiras de captação de voto (dependentes da estrutura interna, da 

perspetiva ideológica e da estrutura interna), e que levaram ao surgimento de uma comunicação 

mais eficiente com os militantes e eleitores.       

  Quando se menciona o marketing político é impossível não mencionar o marketing 

eleitoral. É de toda a importância referir que estes elementos têm caraterísticas específicas. Para 

Gomes (2007 apud Macedo e Manhanelli 2007:14-15)  

o marketing político e o marketing eleitoral são ações estrategicamente planeadas para 

aproximar, no primeiro caso o cidadão, e no segundo, o eleitor, com os políticos, os partidos 

e as instituições governamentais segundo interesses específicos que podem ser desde 

simpatia para uma determinada causa ou a aprovação de uma ação a ser realizada, até a adesão 

ao voto em momentos de alternância do poder.   

Tendo em conta esta distinção é percetível que o marketing político é um processo permanente 

e que se realiza a longo prazo, por sua vez o marketing eleitoral tem um âmbito mais restrito, 

uma vez que é utilizado somente durante o período de eleições, apresentando-se como uma 

técnica de curto prazo (Almeida 2004:339-340 apud Martins 2006:26-27). Apesar das suas 

utilizações para fins distintos, ambas são consideradas “conjuntos de técnicas que trazem os 

meios de reflexão suficientes para fixar as estratégias mais oportunas, e que permitam ao 

candidato ou partido conseguir o objetivo político ou eleitoral pré-fixado” (Gomes 2000:30 

apud Grosselli 2010:90). O fundamental para uma boa estratégia “é conseguir, através das 

pesquisas, construir uma proposta que responda aos anseios, desejos, necessidades do eleitor, 

escolhendo a melhor forma e o melhor meio para divulgá-la” (Quaresma 2007:11).  

 Neste sentido, durante o período de campanha política (realizada pelo marketing 

eleitoral) o planeamento é um aspeto essencial para atingir o sucesso. De acordo com Burton e 

Shea (2006 apud Gouveia 2009:33) “uma campanha política tem três fases distintas de 

execução”. A primeira centra-se numa pesquisa exploratória aos eleitores, através do recurso 

às sondagens, o candidato define qual o rumo a seguir durante a sua campanha (Hill 2003 apud 

Gouveia 2009:34). Para António Brotas (2004:6) as sondagens são uma “fonte de informação 

indispensável para a organização e execução de campanhas políticas e para o monitoramento 

da imagem pública de políticos e candidatos”. A segunda fase diz respeito ao pensamento 

estratégico, nesta etapa ocorre a definição da estratégia a implementar para a prossecução dos 

objetivos (Gouveia 2009:35). Por último, surgem “as técnicas de contacto com os eleitores, 

onde são incluídas as mais variadas formas para angariar o voto: publicidade televisiva, 
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contacto com os media, comícios, contactos diretos com os eleitores, o direct mail, 

recrutamento de voluntários, contactos telefónicos, a utilização da internet e das novas 

tecnologias e o esforço do Get Out The Vote (GOTV)” (Burton e Shea 2006 apud Gouveia 

2009:35).            

 Em jeito de conclusão, é notório que tanto o marketing político como o marketing 

eleitoral abarcam um conjunto de “técnicas de comunicação, de manipulação e de organização 

de eventos que conduzem à conquista ou à consagração do poder político” (Thomson 2000:23).  

Por seu lado, o campo político “molda-se à lógica publicitária e do marketing em detrimento 

da sua função ideológica tradicional. Este fenómeno contribui poderosamente para a ideologia 

pós-moderna da impropriamente chamada morte das ideologias” (Rodrigues 2001:161).  
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2.1.3. Esfera Pública e Media  

 

No âmbito da esfera pública um dos grandes estudiosos desta temática foi Jurgen 

Habermas. De acordo com este autor “a esfera pública constitui principalmente uma estrutura 

comunicacional do agir orientado pelo entendimento, a qual tem a ver com o espaço social 

gerado no agir comunicativo, não com as funções, nem com o conteúdo da comunicação 

quotidiana” (Habermas 1997:92 apud Aguiar 2006:2). Neste sentido, este termo apresenta-se 

diretamente relacionado com a opinião pública, no entanto essas conversações referidas por 

Habermas encontram-se diretamente protegidas “de influências não comunicativas e não-

racionais, tais como o poder, o dinheiro ou as hierarquias sociais” (Gomes 1998:155 apud  

Aguiar 2006:2). Primeiramente a imprensa e mais tardiamente os restantes media 

estabeleceram-se como importantes constituintes da esfera pública, sendo que se afirmaram 

como uma “instituição da esfera pública, enquanto passa a intermediar o raciocínio das pessoas 

privadas reunidas num público, quanto instrumento da construção e reunião de públicos, nesse 

sentido substituindo ou complementando os cafés, salões e comunidades de comensais” 

(Gomes 1998:157 apud Aguiar 2006: 2). Segundo Habermas (1984 apud Martins 2008:11) “em 

substituição à esfera pública literária, surge o setor do “consumismo cultural”, que invade a 

intimidade da família. Ocorre uma superficialização do debate público e da política”. 

 Verdadeiramente, o conceito de esfera pública é 

antes de mais, um domínio da nossa vida social onde algo como a opinião pública se pode 

formar. O acesso...é,   em princípio, aberto a todos os cidadãos. Os cidadãos agem como 

público quando tratam de matérias do interesse geral sem ser sujeitos à coerção...para 

exprimir e dar publicidade às suas perspetivas. Falamos de uma esfera pública 

política...quando as discussões públicas são relativas à prática do Estado” (Habermas 1997: 

105 apud Silveirinha 2010:33).  

Através desta significação, surgem inerentes ao termo aspetos relacionados com a “abertura 

radicalmente democrática no discurso público, implícita na sua abertura, inclusividade, 

igualdade, e liberdade: aqui, os sujeitos participam como iguais numa discussão racional, 

capazes de confrontar o Estado com exigências de verdade que, remetendo para a autonomia 

privada, são, na verdade, relativas ao bem comum” (Silveirinha 2010:33). Deste modo, é 

completamente inquestionável a importância da esfera pública para a edificação de um espaço 

público verdadeiramente democrático, assente na participação política dos cidadãos, sendo que 

já “no contexto grego clássico, o espaço público remetia para a praça pública, a ágora, espaço 

simultaneamente físico e simbólico de discussão, totalmente contraposto ao domínio privado; 



A Web 2.0 na Comunicação Política: Usos e Gratificações dos Websites dos Partidos Políticos Portugueses 

 

16 
 

se o primeiro surgia associado à cidadania, igualdade e liberdade, o segundo caraterizava-se 

pela submissão e necessidade” (Martins 2005:704-705). O surgimento da esfera pública é 

“estilizado no processo de formação de opinião desenvolvido por uma das categorias da 

sociedade europeia dos séculos XVIII e XIX, a então recente burguesia letrada. Reconhece, 

como espírito desta categoria, a argumentação que se entabula, sob a mediação da imprensa 

literária, a partir de debates em locais de convívio público” (Brittes 2007:2). Deste modo, no 

cerne da existência da esfera pública encontra-se a opinião pública que comporta três funções, 

respetivamente, como voz do espaço público (controlo dos atos de dominação do Estado e do 

poder político segundo critérios de racionalidade); a nível do discurso público (fiscalização 

formal da legitimidade dos enunciados produzidos) e a nível de debate (constituição da 

comunicação continuadamente e como um todo) (Esteves 2010:24-25). Assim, a opinião 

pública apresenta-se como “ «um discurso que é o fio e a lançadeira que liga os diferentes 

círculos de debate», sendo este constituído na base da «esperança de que a verdade e a justiça 

surgirão, de alguma forma, como resultado da livre discussão» ” (Mills 1956:351-352 apud 

Esteves 2010:25). Desde os seus primórdios que a opinião pública foi “um modo de se contrapor 

ao segredo de Estado e por isso pode ser considerada uma “espécie de máquina de guerra 

ideológica ‘improvisada’ pelas elites intelectuais e pela burguesia, durante o século XVIII, a 

fim de legitimar as suas reivindicações no campo político e enfraquecer o absolutismo” 

(Champagne 1998 apud Brotas 2004:2-3).          

 Para Maria João Silveirinha (2010:34) a esfera pública enquanto espaço de ação coletiva 

compreende dois elementos, nomeadamente, o discursivo/narrativo (incluem-se os discursos 

públicos como o jornalismo, as diversas maneiras de participação pública pelos media e as 

formas de expressão cultural) e as ações performativas (assentes na produção de discursos e 

exigências em assuntos políticos). Esta afirmação remete para a extrema importância dos media 

no desenvolvimento da esfera pública, uma vez que “a literatura e os jornais foram fatores 

responsáveis pelo nascimento da esfera pública” (ibidem 2010:34-35). A imprensa “ao 

constituir-se como um extra- institucional quarto poder – republicano, portanto -, 

paulatinamente fora se afirmando, ao mesmo tempo que reconhecida como uma instituição 

política, ao ponto da adjetivação “democrática” só ser conferida a sociedades em que a livre 

manifestação da opinião, sobretudo por intermédio da imprensa, de fato exista” (Fonseca 

2001:201). Este suporte escrito permitiu o surgimento de um cidadão “capaz de reinvindicar 

derechos y reconocer obligaciones, compartiéndolos en pie de igualdad en la comunidad de 

discurso que debieran constituir los gobernados y los gobernantes en los estados democráticos” 
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(SamPedro 2003:10-11). É inegável que, a independência crescente dos meios de comunicação 

acabou por permitir que exercessem a função de órgãos de serviço público aumentando, a sua 

credibilidade junto à audiência, e, pela vigilância tornando o governo mais responsável (Matos 

2006:63). Desta forma, os media constituem-se como “centros autónomos de decisão e de poder 

antes mesmo da emissão de qualquer mensagem: confirmando-se efetivamente como quarto 

poder, acrescido aos poderes político, judicial e económico” (Ferreira 2002:1).  

 Apesar destas mais-valias dos media para a constituição da esfera pública, por vezes 

estes possuem lacunas que poderão colocar em risco o caráter democrático da esfera pública. 

Por um lado, a falta de independência dos media é uma dessas falhas, de acordo com Heloíza 

Helena Gomes de Matos (2006:64) 

a lógica do mercado voltado para a satisfação da audiência, a preocupação com a cidadania, 

a exigência da massificação dos conteúdos, e o apelo ao consumismo caem numa contradição 

não resolvida. Assim, a pressão económica começou a mostrar-se mais limitante do 

pluralismo do que a própria censura política. As práticas do mercado acabaram por substituir 

a repressão legal com conformidade com a ordem estabelecida. Com o crescimento da 

publicidade nos media, a independência em vista dos interesses políticos foi substituída pela 

dependência diante dos anunciantes.   

 

Também para Neuman (1991 apud Castells 2002:436) “o conceito de cultura de massas, com 

origem na sociedade de massas, foi uma expressão direta do sistema dos media, resultante do 

controlo da nova tecnologia de comunicação eletrónica exercido por governos e oligopólios 

empresariais”. Por outro lado, “os media têm uma certa capacidade de ação direta, no sentido 

de que a opinião pública recolhida por eles constitui uma importante fonte de pressão sobre a 

opinião individual e sobre os governos” (Álvarez 2006:166). Esta perspetiva transporta-nos 

para dois paradigmas: “o modelo da “agenda-setting” que interpreta como, de facto, os media 

sugerem às pessoas não tanto o que devem pensar mas sobre o que é que deve ocupar o seu 

tempo e a sua inteligência; paralela à anterior é a teoria da tematização ou o mecanismo de 

formação de opinião pública, através da seletividade de uns temas sobre outros, exercida pelos 

media” (Saperas 1987 apud Álvarez 2006:166). Assim, “cualquier medio es además un arma 

poderosa com la que se puede destrozar a otros médios y grupos” (McLuhan 1996:41).  

 Em conclusão, constata-se que um sistema político “funciona bem quando as 

instituições que produzem leis são sensíveis à influência da sociedade civil e quando existem 

os canais certos que vêm “de baixo” (a sociedade civil e a opinião pública) que permitem 

exercer esta influência sobre as instituições “de cima” (as que produzem políticas e as leis) ” 

(Silveirinha 2010:38). Para além deste aspeto, verifica-se que ocorre a formação de uma esfera 

pública no ciberespaço, na medida em que o papel “outrora desempenhado pela imprensa em 
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seus gêneros literário e opinativo, passando, em uma perspetiva histórica, pelo aparato da 

indústria cultural, na linguagem frankfurteana, seguido pela media, tem agora mais uma 

plataforma de materialização: a Internet” (Brittes 2007:6).  
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2.2. Internet e Política  

 

Em pleno século XXI, assistimos a profundas transformações marcadas pelo surgimento 

de “um sistema totalmente diferente com mudanças radicais nas nossas relações com o tempo 

e o espaço, mas também com um terceiro princípio fundamental: o Conhecimento” (Harfouche 

2010:189). Estas alterações deram origem àquela que na atualidade se designa de Sociedade da 

Informação e da comunicação, comunidade esta em que “a transposição para o computador de 

propriedades do neocórtex humano permite confiar à máquina muitas decisões reservadas no 

passado aos indivíduos. (…) A informação circula quase instantaneamente qualquer que seja a 

distância e é armazenada indefinidamente, com custos irrisórios em ambos os casos” (Lesourne 

s.d apud Ramonet 1999:121). Neste sentido, “no século XXI o conhecimento, como a água, é 

um recurso fundamental", sendo através do acesso facilitado e generalizado das populações à 

informação que se atingirá essa "nova fronteira", que é "a dimensão humana da globalização" 

(Ruggieri 1996:1 apud Santos 2010:49).        

 Para este desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento muito contribuíram as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, especialmente a Internet que é “uma das maiores 

fontes de poder nas sociedades modernas” (Feenberg 2008:96 apud Giacomini 2011:2). 

Efetivamente, a “compressão do espaço e do tempo é seguramente um dos efeitos mais 

conseguidos pelas tecnologias de informação. E se, para este efeito, contribuíram já de modo 

bastante incisivo os media tradicionais, a imprensa, a rádio, a televisão, é indubitável que esse 

novo medium que é a Internet contribui decisivamente para fazer «do mundo um só local» ” 

(Barreiros et al. 2004:20). Para Catarina Rodrigues (2007:8)  

 a novidade da Internet está quer no facto de reunir num só diferentes meios de comunicação 

(imprensa, rádio, televisão, etc) quer na circunstância de as mensagens, em forma digital, 

poderem revestir natureza multimédia ( texto/som/imagem). Contudo, a nota mais impressiva 

deste novo meio de comunicação é, para além da convergência multimédia, a interatividade 

com o destinatário, o qual pode conformar os conteúdos informativos que utiliza. 

 

A importância da Internet para a população mundial fica bem patente através do estudo 

realizado pela Internet World Stats, no qual a 

população estimada de utilizadores da Internet, a nível mundial, ultrapassou, em Setembro 

de 2009, as mil e quinhentas milhões de pessoas e organizações (1.794.000.000 

aproximadamente), com a Ásia a predominar (738 milhões), seguida da Europa (418 milhões) 

e da América do Norte (253 milhões). Ou seja, quase um terço da população mundial. Por 

outro lado, as taxas de penetração foram também muito significativas nos continentes com 

menor número de utilizadores, como a Oceânia, a América Latina e o Médio Oriente (à 
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exceção de África, que continua na cauda tanto no número de utilizadores como nas taxas de 

penetração) (Morgado e Rosas 2010:2).  

Mais recentemente, um estudo realizado pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia 

(Eurostat 2012) divulgou dados estatísticos sobre o acesso e utilização da Internet nos 27 

Estados-Membros da União Europeia (UE) e na Islândia, Noruega, Croácia, Montenegro, antiga 

República Jugoslava da Macedónia e Turquia. Para a realização desta sondagem foram 

considerados indivíduos com idades compreendidas entre os 16 e os 74 anos e lares com pelo 

menos uma pessoa. Relativamente aos resultados os números demonstram que são mais de três 

quartos os lares que possuem acesso à Internet (76 por cento). Deste modo, em comparação 

com o ano de 2010, o número de lares com ligação à Internet de banda larga (72 por cento) 

aumentou 11 pontos percentuais. Na atualidade, os países que apresentam as maiores 

percentagens de ligação à Internet são a Holanda (94 por cento) e o Luxemburgo (93 por cento), 

por sua vez as taxas mais baixas foram registadas na Bulgária (51 por cento), na Grécia e na 

Roménia (54 por cento).  

 

Gráfico 1- Percentagem de indivíduos que utilizam a Internet, 2012. Fonte: Seybert 2012:1. 

 

Simone Santos, Sílvia M. Mendes e Luís Amaral (2006:1) afirmam que  

estudos recentes sugerem que as mudanças nas TIC podem assumir um papel importante no 

que se refere ao comportamento político dos cidadãos. A mais importante destas novas TIC 

é, sem dúvida, a Internet. Porque combina a componente audiovisual, com as formas dos 

tradicionais meios de comunicação, jornais e televisão, e a interatividade e a rapidez do 

telefone, a Internet está-se a tornar o mais importante meio de comunicação deste século.  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1150042#gloss597444
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Assim, com o intuito de aproveitar as inúmeras potencialidades deste novo media “os 

movimentos sociais e os agentes políticos utilizaram progressivamente a Internet como 

instrumento privilegiado para agir, informar, recrutar, organizar, dominar e contra dominar” 

(Castells 2001 apud Neves 2010:147). Para Paula do Espírito Santo (2010:17) “o voto 

eletrónico constitui um dos enfoques mais visíveis das soluções políticas da era da democracia 

eletrónica, com vista à melhor aproximação entre eleitos e eleitores”. Também Heloíza Helena 

Gomes de Matos 2006:72 defende que os “avanços das tecnologias da informação e 

comunicação têm sido determinantes para a busca de novas formas de accountability nas 

relações entre o Estado e a sociedade, e ainda como recurso interativo para o conhecimento e 

debate das questões de interesse público”. Neste sentido, surge uma nova forma de realizar 

política que estabelece que é “essencial que as campanhas sejam feitas na Web, pois o uso e 

gratificação da utilização do meio faz com que sejam cada vez mais os interessados em procurar 

informações sobre política” (Rodrigues 2010:2). De acordo com Horrigan (2006 apud Palomo 

2010:135), em 2006 “26 por ciento de los ciudadanos norteamericanos usaron internet para 

buscar información política, unos 80 millones de personas, según un estúdio del Pew Research 

Center”.            

 É inegável que a “dimensão plural, não hierárquica e rizomática, da internet distinguem-

na de forma vincada dos media que a precederam (televisão e imprensa), permitindo potenciar 

processos de deliberação democrática, nas suas várias manifestações” (Ferreira 2010:101). São 

diversos os autores que vislumbram a Internet como “uma espécie de “revigorante” da esfera 

pública política argumentativa, pois concede oportunidade de expressão a vozes marginais, sem 

as barreiras impostas pela censura governamental ou pelos interesses das indústrias do 

entretenimento e da informação (Mitra 2001:45 apud Marques 2006:166), e porque oferece a 

chance da reciprocidade discursiva advinda da esfera civil (Allan 2003 apud Marques 

2006:166). É evidente que esta nova ferramenta digital proporciona a ascensão de cidadãos 

mais ativos, uma vez que “desfaz a polaridade entre um centro emissor ativo e recetores 

passivos” (Moraes 2000:1). Todas estas caraterísticas da Internet levam variados autores a 

acreditar no surgimento de uma nova tipologia de política e de democracia, em que “termos 

como ciberpolítica, ciberdemocracia, e-democracy, democracia digital entre outros aparecem 

para tentar dar conta dessa nova realidade política marcada pelo uso das novas tecnologias. A 

ideia de uma esfera pública virtual tem sido tema central em diversas discussões sobre a política 

do mundo globalizado” (Aguiar 2006:1).        

 Em jeito de síntese, a Internet é “o meio de comunicação do tudo em um - como 
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transparece, também, da caracterização que dela é feita por Lévy: “Ubiquidade da informação, 

documentos interativos e interligados, telecomunicação recíproca e assíncrona de grupo e entre 

grupos. Por outras palavras: um meio de comunicação verdadeiramente ideal” (Serra 

2007:178). Por sua vez, este meio de comunicação ideal foi alargado ao âmbito da política e da 

democracia. 
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2.2.1. Da Web 1.0 à Web 2.0  

 

 

Tal como refere José Dias Coelho (2007) a humanidade tem assistido a diversas 

revoluções no campo da informação. A primeira foi a invenção da escrita na Mesopotâmia, a 

segunda diz respeito à criação do livro escrito na China e mais tarde na Grécia, posteriormente 

o Mundo presenciou o aparecimento da impressão (descoberta realizada por Gutemberg entre 

1450 e 1455) e mais recentemente caminhamos a passos largos para a quarta revolução da 

informação que compreende o surgimento de uma verdadeira «sociedade em rede» (ibidem). 

Enquanto que nas “edades mecánicas extendimos nuestro corpo en el espacio. Hoy, tras más de 

un siglo de tecnologia eléctrica, hemos extendido nuestro sistemas nervioso central hasta 

abarcar todo el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto a este planeta se refiere” 

(McLuhan 1996:25-26). Destas profundas transformações surgiu a Internet, “essa rede de 

redes” (Nuss 2000:21) que sofreu um profundo processo de evolução até à edificação da Web 

2.0.              

 Para a construção de um mundo dotado de tecnologia, tal como o conhecemos hoje, 

foram necessárias várias décadas e inúmeros acontecimentos para a sua consolidação. Assim, 

os primeiros computadores (calculadoras programáveis com programa gravado) datam de 1945 

e apareceram nos Estados Unidos da América e na Inglaterra. Numa fase inicial, podiam ser 

utilizados somente pelos militares para os seus cálculos científicos, no entanto na década de 60 

o seu uso foi alargado à comunidade civil (Lévy 1997:33). Por sua vez, os primórdios da 

Internet radicam “nas circunstâncias da Guerra Fria, período durante o qual o Departamento de 

Defesa norte-americano criou para fins militares, em 1957, a ARPA (Agência para Projetos de 

Pesquisa Avançada) ” (Dufour 1997; Slevin 2002; Silva e Remoaldo 1997 apud Montenegro 

2010:13). Contudo, o que realmente desencadeou o surgimento da Internet foi a criação da 

ARPANET, em 1969, “ano em que (...) pela primeira vez se interligaram quatro computadores 

entre quatro centros de investigação, nos Estados Unidos da América” (Cardoso 2003:12-3). 

Em plena Guerra Fria, a razão que levou à sua criação foi evitar que, em caso de uma guerra 

nuclear desencadeada pelas forças soviéticas, estas não acedessem ao sistema de comunicações 

americano” (Gaspar 2008:19). A partir deste evento, a Internet foi evoluindo e a sua 

configuração atual “engloba um conjunto de serviços ligados a protocolos técnicos de 

comunicação, entre os quais a World Wide Web (WWW) é o mais conhecido. Desenvolvida 

por Tim Berners-Lee a partir de 1990, é possível encontrar nela textos, imagens, vídeos e sons 
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oriundos de computadores de todo o mundo, produzidos por indivíduos, empresas ou outras” 

(ibidem 2008:20).            

 De facto, existe uma extensa obra bibliográfica sobre a temática da Internet, sendo que 

todos os autores são unanimes na referência à existência de duas gerações de Internet, que 

apelidam vulgarmente de Web 1.0 e Web 2.0. Deste modo, a Web 1.0 possuía como 

principal atributo a disponibilização generalizada de uma enorme quantidade de informação. 

Porém, os seus utilizadores eram apenas espectadores da ação que decorria nas páginas 

visitadas e, na maioria dos casos, não lhes era permitido alterar o seu conteúdo. A Web 1.0 

também era muito dispendiosa para os utilizadores, pois a maioria dos serviços era paga e 

controlada por licenças, estando a conceção e manutenção dos sítios Web limitada àqueles 

que pudessem suportar os custos e possuíssem conhecimentos técnicos relativamente 

avançados” (Coelho 2010:1).  

 

Evidentemente que as nítidas fragilidades da Web 1.0 davam lugar à vontade de criar uma Web 

muito mais evoluída, Tim Berners-Lee (2000 apud Raleiras 2009:40) referiu-se a este desejo 

como 

um sonho para a web em que os computadores serão capazes de analisar todos os dados da 

web - conteúdo, ligações, e transações entre pessoas e computadores. Uma web semântica 

que poderia tornar isto possível, está ainda por emergir, mas quando isso acontecer os 

mecanismos diários de troca, burocracia e as nossas vidas serão geridos por máquinas que se 

dirigem a máquinas. Estes agentes inteligentes que aguardamos há anos, serão finalmente 

materializados.  

 

Efetivamente, este facto ocorreu com a Web 2.0, termo que é da autoria de Tim O“Reilly, foi 

pela primeira vez utilizado numa sessão de brainstorming no MediaLive Internacional e desde 

2004 tem vindo a ser amplamente difundido para apelidar a nova tendência da Internet. O 

próprio autor do termo afirma que “Web 2.0 significa desenvolver aplicativos que utilizem a 

rede como uma plataforma. A regra principal é que esses aplicativos devem aprender com seus 

usuários, ou seja, tornar-se cada vez melhores conforme mais e mais gente os utiliza. Web 2.0 

significa usar a inteligência coletiva” (Bergman 2007 apud Coutinho 2008:72-73). De um modo 

geral, a segunda geração de Internet baseia-se em “comunidades de usuarios y un conjunto de 

servicios, como los blogs, los wikis, las folcsonomias, los filtros sociales, los marcadores y las 

redes sociales” (Almerich e Diego 2012:78). O mapa de conceitos Web 2.0 apresenta a Web 

como uma “plataforma, sem fronteiras rígidas, mas antes como um núcleo gravitacional, um 

sistema de princípios e práticas, no qual os utilizadores controlam os seus dados. A Web 2.0 

assenta em serviços e não em pacotes de software, numa arquitetura de participação e 

colaboração, aproveitando a inteligência coletiva” (O”Reilly 2005 Patrício 2009:8).  
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Figura 2 - Mapa de Conceitos da Web 2.0 de O”Reilly (2005). Fonte: Patrício 2009:9.  

 

 

Segundo Jorge Costa et al. (2009:5614) a mais-valia da Web 2.0 “reside na facilidade de 

publicação e rapidez no armazenamento de textos e ficheiros, tornando-a num ambiente social 

e acessível a todos os utilizadores, um espaço onde cada um seleciona e controla a informação 

de acordo com as suas necessidades e interesses”. Deste modo, os utilizadores que antes tinham 

um papel passivo passam agora a deter uma atitude ativa perante a produção de conteúdos, o 

que permite o desenvolvimento da capacidade crítica e a criação de relações interpessoais que 

fortalecem o sentido de comunidade (Simão 2006 apud Coutinho 2008:72-73).   

 Por todas as razões enunciadas, Stephen Downes (2005 apud Ribeiro:24) é da opinião 

de que a ascensão da Web 2.0 “não é uma revolução tecnológica; é uma revolução social”. De 

uma forma sintética e incisiva, é visível que enquanto que a filosofia da Web 1.0 assenta nos 
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“sites estáticos, sem interatividade e aplicações proprietárias (…). Na Web 2.0 os sites são 

dinâmicos e atualizados constantemente, podendo ser editados pelos utilizadores” (O” Reilly 

2005 apud Patrício 2009:9).  
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2.2.2. Internet em Portugal  

 

 

De facto, o projeto de Portugal para a construção de uma Sociedade da Informação teve 

início em Março de 1996, através da  

Iniciativa Nacional para a Sociedade da Informação e a criação pelo Conselho de Ministros 

da Missão para a Sociedade da Informação. Em Abril de 1997 foi aprovado o Livro Verde 

para a Sociedade da Informação que constitui um documento estratégico de definição das 

principais linhas de orientação e dos vetores de intervenção necessários à implantação 

sustentada da sociedade da informação e do conhecimento em Portugal (Ministério da 

Ciência e Tecnologia-Portugal 2000:5).  

 

No entanto, esta era também uma estratégia para toda a Europa, por essa razão em 2000 “são 

definidos dois documentos que enquadram a política Portuguesa para a Sociedade da 

Informação: a Iniciativa Internet e o Programa Operacional Sociedade da Informação (POSI), 

com vista ao cumprimento do objetivo estratégico inscrito no Plano de Ação e-Europe 2002” 

(Santos et al. 2006:15).        

 Efetivamente, as iniciativas mencionadas anteriormente visavam “a promoção da 

generalização do uso da Internet, o alargamento do Programa Cidades Digitais a todo o país, o 

desenvolvimento de um programa que conduzisse à multiplicação dos conteúdos portugueses 

na Internet por mil [ ] e o lançamento e execução de um plano Nacional das Autoestradas da 

Informação” (Assembleia da República 1999:5-6 apud Sousa 2006:2-3).De acordo com José 

Dias Coelho (2007) “em 1995, à parte de pequenos nichos académicos ou grupos de elite, a 

sociedade portuguesa estava virgem quanto à sociedade da informação”. Deste modo, a 

necessidade de colocar Portugal e os portugueses na vanguarda das novas tecnologias 

afigurava-se uma prioridade centrada “nos múltiplos domínios da vida coletiva e da organização 

do Estado” (Ministério da Ciência e da Tecnologia/Missão para a Sociedade da Informação 

1997:7). Por essa razão em Agosto de 2000 foi lançada a Iniciativa Internet (um documento 

complementar ao Plano de Ação e-Europe 2000) que pretendia  

a difusão das novas TIC na sociedade portuguesa, mais precisamente o aumento acelerado 

do uso da Internet pela população portuguesa—famílias, escolas, empresas e Administração 

Pública. Para o cumprimento deste objetivo, a Iniciativa Internet, implementou medidas e 

ações que visavam a melhoria das condições estruturais de acesso, a generalização e o 

aumento dos conteúdos e dos serviços disponibilizados (Santos et al. 2006:15).  

  

Na verdade, os objetivos que foram delineados nestes programas foram sendo 

alcançados. Assim, em 2002, 40% dos lares portugueses tinham computador e cerca de metade 

destes tinham acesso à Internet, o que levou a OCDE (Organização de Cooperação e de 



A Web 2.0 na Comunicação Política: Usos e Gratificações dos Websites dos Partidos Políticos Portugueses 

 

28 
 

Desenvolvimento Económico) a considerar que Portugal tinha “uma elevada taxa de penetração 

de bens e serviços em Tecnologias da Informação e da Comunicação, superior à de alguns 

parceiros europeus mais desenvolvidos” (OCDE 2002 apud Sousa 2006:3). É um facto 

inquestionável que “a utilização da Internet tem vindo a crescer, dado o aumento relativo de 

utilizadores ocorrido entre os anos de 2003 e 2006, mais especificamente de 29% para 35, 7%, 

representando uma taxa de crescimento de 23%” (Espanha e Cardoso 2008:10). De acordo com 

os dados do INE (Anacom 2011), “no 1.º trimestre de 2011, cerca de 58 por cento dos lares 

portugueses dispunham de ligação à Internet, mais 4,3 pontos percentuais do que no mesmo 

período do ano anterior”. Por sua vez, os dados mais recentes sobre a utilização das tecnologias 

de informação e da comunicação demonstram que “no 2.º trimestre de 2013 cerca de 62,3 por 

cento dos lares portugueses dispunham de ligação à Internet (fixa ou móvel), mais 1,3 pontos 

percentuais do que no mesmo período do ano anterior” (Anacom 2013:9). Factos ainda mais 

recentes do que os anteriores indicam que durante todo o ano de 2013 “ 5 710 portugueses com 

4 e mais anos navegaram na Internet a partir de computadores pessoais (…), um valor que 

corresponde a 98,4% do universo em análise. Mensalmente, o valor máximo de internautas foi 

observado em novembro, com 5 363 mil” (Grupo Marktest 2014).  

 

 

 

Gráfico 2- Número de utilizadores da Internet em Portugal, durante o ano de 2013. Fonte: Grupo 

Marktest (2014). 
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Também o Estado Português foi suscetível a esta evolução com o surgimento do 

eGovernment que se pode definir como “a prestação total ou parcial de serviços públicos no 

espaço virtual, utilizando todas as potencialidades das Tecnologias de Informação” (Serrão et 

al. 2002:1). Deste modo, em 2005 “100% dos organismos da administração pública estavam 

ligados à Internet e 73% dispunham de ligações em banda larga [  ]. Ao nível dos municípios, 

em 2005, 100% têm ligação à Internet, 96% têm presença e 85% dispõem de ligação de banda 

larga” (Coelho 2007).          

 Em jeito de conclusão, verifica-se que “é inquestionável e deveras surpreendente a 

elevada taxa de adesão e de penetração da Internet entre os portugueses nos dias de hoje, 

justificável pela série de novas possibilidades, condições e vantagens oferecidas por esta 

tecnologia ao nível dos vários campos da vida humana” (Gonçalves 2009:17). Deste modo, 

também em Portugal a Internet é o “paradigma duma sociedade em rede e o instrumento 

potenciador da sua concretização” (Barreiros et al. 2004:17-18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Web 2.0 na Comunicação Política: Usos e Gratificações dos Websites dos Partidos Políticos Portugueses 

 

30 
 

2.2.3. CiberPolítica e Websites Partidários   

 

Tal como já foi enunciado anteriormente a Web ultrapassa um momento de elevada 

ascensão, facto este que possui como consequência o aumento do número de utilizadores desta 

ferramenta tecnológica. Efetivamente, esta realidade tem constituído uma oportunidade para o 

desenvolvimento da comunicação digital nas mais diversas atividades. Deste modo, no que 

concerne à política esta nova forma de interação “entrou no quotidiano, tendo vindo a ganhar 

mais relevância que a própria mensagem televisiva dirigida aos cidadãos em momentos 

importantes” (Gonçalves 2012:19). Assim, este meio tecnológico tem sido amplamente 

utilizado pelos políticos e seus respetivos partidos políticos para estabelecer uma relação com 

os cidadãos. De acordo com Rosália Rodrigues (2010:5) este modo de realizar política no 

ciberespaço tem a designação de ciberpolítica, sendo que “as campanhas políticas no 

ciberespaço, a utilização da rede da Web para fazer política, comunicar com os cidadãos, 

debater assuntos de interesse público e alargar a deliberação democrática” são partes integrantes 

da mesma.             

 Na verdade, a vasta obra bibliográfica sobre a temática demonstra que “a internet foi 

um meio que rapidamente se afirmou na comunicação partidária de vários, senão de todos os 

países do mundo. Facto que se justifica pelas inúmeras potencialidades que ela permite” (Silva 

2013:196-197). Assim, partidos europeus de nações como a Escandinávia e a Holanda (que 

possuem grandes níveis de penetração da Internet e onde a utilização das TIC é elevada) 

convenceram-se rapidamente da real necessidade de estarem presentes e de se estabelecerem 

na Internet (Cunha et al. 2003 cit in Gibson et al. 2003; Gibson e McAllister 2006 apud Santana 

2012:14).Da mesma forma, os diversos políticos e partidos americanos iniciaram uma 

campanha online, na qual a efetuada por Barack Obama em 2008 foi o exemplo mais evidente 

do êxito adquirido com esta nova estratégia de comunicação política, pois “tal como Churchill 

soube usar a rádio para chegar às pessoas e Kennedy a televisão, Obama foi o primeiro a usar 

a Web com um sucesso esmagador” (Oliveira 2010:10). Em Portugal, esta americanização da 

campanha política fez com que nas legislativas de 2009 os dois principais partidos políticos 

(Partido Socialista e Partido Social Democrata) utilizassem com afinco os recursos tecnológicos 

que tinham disponíveis, sendo que o partido de José Sócrates “contratou a empresa que elaborou 

o site de Barack Obama, a “ Blue State Digital” (BSD),a qual foi responsável pelas estratégias 

de social networking do candidato” (Rodrigues 2010:15). No entanto, existem vários autores 
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que referem que as presidenciais norte- americanas de 1992, cujos candidatos adversários eram 

Bill Clinton e George Bush, constituíram os primórdios do recurso à Internet durante as 

campanhas eleitorais, que “apesar da sua reduzida sofisticação, (…) representaram o 

reconhecimento, por parte dos candidatos eleitorais, da vantagem de incluir a vertente online 

nas campanhas eleitorais” (Myers 1993; Norris 2002 apud Gonçalves 2012:20). Assim, a 

comunicação política 2.0 apresenta inúmeros benefícios para os partidos políticos, dos quais se 

destacam os seguintes: a “imediata ligação ao eleitorado” (Bimber e Davis 2003; Stanyer 2005 

apud Azevedo 2012:15); este contacto em espaço fértil é realizado “sem verem as suas 

mensagens filtradas pelos meios de comunicação social” (Barcellos 2010:10); divulgação de 

informação pormenorizada sobre os programas, as biografias dos candidatos, as listas, discursos 

políticos ou apoios e testemunhos de personalidades e é um excelente canal de comunicação 

para os emigrantes (Rodrigues 2010:15).       

 Efetivamente, a literatura demonstra que uma das primeiras investigações sobre os 

efeitos das campanhas online foi executada por Dave D’Alessio (1997 apud Gonçalves 

2012:10) nesta pesquisa observou as eleições norte-americanas de 1996 para o Congresso e 

constatou que se o candidato possuísse site próprio conseguia angariar cerca de 9.300 votos a 

mais. Estes resultados revelam a influência dos Websites, que para o autor não residia na 

alteração da decisão de voto, mas sim na capacidade de mobilizar eleitores que já simpatizavam 

com o candidato ou com a ideologia e que se não fosse de outra forma teriam primado pela 

abstenção. Outros estudos sobre o mesmo período eleitoral indicaram que a “maioria dos 

eleitores que afirmava ter sido influenciada pelas páginas de Internet de candidatos, detinha um 

nível elevado de habilitações, rendimentos e interesse político” (Johnson et al. 1999; Johnson 

et al. 2003 apud Gonçalves 2012:10).          

 Para Gibson, Nixon e Ward (2003 apud Santana 2012:25) os partidos políticos estão 

presentes no mundo online por duas razões: desejam passar uma imagem de atualidade, 

relevância e modernismo e devido ao efeito “me too”, ou seja, não pretendem ser os únicos 

excluídos desta inovação e nem querem permitir a vantagem aos seus adversários devido à sua 

própria ausência nestes meios. Por sua vez, os Websites partidários possuem quatro funções, 

nomeadamente,  

informar, envolver, conectar e mobilizar. “Informar” é entendida como a função mais 

fundamental a que o website se destina, pois divulga informações relevantes e conhecimento 

geral e útil sobre o partido. “Envolver” tem como objetivo incluir o eleitor como participante 

nas questões do partido, conseguida através da interatividade entre os visitantes e os 

responsáveis pelo website. “Conectar” significa ligar-se através de uma hiperligação a outros 

interesses, informações ou sítios do partido na internet. Por fim, “mobilizar” pressupõe uma 

noção semelhante de envolver, mas num sentido mais ativo, ou seja, o website disponibiliza 



A Web 2.0 na Comunicação Política: Usos e Gratificações dos Websites dos Partidos Políticos Portugueses 

 

32 
 

ferramentas que facilitam a atividade dos militantes e estimulam a que os visitantes se tornem 

também membros ativos na promoção e participação de ações do partido (Foot et al. 2006:42 

apud Silva 2012:23). 

 

 

 

Funções dos Websites Partidários 

Informar Envolver Conectar Mobilizar 

- Biografia 

- Posições Políticas 

-Notícias do Partido 

-Discursos do Candidato 

- Doações 

- Contactos 

- Fóruns Online 

- Inscrição como voluntário  

- Pesquisas online 

- Subscrição do e-mail 

- Comentários 

- Fotos/Vídeos 

- Calendário 

-Eventos 

- Ligações 

- Filiação Partidária 

- Sites Políticos (famílias 

partidárias) 

- Sites governamentais  

- Recenseamento eleitoral 

- Grupos cívicos 

- Comunicação Social  

- Sedes locais do partido 

- Redes sociais online e 

blogues 

- Envio de cartas de 

apoio para publicação 

no Website  

- Partilha de 

informações entre 

visitantes  

- Material online da 

campanha para 

partilha  

- Material partidário 

para Download  

 

 

Tabela 2- Funções dos websites partidários. Fonte: Foot e Schneider (2006 apud Silva 2012:28).  

 

 

Em conclusão, “os políticos estão atentos” (Rodrigues 2007:3) a esta nova forma de 

comunicação digital. Através dos Websites partidários os partidos políticos podem “modernizar 

e tornar mais eficientes as suas práticas existentes” (Santana 2012:16), uma vez que se tratam 

de um “meio livre de pressões jornalísticas; com baixo custo de produção, armazenamento e 

divulgação de informações; rápida transmissão de ideias; possibilidade de constantes 

atualizações; capacidade interativa; e direção dos conteúdos consoante as necessidades dos 

públicos” (Barber et al. 1997; Vedel 2003; Tedesco 2004 apud Silva 2012:19).  
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2.3. Participação Política na Web 2.0    

 

De facto, na atualidade é incontestável que se assiste a uma degradação da participação 

política dos cidadãos que se reflete nos elevados níveis de abstenção que caracterizam os atos 

eleitorais, no alheamento da população relativamente à vida política, no afastamento dos 

eleitores em relação à realidade partidária, na dificuldade em atrair pessoas com inúmeras 

capacidades para a vida pública, na desconfiança que os indivíduos depositam nos políticos e 

na crença de que não existe uma cultura de responsabilização dos eleitos perante os eleitores 

(Mendes 2008:41). Deste modo, “os eleitores não se reconhecem no pessoal político 

(partidário) que “monopoliza” a representação” (Gil et al. 2003:109). De acordo com José 

Pacheco Pereira (1997:118) a solução encontrada para resolver esta problemática da 

participação política passa pelo recurso a “uma imaginação e criatividade nova na busca de 

mecanismos e na análise crítica dos sistemas políticos e eleitorais”. Assim sendo a Internet 

pode-se constituir como uma  

oportunidade única para a renovação da democracia em geral e, em particular, da participação 

dos cidadãos na vida política. (…) E abrem a possibilidade de uma nova forma de 

participação cidadã, horizontal, independente das grandes estruturas políticas e dos 

organismos de comunicação de massa - afinal, cada indivíduo pode ter voz ativa na 

construção de um espaço de opinião pública realmente democrático” (Sorj 2006: 124-125).  

 

Para Manuel Meirinho Martins (2004:30 apud Teixeira 2008:16) o conceito de 

participação política apresenta ambiguidade que resulta da sua “excessiva popularização, da 

multiplicidade de sentidos em que é utilizado, bem como de variáveis objetivas e subjetivas que 

vulgarmente lhe estão associadas”. Ainda assim o mesmo autor (ibidem) refere que o seu 

sentido etimológico (do latim participatio) designa “fazer parte de”, “tomar parte em alguma 

coisa”, sendo que nesta situação concreta indica “tomar parte na vida política”. Relativamente 

às formas de participação política Robert Lane (1959:45-62 apud Martins 2003:31) menciona 

“o voto, as contribuições financeiras a partidos políticos e a candidatos, os contactos pessoais 

com eleitos, a pertença a organizações políticas, o consumo de informação política e a discussão 

de assuntos políticos”. Por sua vez Chagnollaud (1999:133 apud Santos 2006:8) acrescenta a 

este conjunto o grupo das formas de participação contestatárias (que não se encontram inscritas 

no direito dos países), que se traduzem “na maioria das vezes, na assinatura de petições, em 

manifestações de rua, barragem de vias de comunicação e ocupação de edifícios públicos”.                    

De um modo geral, a literatura demonstra que existem fatores que condicionam ou determinam 
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a participação política dos cidadãos. Neste sentido Simone Santos, Sílvia M. Mendes e Luís 

Amaral (2006:2-3) consultaram um extenso conjunto de autores para afirmarem que  

Por um lado, temos um grupo de estudiosos que tem investigado quais as características 

individuais que levam os eleitores a desenvolverem atividades de participação política. 

Variáveis como a idade, a educação, o rendimento, o status material, o interesse na política e 

a identificação partidária são apontadas muitas vezes como fatores que incrementam a 

participação. As principais teorias de participação política mostram-nos que as características 

socioeconómicas dos eleitores, educação e rendimento, são os fatores que assumem maior 

importância na explicação dos votos. A participação dos eleitores é também afetada pela raça, 

idade, sexo e por fatores comportamentais, tais como a força de adesão a um partido político, 
eficácia política e interesse político (Abramson 1983; Campbell et al. 1960; Conway 1991; 

LeDuc, Niemi e Norris 1996; Lazarsfeld, Berelson e Gaudet 1944; Wolfinger e Rosenstone 

1980; Rosenstone e Hasen 1993; Verba e Nie 1972 apud Santos et al. 2006:2-3).Por outro 

lado, temos uma corrente de investigadores que tem estudado as características do contexto 

político, tais como a saliência das eleições, o uso da votação obrigatória, o sistema eleitoral 

altamente proporcional, a votação postal e a votação ao fim de semana, que favorecem a 

participação popular (Blais e Carty 1990; Cox e Munger 1989; Franklin 1996; Jackman 1987; 

Jackman e Miller 1995; Powell 1986; Reif e Schmitt 1980 apud Santos et al. 2006:2-3).  

 

Deste modo, os cidadãos ocupam um lugar cimeiro na construção do sistema político 

democrático, sendo que cada um vivencia experiências distintas na sua forma de lidar com a 

política: “uns vivem à margem, ocupando-se fundamentalmente dos seus assuntos privados, 

outros interessam-se e participam apenas esporadicamente, por exemplo na altura das eleições, 

outros ainda, dedicam grande parte do seu tempo à participação política, constituindo membros 

ativos, por exemplo, de partidos políticos” (Anduiza e Bosh 2004:15-16-18 apud Teixeira 

2008:16). Também José Manuel Leite Viegas e Sérgio Faria desenvolveram uma tipologia de 

envolvimento político que foi  

formulada numa pesquisa extensiva a partir do cruzamento de variáveis interesse pela política 

e proximidade a partido político, esta tipologia distribui os indivíduos inquiridos por quatro 

tipos-ideais: os integrados (com interesse e com proximidade), os críticos, (com interesse e 

sem proximidade), os seguidores (sem interesse e com proximidade) e os desafetos (sem 

interesse e sem proximidade) ” (Viegas e Faria 2008 apud Varela 2009:4-5).  

 

Na verdade, a literatura sobre a temática abordada dá conta de uma crise de participação 

cívica e política que já foi apelidada por Richard Sennett (1990, 1992 apud Nascimento 2002:1-

2) nos anos 70 como a “queda do homem público”, sendo que este problema é imputado a um 

“espaço público amorfo, inativo, deserto, isolado: a um crescente individualismo nos modos de 

vida urbanos; a trivialização e comodificação da informação veiculada pelos media; e um 

consumismo passivo e alienante” (Nascimento 2002:1-2). Por sua vez, Maria João Lopes 

Antunes (2001:10) acrescenta a este conjunto o défice de cidadania dos cidadãos. Assim, surge 

a apatia política que segundo o historiador Moses Finley (1988:115-116 apud Martorano 

2007:41) provém “de um sentimento de impotência, da impossibilidade de neutralizar aqueles 
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grupos de interesse cujas vozes prevalecem nas decisões do governo”. Para Lipovetsky 

(1983:40 apud Bicho 2012:34) esta indiferença é  

um novo tipo de consciência, e não uma total inconsciência ou alienação. O indivíduo 

moderno não está completamente impossibilitado de ser politicamente ativo por 

constrangimentos externos: ele encontra-se atomizado e demasiado ocupado em se construir, 

experienciar e consumir e vê a política não só como algo desinteressante mas também como 

uma realidade distante que não lhe diz respeito.  

 

Por conseguinte, esta apatia conduz ao “enfraquecimento contínuo, tanto do sentimento de 

identificação com um partido ou uma família de ideias, como do princípio simbólico que se 

supõe orientar o voto de maneira duradoura” (Baudouin 2000:197). Assim, assiste-se à 

diminuição da filiação partidária, bem como ao aumento da abstenção que Martin Wattenberg 

(2002:28 apud Varela 2009:14) investigou através de uma observação a 16 democracias sem 

voto obrigatório, durante um período de tempo de 40 anos (entre 1960 e 2000), sendo que “a 

abstenção eleitoral aumentou em todos esses países, com variações que oscilam entre os 33,9% 

e 1,5%”. Também em Portugal se tem assistido ao crescimento da abstenção a partir de 1980, 

de tal forma que “ultrapassa os valores médios de abstenção registados em outros países da 

Europa ocidental. Esta subida da abstenção em Portugal é concomitante com a subida da 

participação eleitoral, a partir da década de 1970” (Santo 2005:148). A tabela 3 diz respeito à 

taxa de abstenção registada nas eleições autárquicas, durante um período de 1976 a 2013, e 

através dela é possível constatar que desde o ano de 1985, com a exceção de 1993, estes níveis 

têm vindo a aumentar, sendo que em 2013 atingiu um valor recorde de 47,4%.    
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Anos Taxa de abstenção 

1976 35,4 

1979 26,2 

1982 28,6 

1985 36,1 

1989 39,1 

1993 36,6 

1997 39,9 

2001 39,9 

2005 39,0 

2009 41,0 

2013 47,4 

 

 

Tabela 3- Taxa de abstenção nas eleições autárquicas (1976-2013). Fonte: Pordata 2014. 

 

Neste sentido, esta tendência abstencionista pode ser encarada por duas perspetivas, 

nomeadamente, o facto de as pessoas estarem completamente desinteressadas nos assuntos 

políticos e não quererem participar e o aspeto de os cidadãos estarem verdadeiramente 

desiludidos com a vida política e com as opções que lhes são apresentadas e se não exercem o 

seu direito de voto “estão dizendo que querem outra coisa e que não querem este sistema de 

partidos ou estas opções à volta dos partidos” (Miranda 2002:52-53). Thomas de Zengotita 

(2006:158) afirma que “não votar é recusar-se a desempenhar um determinado papel no cenário 

político, dada a insignificância do papel”.      

 Apesar de todo este desencanto dos sujeitos com o sistema político que por vezes resulta 

na diminuição da participação política, o propósito de realizar uma aproximação dos cidadãos 

às causas públicas “deu passos largos com a introdução de novas tecnologias. Surgiram novas 

formas de comunicar, de trocar ideias e de debater. As facilidades de interatividade 

proporcionadas pela Internet em geral, e pelas várias ferramentas existentes em particular, são 

um forte estímulo à participação” (Rodrigues 2007:4). Verdadeiramente, a esfera pública virtual 

constitui-se como um “complemento para uma melhor formação cívica” (Marques 2006:171-

172), pois “quanto mais alta é a consciência política do comum dos cidadãos tanto mais elevado 
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é o nível social do país e tanto maiores as suas possibilidades de ser bem governado” (Cortesão 

1974:34 apud Garcia 1999:6).  
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2.3.1. Democracia Digital  

 

Na realidade, o conceito de democracia digital é cada vez mais utilizado por 

investigadores, políticos e militantes e serve para designar um conjunto de “experiências, 

iniciativas e práticas políticas relacionadas à ideia ou às instituições da democracia, na medida 

em que tais experiências, iniciativas e práticas se apoiam em dispositivos, ferramentas e 

recursos das tecnologias digitais de comunicação e informação” (Gomes 2007). Para além desta 

nomenclatura que se apresenta como “uma alternativa para a implantação de uma nova 

experiência democrática fundada numa nova noção de democracia”, também podem ser 

empregues outras designações como “democracia eletrónica”, “ciberdemocracia”, “democracia 

digital” e “e-democracy” (Gomes 2005:218). De acordo com César Steffen (2006:14) há 

autores que admitem que “ as tecnologias da Internet permitiriam a criação de uma “Ágora 

Virtual” como as ágoras gregas, onde os cidadãos se reuniam para debater e solucionar as 

questões sociais”, no entanto outros alertam para o “perigo da excessiva individualização, da 

delação generalizada e do controle institucional dos fluxos e processos”.    

 Segundo Norberto Bobbio (1998:319-320) a teoria da democracia apresenta três 

tradições históricas: a teoria clássica ou teoria aristotélica (a democracia é considerada como o 

“governo do povo, de todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de 

cidadania, distingue-se da monarquia, como Governo de um só, e da aristocracia, como 

Governo de poucos”); a teoria medieval (é de origem romana, apoia-se na soberania do povo) 

e a teoria moderna ou teoria de Maquiavel (nasce com o Estado Moderno, nesta fase a “antiga 

Democracia nada mais é que uma forma de república, onde se origina o intercâmbio 

característico do período pré - revolucionário entre ideais democráticos e ideais republicanos e 

o Governo genuinamente popular é chamado, em vez de Democracia, de república”). 

Efetivamente, a conceção contemporânea de democracia assenta em duas dimensões: uma que 

diz respeito ao  

ideal da vivência coletiva equilibrada entre membros de uma comunidade ou sociedade, em 

liberdade e convivência pacíficas, no respeito pelas diferenças de condição social, valores, 

identidades e estilos de vida que nelas se manifestem. Outra diz respeito à organização da 

vida pública e política no quadro de um sistema democrático provido de um modo de 

governação capaz de comportar e rentabilizar a diferença entre sujeitos considerados 

politicamente como iguais (Barreiros 2010:20).  
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Assim sendo, esta visão contemporânea está alicerçada na teoria da democracia participativa 

(que ganhou especial impulso em 1970, com a publicação de Participation and Democratic 

Theory de Carole Pateman) que se baseia “em torno da ideia central de que os indivíduos e as 

suas instituições não podem ser considerados isoladamente” (Pateman 1970:42 apud Cancela 

2012:12). Deste modo, as democracias atuais não podem renunciar a uma “arena de 

participação política, onde as ideias, as alternativas, as opiniões e outras formas de discurso 

traduzam a atividade dos movimentos sociais e da sociedade civil como uma ação coletiva, 

trazendo à discussão questões que tenham sido até esse momento excluídas, ou pelo menos 

marginalizadas” (Silveirinha 2010:33).        

  Após esta incursão pelos meandros da democracia torna-se plausível afirmar que este 

regime é “a forma de vida política que dá a maior liberdade ao maior número, que protege e 

reconhece a maior diversidade possível” (Torraine 1996:23). Assim, “as interações e mediações 

que se dão no âmbito das tecnologias modificam a socialização e correspondem a uma condição 

essencial para a emergência de espaços públicos. O homem passa a ocupar mais espaços e isso 

fortalece-o nas suas ações” (Guedes 2010:12). Para Delarbre (2009:84 apud Camilo e Silva 

2013: 137) as três principais caraterísticas deste espaço público virtual são as seguintes: 

intermedeia o poder político e os cidadãos, porque as instituições passam a estar disponíveis 

na rede, aproximando-as dos indivíduos. (…) Reproduz as relações que existem ofline ou 

cria novas. (…) Permite a difusão e a apropriação de conteúdos dos e pelos indivíduos, isto 

é, ocorre a expansão do volume de conteúdos, que vai eliminar as fronteiras entre público e 

privado.     

No que concerne às vantagens da utilização destes meios digitais pelos indivíduos para 

exercerem o seu direito de cidadania e participação democrática, Van Dijk (Cf. Hackers, Van 

Dijk 2000:30 apud Rodrigues 2010:24-25) destaca o aumento da escala e velocidade da 

informação, que consequentemente originam o desenvolvimento da formação e informação dos 

cidadãos; “a participação política é facilitada” e ocorre a redução de alguns obstáculos como a 

apatia, a timidez, deficiência, tempo, etc; a criação de novas formas de organização da 

informação e de grupos específicos de discussão; o aparecimento de “novas comunidades 

políticas de livre intervenção”; o sistema hierárquico político passa a ser mais horizontal; os 

indivíduos têm uma voz ativa na constituição das próprias agendas de governo; o auxílio na 

remoção de “mediadores de distorção como jornalistas, e representantes partidários, sendo os 

atores políticos a assumir o papel jornalístico”; o maior nível de interação entre políticos e 

cidadãos e a colaboração na resolução “de problemas da democracia representativa, como bases 

territoriais das circunscrições”. Desta forma, estes instrumentos tecnológicos reúnem  
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todos os requisitos básicos da teoria normativa de Habermas sobre a esfera pública 

democrática: é um meio universal, anti hierárquico, complexo e exigente. Porque oferece 

acesso universal, comunicação não coerciva, liberdade de expressão, agenda sem restrições, 

comunicação fora das tradicionais instituições políticas e porque gera opinião pública 

mediante processos de discussão, a internet parece a mais ideal situação de comunicação 

(Ferreira 2010:105).  

Da mesma maneira Elsa Santos e Rosália Rodrigues (2013:169) assumem que a Internet 

constrói canais de comunicação que permitem que um cidadão de um país seja mais ativo, na 

medida em que é “neste aspeto que se fala em Ciberdemocracia, uma vez que o cibercidadão 

assume o papel de consumidor e ao mesmo tempo de produtor de informações políticas, tendo 

maior liberdade e igualdade no acesso à informação, participando nos vários processos”.   

 No entanto, existem autores que acreditam que “a Internet não pode proporcionar uma 

solução tecnológica à democracia. E até os usos da Internet tendem antes a aprofundar a crise 

de legitimidade, visto que proporcionam uma plataforma às atividades de rumores e 

escândalos” (Silva 2002:7-8). Para Dominique Wolton (2004:17) “a abundância de informações 

não simplifica nada e complica tudo”. Também Catarina Moura (2002:6) segue a mesma linha 

de pensamento ao afirmar que “apesar de lhe serem dadas cada vez mais oportunidades de 

participar no espaço público universal, o sujeito contemporâneo, na sua maioria, permanece 

apático, vítima do choque anestesiante provocado pelo excesso de informação”. Já Noan 

Chomsky (1996:17 apud Neder 2001:63) vislumbra problemas no relacionamento entre as 

pessoas e que terá como consequência a redução da humanidade entre os seres humanos devido 

à utilização destes objetos informáticos. Manuel Maria Carrilho (2002:29) defende que não 

necessitamos de construir uma “sociedade atrofiada pelos milagrosos poderes da Net, mas uma 

sociedade que saiba fazer dos novos recursos tecnológicos instrumentos da emancipação dos 

cidadãos, no sentido de uma comunicação mais densa, de um conhecimento mais sólido e de 

uma criatividade mais partilhada”. Neste sentido, Lurdes Macedo (2005:898-899) apresenta 

como desafios deste século informacional e comunicacional o combate à infoexclusão, que deve 

ser realizada através da alfabetização em dois domínios de competência: “a literacia tecnológica 

e a literacia para a interpretação, processamento e produção de informação”.  

 Em jeito de conclusão, as sociedades abertas “são aquelas onde o Estado não aparece 

frequentemente como um poder exterior aos cidadãos e à sociedade civil; e onde o Estado 

reconhece, no cidadão e nos seus direitos, o primeiro limite à sua própria legitimidade” (Barreto 

1997:293). É neste sentido que “a Internet e os seus sucessores continuarão a ser elementos 

decisivos para a democratização e para o desenvolvimento, ao suscitarem novas consciências 

de cidadania, associadas aos novos modos de ação, tanto individuais como coletivos, assim 
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como novas capacidades e competências políticas” (Rosas 2010:126). Apesar de a Internet 

provavelmente não alterar as constelações atuais do poder, ela  “peut au mieux faciliter 

l´émergence de contre-sphères publiques, tout autant qu´approfondir et élargir la sphère 

publique traditionnelle dominante ” (Dahlgren 2001 apud Gerstlé 2008:213).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Web 2.0 na Comunicação Política: Usos e Gratificações dos Websites dos Partidos Políticos Portugueses 

 

42 
 

2.3.2 Motivação  

 

De facto, o maior ou menor grau de participação política, adesão à esfera pública virtual 

e a utilização dos websites partidários vão ser diretamente condicionados pelo nível de 

motivação humano que se apresenta como um “constructo interno, complexo e 

multideterminado. Diversas teorias elaboradas nos últimos 40 anos colocaram-se diante do 

desafio de compreendê-la, explicá-la e propor estratégias para intervenção, visando o seu 

incremento” (Parellada e Rufini 2013:744).       

 De acordo com Robert S. Feldman (2001:324) o conceito de motivação “diz respeito 

aos fatores que proporcionam direção e energia ao comportamento dos seres humanos e de 

outros organismos”. Também Maximiano (1990 apud Pereira 2011:18) atribui um sentido de 

direção à noção de motivação, uma vez que admite que esta é uma “palavra derivada do latim 

movere, mover, indica um estado psicológico caraterizado por elevado grau de disposição ou 

vontade de realizar uma meta, um objetivo ou perseguir uma tarefa”. Já para Ceitil (2006 apud 

Pereira 2011:1) a motivação é “a força que impulsiona o indivíduo a procurar satisfazer as suas 

necessidades e os seus desejos. Esta determina um comportamento visando reduzir um estado 

de tensão, estabelecendo-se ou restabelecendo-se um estado de equilíbrio”. Por sua vez, Rosa 

(1994:98 apud Cidade 2013:19) define a motivação como “um fenómeno psicológico que 

consiste numa tentativa subjetiva persistente, fundamentada em fatores internos ou de contexto 

que provocam no indivíduo formas de comportamento, visando a satisfação de necessidades”.

 Em primeiro lugar, José Luis León (1989:258) entende as necessidades como “un estado 

de carencia en las personas o grupos sociales que empuja a éstos a llenar esse vacío”, em 

segundo lugar o mesmo autor (ibidem 1989:258) observa os “deseos, motivos y aspiraciones 

como fuerzas desencadenadas por la necessidade, que se encuentran a medio camino entre ésta 

y la conducta necesaria para satisfacerla”. Neste sentido, Jess Feist e Gregory J. Feist 

(2006:193) acreditam que para       

além das necessidades fisiológicas ou animais, as pessoas são motivadas por cinco 

necessidades especificamente humanas-relacionamento, transcendência, enraizamento, 

senso de identidade e estrutura de orientação. Essas necessidades evoluíram a partir da 

existência humana como uma espécie separada, e seu objetivo é levar as pessoas a unir-se ao 

mundo natural.  

No entanto, o grande investigador sobre as necessidades humanas foi o psicólogo Abraham 

Maslow (1970 apud Hansenne 2004:157) que argumentou que “os objetivos individuais 
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respondem a necessidades que devem ser satisfeitas e que essas necessidades são universais, ou 

seja, que não são específicas de uma cultura, de um ambiente ou de uma geração. Todavia, a 

forma como essas necessidades são satisfeitas depende da cultura pessoal”. Ele desenvolveu a 

hierarquia das necessidades, que representou através de uma pirâmide, sendo que na base se 

encontram as necessidades primárias (fisiológicas) e no topo as necessidades secundárias (de 

auto realização) (Santana et al. 2006:7). Assim, as necessidades fisiológicas dizem respeito às 

necessidades instintivas de sobrevivência, nomeadamente, o sono, o repouso, a alimentação, 

abrigo e/ou desejo sexual, as segundas são as necessidades de segurança (estabilidade, proteção, 

moradia, estrutura e privacidade), as terceiras têm a ver com as necessidades sociais 

(associação, participação, amizade, grupos sociais, afeto e amor), as quartas estão relacionadas 

com as necessidades de estima (auto - estima, status, prestígio, confiança perante o mundo) e 

finalmente as necessidades de auto – realização, que possibilitam que cada indivíduo identifique 

o seu próprio potencial e se autodesenvolva continuamente (ibidem 2006:7). É de referir que 

“antes da realização das necessidades de ordem superior é necessário satisfazer as necessidades 

de ordem inferior ” (Feldman 2001:331). 

 

 

Figura 3 – Hierarquia das necessidades de Maslow. Fonte: Robbins & Jugde (2007:187 apud Cidade 2013:24). 

 

 

 Relativamente à motivação dos indivíduos para o uso de tecnologias, esta é determinada 

por três variáveis, respetivamente, facilidade de utilização percebida, utilidade percebida e a 
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atitude para utilizar, sendo que a primeira “é definida como o grau em que um indivíduo acredita 

que o uso de um determinado sistema é intuitivo, não exigindo grande esforço” (Davis 1986; 

1989 apud Costa et al. 2013:777-778), a segunda é entendida como o “grau em que um 

indivíduo acredita que a utilização do sistema contribui para aumentar o desempenho do seu 

trabalho” (Davis; Bagozzi; Warshaw apud Costa et al. 2013:777-778) e a última é 

compreendida como um sentimento positivo ou negativo de um indivíduo sobre a utilização do 

sistema (Davis 1986; 1989; Davis; BAGOZZI et al. 1989 apud Costa et al. 2013:777-778). 

Numa aceção mais relacionada com a política, o sociólogo Talcott Parsons (Piroto s.d:1026) 

realiza uma distinção entre a   

motivação para uma ação, que será sempre de caráter individual e em grande parte subjetiva, 

e a orientação da ação, influenciada por múltiplas variáveis alheias ao indivíduo (expetativas 

da resposta, quadro social e económico , etc.). Um indivíduo pode, ao realizar um 

determinado tipo de ação (por exemplo: filiar-se num partido político), estar motivado pela 

sua ambição pessoal (alcançar postos-chave na estrutura do poder político) ou por contribuir 

para a realização de determinados ideais. Contudo, ao orientar, ao encaminhar a ação, deverá 

proceder a uma seleção dos seus atos em função das expetativas, possibilidades e outros 

fatores não controlados por ele. Assim, um indivíduo motivado pela ambição política 

escolherá aquele partido que lhe ofereça oportunidades mais rápidas e fáceis de aceder a 

situações de poder.  
 

Em jeito de conclusão, nota-se que a motivação é uma temática bastante abordada na 

literatura, principalmente nos últimos 40 anos, no entanto apesar das suas variadas 

significações, ela será sempre observada como “uma força gerada por necessidades insatisfeitas 

e manifestada como uma busca de satisfação destas necessidades. Assim, estar motivado 

significa estar propenso a agir para satisfazer necessidades” (Gomes e Quelhas 2003:6 apud    

Santana et al. 2006:7). De um modo geral, ela é “um processo por intermédio do qual os 

indivíduos chegam aos seus fins” (Maslow 1970 apud Hansenne 2004:157). 
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2.3.3. Teoria dos Usos e Gratificações  

 

Na verdade, os estudos sobre os usos e gratificações pretendem “analisar qual o uso e 

satisfação que pode obter-se de um meio” (Rodrigues 2009:9). Esta perspetiva centra-se na 

premissa de que “devemos prestar menos atenção ao que os meios de comunicação fazem às 

pessoas e mais atenção ao que as pessoas fazem com os meios de comunicação” (Katz 1959 

apud Barbosa 2003:120). Deste modo, esta hipótese descredibiliza a suposta passividade dos 

leitores ou usuários e introduz o conceito de audiência ativa (Morley 1996 apud Natansohn 

2007:10). Tal como refere Martinez & Diaz (2003 apud Oliveira 2009:22) o consumidor 

“seleciona aquilo que quer ver, como e quando quer ver”, tornando-se mais ativo e seletivo. 

Segundo Ruggiero (2000 apud Brun 2012:18) “se a Internet é um novo domínio da atividade 

humana, é também um novo domínio para os pesquisadores dos Usos e Gratificações. Afinal, 

é possível que se continue a utilizar as ferramentas e as tipologias tradicionais nos estudos das 

audiências”.            

 De acordo com José Rodrigues dos Santos (2001:127-130) a primeira incursão pelos 

caminhos dos usos e gratificações surgiu em 1944, altura em que a investigadora Herta Herzog 

entrevistou 2600 ouvintes de radionovelas, os resultados deste estudo revelaram que um grupo 

de mulheres acompanhava diariamente os programas para obter uma libertação emocional, 

outro conjunto utilizava os momentos felizes destes projetos radiofónicos como forma de 

compensação dos próprios problemas e por último existiam mulheres que viam nestes formatos 

uma fonte de conselhos. Em 1949, o pesquisador Bernard Berelson desenvolveu um estudo 

intitulado What missing the newspaper means (A falta que o jornal faz), que foi desencadeado 

por uma longa greve de toda a imprensa nova-iorquina, e que tinha como intuito determinar se 

o comportamento dos habitantes de Nova Iorque era diferente sem estes meios e do que sentiam 

mais falta (ibidem). Estes dois estudos consagraram-se como os pioneiros nesta nova corrente 

de investigação, no entanto foi necessário esperar pelos anos de 1960 e 1970 para se avançar 

por novos caminhos que se centraram nos usos que as pessoas faziam dos meios de 

comunicação para obter gratificações ou satisfazer necessidades, neste sentido Schramm, Lyle 

e Parker desenvolveram uma pesquisa clássica para analisar a ação da televisão junto das 

crianças (ibidem). No âmbito das audiências que procuram consumir informação política e 

utilizando a hipótese dos usos e gratificações, Blumer e Gurevitch (1995:11-24 apud Correia 

2005:13-14)  
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identificam  quatro  papéis potencialmente suscetíveis de serem desempenhados pelos 

membros da audiência: o partidário, procurando um reforço das convicções existentes; o 

cidadão liberal, procurando orientação na decisão de voto; o monitor que procura informação 

acerca de características do ambiente político (nomeadamente as propostas partidárias, os 

temas candentes e a qualidade das lideranças); e o espectador que procura excitação, 

divertimento e outras satisfações de natureza afetiva e emocional.  

Para Antônio Carlos Ruótolo (s.d: 154) os usos e gratificações baseiam-se nos seguintes 

pressupostos:   

1. O recetor é ativo e busca os meios de comunicação e os conteúdos que melhor atendam às 

suas necessidades e desejos. 

2. Os motivos que levam à escolha de meios e conteúdos estão sujeitos a inúmeras influências 

psicológicas, sociais, ambientais e conjunturais. 

3. A exposição aos meios compete com outras formas potencialmente capazes de satisfazer 

(gratificar) os mesmos motivos. O indivíduo poderá escolher expor-se aos meios ou procurar 

outras formas de gratificação não relacionadas aos meios de comunicação. Ou seja, a 

exposição aos meios é um ato intencional, não casual.  

Deste modo, “o recetor busca satisfazer uma necessidade latente” (Ferreira 2011:4). J. G. 

Blumler e Elihu Katz também foram investigadores desta temática e autores de vários artigos 

sobre os usos feitos e satisfações alcançadas por meios de comunicação como a televisão 

(Polistchuk e Trinta 2003:97). Neste sentido, Katz, Gurevitch e Haas (1973 apud Ambrósio et 

al. 2013:3-4) produziram uma lista de necessidades que o público pretendia satisfazer com a 

exposição aos media, respetivamente, necessidade cognitiva (motivação relacionada com a 

aquisição ou reforço de informação, conhecimento e compreensão); necessidade afetiva e 

estética (a motivação reside na procura de relações de afeto); necessidade de integração a nível 

social (a motivação tem a ver com o consumo de conteúdos mediáticos e com a utilização do 

mesmo meio com vista a interagir com outros cidadãos, o que gera um sentimento de pertença 

a uma comunidade); necessidade de integração a nível de personalidade (está diretamente ligada 

com a procura de meios por parte dos indivíduos para se sentirem seguros e atingirem uma 

estabilidade emotiva) e necessidade de evasão (motivação que busca o entretenimento, diversão 

e escape de maneira a aliviar as tensões do quotidiano). No que diz respeito ao método de 

implementação empírica da teoria dos usos e gratificações, Fiske (2002 apud Pinto 2013:48) 

assume que este consiste na aplicação de um questionário aos membros de uma audiência de 

um meio para apresentarem ou selecionarem os principais motivos que os levam a acompanhar 

determinado programa, no entanto a parte mais complexa deste método tem a ver com a 

identificação de padrões significativos a partir dos resultados.        

 Na atualidade, a teoria dos usos e gratificações apresenta-se como o “melhor postulado 

teórico comunicacional para a explicação entre a receção e entre os meios das novas tecnologias 
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da informação” (Berti 2007:9). Papacharissi e Rubin (2000 apud Resende 2011:12) 

identificaram cinco motivações principais para a utilização da Internet, respetivamente, 

utilidade interpessoal, passatempo, pesquisar informações, conveniência e entretenimento. Já 

Song et al. (2004 apud Resende 2011:12) “descobriram sete fatores de gratificação específicos 

para a utilização da Internet: comunidade virtual, pesquisa de informação, experiência 

agradável, compensação monetária, diversão, status pessoal e manutenção de relacionamentos”. 

Ferguson e Perse (2000 apud Brun 2012:52-53) reuniram esforços para investigar a Internet 

como uma alternativa funcional à televisão, neste caso as motivações da audiência estavam 

relacionadas com o relaxamento/escapismo (utilização da Internet para relaxar, descansar e 

escapar do trabalho); entretenimento (diversão e excitação); passar o tempo (alternativa para 

ocupar o tempo livre) e informação social (procura de sites com intuito de aprendizagem e de 

interação através da conversação).         

 Em conclusão, a teoria dos usos e gratificações é “um exemplo claro da utilização 

compensatória dos media para gratificar necessidades que são frustradas pela restante vida 

social” (Fiske 2002 apud Pinto 2013:46-47). Deste modo, esta hipótese considera que os vários 

usos dos diferentes media serão sempre “intencionais, orientados a objetivos e motivados em 

satisfazer necessidades e desejos específicos” (Rubin 1994 apud Barcelos e Esteves 2011:4). 
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3. Metodologia 

 

Segundo Réjean Huot (2002:18) “a ciência contemporânea divide-se em ciências da 

natureza e em ciências do homem ou ciências humanas. O objetivo das ciências humanas é o 

de conhecer o ser humano e o seu comportamento em sociedade”. Assim sendo, existe um 

recurso a instrumentos que proporcionem adquirir informação sobre uma determinada realidade 

e formas de a tornar inteligível (Silva e Pinto 2007:10). Deste modo, com vista à obtenção de 

conhecimentos adicionais sobre determinada realidade social foi elaborado um problema de 

conhecimento que norteou esta investigação e que é o seguinte: Qual o uso e a gratificação das 

necessidades resultantes da utilização de websites partidários por indivíduos filiados e não 

filiados, em contexto eleitoral?        

 Assim, para a edificação deste estudo foi utilizada uma metodologia comparativa. 

Quanto à obtenção e tratamento de dados optou-se pelo método quantitativo através da 

realização e distribuição de um questionário (ver anexo I) que é “um instrumento de recolha de 

informação, preenchido pelo informante, o questionário constitui seguramente a técnica de 

recolha de dados mais utilizada no âmbito da investigação sociológica”. Esta técnica de recolha 

de dados é o método mais utilizado pelos investigadores que atuam segundo a teoria dos usos 

e gratificações (Wimmer e Dominick 1996 apud Cairrão e Meirinhos 2006:5).Através deste 

questionário pretende-se aferir e comparar a utilização que os sujeitos com e sem filiação fazem 

dos websites dos partidos políticos portugueses (ver anexo II), bem como avaliar quais são as 

motivações que os levam a satisfazer essas necessidades, que podem ser cognitivas, afetivas e 

estéticas, integração a nível social, integração a nível de personalidade e evasão (Katz, 

Gurevitch e Haas 1973 apud Ambrósio et al. 2013:3-4). Também serão medidas outras 

variáveis relacionadas com a filiação partidária, interesse político, discussão política, 

participação política e eleitoral, frequência de uso de Internet e Websites partidários, vigilância 

política, confiabilidade dos websites dos partidos políticos e escolha de meios.      

 Efetivamente, que “quando pretendemos estudar uma população, nem sempre é 

materialmente possível efetuar um inquérito que incida sobre o conjunto dos seus indivíduos. 

Nesse caso, podemos, contudo tentar recolher dados numa fração da população, um 

subconjunto a que damos também o nome de amostra” (Rosental e Murphy 2001:16).   
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3.1. Sujeitos do Estudo  

 

Os dados desta investigação resultam de uma amostra por conveniência, constituída por 

90 indivíduos que têm a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro como seu local de 

trabalho ou de estudo. Tal como já foi referido a recolha de dados foi realizada através do 

recurso a um questionário.          

 No que diz respeito ao procedimento de recolha de dados, os indivíduos foram 

informados de que estava a ocorrer a distribuição de um questionário, realizado no âmbito da 

dissertação final do Mestrado em Ciências da Comunicação e que teria como finalidade 

investigar qual o uso e Gratificação das necessidades resultantes da utilização de Websites 

partidários, em contexto eleitoral. Após esta primeira abordagem foi questionado se estes 

sujeitos estavam interessados em colaborar nesta investigação, se a resposta fosse afirmativa o 

respetivo questionário era imediatamente administrado. Caso estes indivíduos se encontrassem 

no seu local de trabalho era solicitada autorização prévia ao responsável dos serviços para a 

aplicação do referenciado instrumento de recolha de informação. Na fase de recolha de dados, 

não foi observada qualquer dificuldade na compreensão ou no preenchimento dos 

questionários, sendo que todos eles foram considerados válidos.  

 

 

3.2. Local de distribuição do Questionário 

 

O questionário foi distribuído entre os dias 11 e 27 de setembro, sendo que desde o dia 

17 ao dia 27 a sua distribuição coincidiu com o período de campanha eleitoral para as eleições 

autárquicas de 29 de setembro de 2013.        

 O local de distribuição do questionário contemplou todo o campus da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, sendo que alguns sujeitos foram abordados na rua, mas dentro 

do recinto da respetiva instituição, e outros procederam ao preenchimento do questionário nos 

respetivos edifícios que constituem este estabelecimento universitário, nomeadamente, 
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biblioteca professor doutor Torres Pereira (biblioteca central), engenharias I, edifício professor 

doutor Fernando Real (Geociências), complexo pedagógico, associação académica da UTAD, 

reprografia, engenharias II e ciências florestais. Os recursos materiais utilizados nesta fase 

foram os respetivos questionários e canetas.  

 

 

3.3. Contextualização política e social de Portugal nas Eleições Autárquicas 

de 2013 

 

A Carta Europeia de Autonomia Local foi aprovada em 1985 pelo Conselho da Europa 

e refere que “as autarquias locais são um dos principais fundamentos de todo o regime 

democrático” e que “o princípio da autonomia local deve ser reconhecido pela legislação 

interna, e tanto quanto possível, pela constituição” (Direção - Geral das Autarquias Locais 

2014). No caso concreto de Portugal, este país possui “desde 1976, dignidade constitucional. 

Segundo a lei fundamental, a organização democrática do Estado compreende a existência de 

autarquias locais, sendo estas pessoas coletivas de população e território dotadas de órgãos 

representativos que visam a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos das 

respetivas populações” (ibidem). Deste modo,  

“ a legitimidade das decisões das autarquias locais decorre da eleição dos respetivos órgãos, 

que estão constitucionalmente consagrados como:  

 Órgãos executivos- a câmara municipal e a junta de freguesia, ou seja órgãos a 

quem, em termos práticos, compete propor e executar as decisões e indicações dos órgãos 

deliberativos; 

 Órgãos deliberativos- a assembleia municipal e a assembleia de freguesia, a quem 

cabe aprovar, ou não, entre outras competências de iniciativa própria, as propostas dos 

respetivos órgãos executivos ” (Portal do Eleitor 2014).   

 

Após esta breve explicação sobre o funcionamento das autarquias locais, que por 

consequência culmina com a realização de eleições, urge chegar ao cerne desta secção que está 

diretamente relacionado com a convicção de que o contexto político e social vivido em Portugal 

durante o período que antecedeu as eleições autárquicas irá influenciar, inevitavelmente, as 

respostas dos participantes ao questionário. Assim, esta altura caraterizou-se por uma época 

conturbada já que, no ano de 2011, Portugal foi “atingido por uma grave crise económica e 
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financeira, foi obrigado a pedir ajuda externa pela terceira vez em pouco mais de 30 anos” 

(Diário de Notícias 2012). No entanto, esta situação foi agravada no verão de 2013 devido ao 

surgimento de uma tensão política que foi originada pela demissão do ministro das finanças e 

do ministro dos negócios estrangeiros, que agitaram os mercados de todo o mundo (Pedro 2013) 

e fizeram disparar as “obrigações da dívida pública portuguesa” (Financial Times apud TVI24 

2013). Em novembro de 2013, o presidente do Comité Económico e Financeiro da União 

Europeia (Thomas Weiser) afirmou que “a crise política do verão provocou “um recuo” ”  

(Agência Lusa apud Jornal i 2013).       

 Efetivamente, que todas estas contrapartidas políticas e económicas se alargaram ao 

plano social, uma vez que “três anos de austeridade castigadora e de profunda recessão 

impulsionaram um êxodo, estimando-se que cerca de 200 jovens licenciados e outro tipo de 

emigrantes saiam diariamente do país” (Financial Times apud Jornal de Negócios 2013). Para 

além disso, as formas de participação política contestatárias (manifestações) aumentaram 

significativamente, e demonstraram ser o resultado do “descontentamento existente no país e 

vontade de mudança” (Madeira 2012).Também nas eleições autárquicas de 2013 estes dois 

últimos aspetos ficaram bem patentes, visto que o Partido Socialista (PS) foi o grande vencedor 

com 36,26%, e tal como já foi referido anteriormente este ato eleitoral ficou marcado pelo nível 

de abstenção bastante elevado, respetivamente de 47,4%.   

 

 

 

Gráfico 3- Extrato dos Resultados das Eleições Autárquicas de 2013. Fonte: RTP (2014). 
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3.4. Questionário  

 

O questionário foi a técnica de recolha de dados utilizada para a realização desta 

investigação. De acordo com Luís Pardal e Eugénia Correia (1995:52), o questionário possui 

algumas vantagens e desvantagens. Deste modo, no primeiro caso salientam-se o anonimato, o 

baixo custo, facilidade na administração a uma amostra lata do universo e o facto de não ter que 

ser respondido de imediato, o que permite “ao inquirido a escolha da hora mais adequada para 

o efeito” (Ibidem 1995:52). Quanto aos aspetos menos vantajosos destacam-se a 

impossibilidade de aplicar o questionário a analfabetos, possibilidade de o participante ler todas 

as questões antes de responder, propensão para ocorrerem respostas em grupo, atrasos na 

devolução (caso sejam feitos por correio) e só pode ser aplicado em situações em que os 

universos são razoavelmente homogéneos (Ibidem 1995:52).     

 O respetivo questionário possui, na sua maioria, perguntas fechadas e perguntas de 

avaliação ou estimação. Durante a construção do respetivo questionário reuniram-se esforços 

para respeitar o princípio de clareza, de coerência e de neutralidade. Quanto à organização do 

questionário verifica-se que é constituído por quatro partes: aspetos sociodemográficos e 

sociopolíticos, participação na vida pública e política, uso e frequência da Internet e utilização 

dos websites dos principais partidos políticos portugueses. Na parte correspondente à 

participação na vida pública e política encontram-se questões relacionadas com o interesse 

político, discussão de assuntos políticos, participação em fóruns de política na Internet, 

consciência de participação política e intenção em exercer o direito de voto nas eleições 

autárquicas de 2013. Com a terceira parte pretende-se aferir o uso da Internet (hábito, 

frequência, local e finalidade de utilização), estatuto da Internet no consumo da informação 

política e como promotor de vigilância do poder político e confiança neste novo media. A última 

parte é referente à utilização dos websites dos partidos políticos portugueses (conhecimento, 

frequência, motivo de uso e caraterísticas mais apreciadas) e contributo dos websites para o 

edificar de uma democracia digital. De forma a garantir a maior precisão possível foi realizado 

um pré-teste a um conjunto de 15 indivíduos, sendo que não se registaram problemas na 

validação do questionário e pelo que não se procederam a alterações na sua forma ou estrutura 

organizativa. Em relação às escalas de medição foram utilizadas escalas de likert.     
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4. Apresentação e Discussão de Resultados  

 

 

4.1. Perfil Sociodemográfico dos Sujeitos   

 

 

 

 

Gráfico 4 - Faixa etária dos sujeitos questionados. 

 

 

Relativamente à faixa etária dos sujeitos que participaram na investigação pode-se 

observar através do gráfico 4 que 41 indivíduos possuem idade entre os 18 e os 23 anos, 9 

pessoas têm entre 24 e 29 anos, 4 sujeitos apresentam idades entre os 30 e os 35 anos, 10 

elementos detêm idades compreendidas entre os 36 e os 41 anos, 16 individualidades usufruem 

de uma faixa etária entre os 42 e os 47 anos, 4 inquiridos têm entre 48 e 53 anos, 2 participantes 

têm entre 54 e 59 anos, 3 personalidades possuem idade entre os 60 e os 65 anos e por último 

existe apenas 1 sujeito com uma idade entre os 66 e os 71 anos.     

 Assim, constata-se que a faixa etária predominante dos sujeitos se situa entre os 18 e os 

23 anos e a menos registada se incluem nas pessoas com idades compreendidas entre os 66 e os 

71 anos. Esta realidade resulta do facto de a investigação se ter realizado num local onde existe 

a predominância de uma população jovem.  
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Gráfico 5- Género dos indivíduos questionados. 

 

 

Em relação ao género dos indivíduos questionados verifica-se a existência de 57 pessoas 

do sexo feminino e em menor número há 33 sujeitos do sexo masculino.  

 

 

 
 

Gráfico 6- Habilitações literárias dos sujeitos não filiados e filiados. 

 

 

Através da observação do gráfico 6 pode-se tomar conhecimento das habilitações 

literárias dos sujeitos não filiados e filiados. Em ambos os casos o grau de ensino mais indicado 

é o ensino superior, sendo que no grupo dos sujeitos não filiados foi apontado por 35 indivíduos 

e no grupo dos sujeitos com filiação foi referido por 17 elementos. Por sua vez, ocorre a 
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existência de 30 pessoas sem filiação política e que são detentoras do ensino secundário e de 8 

filiados com o mesmo nível de ensino. Já o ensino primário não apresenta algum registo em 

ambos os grupos referidos.       

 

 

 
 

Gráfico 7- Profissão dos sujeitos não filiados e filiados. 

 

 

No que diz respeito à profissão dos sujeitos questionados nota-se que em ambos os casos 

existe uma maior percentagem de estudantes. Deste modo, no grupo dos não filiados existem 

35 estudantes e no conjunto dos indivíduos filiados há 15 estudantes. Ocorre a existência de 30 

sujeitos não filiados que são funcionários da Universidade de Trás - os- Montes e Alto Douro 

e 10 filiados que também se apresentam como trabalhadores desta instituição académica. É de 

extrema importância referir que foi registado um variado leque de profissões que se encontram 

diretamente relacionadas com a tipologia de atividades que se realizam neste instituto 

universitário, nomeadamente, professor, investigador, programador, técnico desportivo, 

segurança, bibliotecário, técnico desportivo, assistente administrativa, assistente financeira, 

engenheiro eletrotécnico, bióloga, técnico de audiovisuais e especialista informático.  
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4.2. Perfil Sociopolítico dos Sujeitos  

 

 

 
 

Gráfico 8- Identificação Político- Partidária dos sujeitos não filiados e filiados. 

 

 

Através da observação do gráfico 8 pode-se apurar que os sujeitos filiados apresentam 

um maior nível de identificação político-partidária do que os elementos não filiados. Neste 

sentido, 11 indivíduos com filiação identificam-se com o Partido Socialista (PS), 9 com o 

Partido Social Democrata (PSD), 2 com a Coligação Democrática Unitária (CDU), 1 com o 

Bloco de Esquerda (BE) e somente 2 indivíduos é que admitem que não se identificam com 

algum partido político. No que concerne aos sujeitos não filiados a grande maioria (34 pessoas) 

não possui alguma identificação político-partidária, 14 identificam-se com o Partido Social 

Democrata (PSD), 12 com o Partido Socialista (PS), 3 com o Bloco de Esquerda (BE) e 2 com 

o Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP).     

  De um modo geral, as escolhas dos indivíduos que possuem identificação político-

partidária recaem por aqueles que são considerados os dois maiores partidos políticos 

portugueses, que figuram nas preferências dos cidadãos e que se vão alternando no poder, 

respetivamente o Partido Socialista (PS) e o Partido Social Democrata (PSD).       
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Gráfico 9 - Filiação Política dos Indivíduos. 

 

 

Através da análise do gráfico 9 pode-se reparar que a grande maioria (65) não possui 

filiação política, no entanto existem 25 indivíduos que assumem a sua posição de filiados. É 

inegável que esta realidade registada segue a tendência nacional, sendo que cada vez mais os 

partidos políticos se vêm a braços com uma queda no número de filiados. Torna-se fulcral 

referir que no grupo dos sujeitos filiados, 11 indivíduos encontram-se filiados no Partido 

Socialista (PS), 9 no Partido Social Democrata (PSD), 2 no Centro Democrático Social-Partido 

Popular (CDS-PP), 2 na Coligação Democrática Unitária (CDU) e 1 no Bloco de Esquerda 

(BE).      
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4.3. Participação dos Sujeitos na vida Pública e Política  

 

 

 
 

Gráfico 10 - Interesse pela Política dos sujeitos não filiados e filiados.  

 

 

Analisando o gráfico 10 pode-se concluir que os sujeitos filiados sentem um maior 

interesse pela política, uma vez que todos os participantes deste conjunto escolheram as duas 

últimas opções que apresentam um grau mais elevado de interesse, respetivamente 15 

assinalaram a opção bastante e 10 indicaram o item muito. Porém, é de referir que no grupo dos 

sujeitos não filiados existe uma percentagem considerável de indivíduos que se demonstraram 

bastante (28) e muito (4) interessados pela política. Ainda no conjunto dos sujeitos não filiados 

9 assumem muito pouco interesse pela política, 15 interessam-se pouco por esta área e a 9 esta 

temática é-lhes completamente indiferente.     
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Gráfico 11 - Discussão de assuntos políticos pelos sujeitos não filiados e filiados. 

 

 

Efetivamente, o gráfico 11 diz respeito ao hábito de discutir assuntos sobre a política 

nacional com amigos e/ou familiares. Recorrendo à análise do respetivo gráfico é legítimo 

afirmar que a política nacional é um assunto bastante abordado (por indivíduos dos dois grupos) 

nas conversas do quotidiano, embora se note uma ligeira tendência para os sujeitos filiados 

preferirem conferenciar diariamente sobre a política do que os restantes. Assim sendo, no que 

diz respeito aos sujeitos não filiados 29 discutem assuntos políticos com alguma frequência, 27 

fazem-no raramente, 7 assinalam a opção de quase sempre, 1 sempre e, igualmente, 1 nunca 

debate assuntos de política com as pessoas que lhe são mais próximas. No que concerne aos 

sujeitos filiados, 11 admitem discorrer sobre política com os familiares e /ou amigos com 

alguma frequência, 6 levam a cabo esta prática quase sempre, 6 incluem a política nas suas 

conversações sempre, 1 raramente envolve esta temática nos seus discursos familiares e 

também 1 nunca o faz.    
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Gráfico 12 - Participação em fóruns de discussão política na Internet. 

 

 

Quando se procede à análise do gráfico 12 verifica-se uma nítida falta de interesse por 

parte dos sujeitos não filiados em participarem em fóruns de discussão política na Internet, 

sendo que a opção nunca é assinalada por 41 indivíduos, 19 pessoas indicam que raramente 

executam esta ação, 4 fazem-no com alguma frequência, 1 realiza sempre esta prática e o item 

relativo a quase sempre não obteve alguma resposta.     

 Relativamente aos sujeitos filiados nota-se que estes são mais participativos em fóruns 

de discussão política na Internet, uma vez que as escolhas mais destacadas foram as três últimas 

que apresentam um maior grau de participação (7 utilizam estes meios quase sempre, 4 com 

alguma frequência e 2 sempre). No entanto, é de referir que esta realidade não é muito 

expressiva, pois existem 7 indivíduos que nunca utilizaram estes meios de debate eletrónicos e 

5 que raramente o fazem.  
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 Média 

Filiad

os 

Desvio 

Padrão 

Filiados 

Média 

Não 

Filiados 

Desvio padrão 

Não filiados 

Considero-me um cidadão bastante interventivo 

na política e na defesa do interesse público. 

4,08 0,93 2,95 1,24 

Nas próximas eleições autárquicas pretendo 

exercer o meu direito de voto. 

4,88 0,32 4,35 1,01 

Estou muito desiludido com a política nacional 

porque acho que a culpa da crise económica que 

o nosso país atravessa é dos políticos 

3,12 1,39 4 1,00 

Não pretendo ir votar nas próximas eleições 

autárquicas porque os políticos são todos iguais. 

1,32 0,97 1,62 0,97 

Apesar de cumprir todos os meus deveres de 

cidadão sinto que deveria participar mais na 

política e na defesa da causa pública. 

2,68 1,38 3,43 1,00 

Os portugueses não se importam com a política 

nacional. 

 

3 1,33 2,74 1,07 

A Internet pode melhorar a participação política 

dos cidadãos. 

4,24 0,65 3,69 0,96 

 

 

Tabela 4 - Tabela relativa à participação na vida pública e política. 

 

 

A tabela 4 é constituída por um conjunto de afirmações que possuem uma escala de 

medição que vai desde o 1 (discordo fortemente), 2 (discordo), 3 (não discordo nem concordo), 

4 (concordo) ao 5 (concordo fortemente) e com as quais se pretende aferir a participação dos 

indivíduos na vida pública e política.        

 A primeira afirmação pretende inventariar se os sujeitos se consideram elementos 

interventivos na política e na defesa do interesse público, sendo que os indivíduos filiados 

concordam com esta asserção (média 4,08 e desvio padrão de 0,93), já o grupo correspondente 

aos não filiados discordam da mesma (média 2,95 e desvio padrão de 1,24). No que diz respeito 

à segunda asseveração, na qual se pretende conhecer se têm intenção de votar nas eleições 

Autárquicas de 2013, constata-se que os sujeitos filiados concordam, sendo que apresentam 

uma média de 4,88 e um desvio padrão diminuto de 0,32 e cujos resultados se aproximam da 

concordância forte. Por sua vez, os indivíduos não filiados também concordam com a 

declaração, embora a média neste caso seja ligeiramente mais baixa (4,35 e desvio padrão de 

1,01). Relativamente à terceira frase que se refere à possível desilusão com a política nacional 

e com os políticos portugueses, os sujeitos filiados admitem que não concordam nem discordam 

(média 3,12 e desvio padrão de 1,39), de outra forma os indivíduos não filiados revelam um 

maior descontentamento com a política e com os políticos, uma vez que concordam com a 
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respetivo ponto de vista (média 4 e desvio padrão 1,00). A quarta afirmação (“não pretendo ir 

votar nas próximas eleições Autárquicas porque os políticos são todos iguais”) foi elaborada 

com o propósito de confirmar ou refutar a frase que já tinha sido realizada sobre a intenção de 

votar nas eleições já referenciadas. Assim, confrontados com esta temática, ambos os 

indivíduos discordaram fortemente, os sujeitos filiados exibem uma média de 1,32 e 0,97 de 

desvio padrão de 0,97 e os não filiados possuem uma média de 1,62 e um desvio padrão de 

0,97. Deste modo, mais uma vez demonstraram a forte vontade em cumprir um dever elementar 

da participação política. Relativamente à quinta declaração (“apesar de cumprir todos os meus 

deveres de cidadão sinto que deveria participar mais na política e na defesa da causa pública”) 

os sujeitos filiados discordam (média 2,68 e desvio padrão de 1,38) e os indivíduos não filiados 

não discordam nem concordam (média 3,43 e desvio padrão de 1,00). Em relação à sexta 

asserção (“os portugueses não se importam com a política nacional”), os sujeitos filiados não 

discordam nem concordam (média 3 e desvio padrão 1,33), já os indivíduos não filiados 

discordam (média 2,74 e desvio padrão 1,07). A última asseveração (“a Internet pode melhorar 

a participação política dos cidadãos”) indica que os sujeitos filiados são mais entusiastas no 

aproveitamento da Internet para a criação de uma democracia digital, pois concordam com esta 

prática (média 4,24 e desvio padrão de 0,65). Neste aspeto, os sujeitos não filiados não 

discordam nem concordam (média 3,69 e desvio padrão de 0,96), porém é um valor que já se 

encontra bastante próximo da escala referente a concordo.     

 Realizando uma síntese geral conclui-se que os sujeitos filiados, comparativamente, 

com os não filiados se consideram seres humanos mais interventivos na vida pública e política 

e mais dedicados à utilização da Internet para acelerar a participação política. No que concerne 

aos indivíduos não filiados manifestam um maior descontentamento face aos políticos e à 

política nacional, que se expressa também numa menor intenção em exercer o direito de voto, 

de qualquer maneira é de destacar que em ambos os grupos a vontade de exercerem participação 

política através do voto nas eleições autárquicas de setembro de 2013 era elevada.  
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4.4. Uso e Frequência da Internet pelos Sujeitos  

 

 

 
 

Gráfico 13 - Utilização da Internet pelos indivíduos. 

 

 

Recorrendo à análise do gráfico 13 constata-se inequivocamente que todos os indivíduos 

(90) que participaram no questionário são utilizadores da Internet, verificando-se assim a 

inexistência da infoexclusão. Esta realidade poderá estar diretamente relacionada com a faixa 

etária relativamente jovem da amostra, com o contexto académico e profissional em que se 

inserem e que implica a constante utilização da Internet e também com o progressivo 

crescimento no uso destes meios digitais a nível nacional.   
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Gráfico 14 - Frequência de utilização da Internet pelos sujeitos.  

 

 

Quanto à frequência de utilização da Internet a esmagadora maioria (80 sujeitos) 

referem que usam este instrumento digital quatro vezes por semana, 7 fazem-no três vezes, 

apenas três indivíduos fazem uso dela 2 vezes por semana e a opção referente a uma vez por 

semana não foi assinalada. Através deste resultado é notória a importância que a Internet ocupa 

na vida quotidiana destes sujeitos.  

 

 

 

 

Gráfico 15 - Local de acesso à Internet pelos indivíduos.  
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Para acederem à Internet 77 sujeitos fazem-no a partir de casa, 11 escolhem o trabalho 

para o fazer e 2 a universidade. Através destes resultados pode-se afirmar que existe um elevado 

nível de penetração de Internet no lar destes indivíduos.   

 

 

 Média Desvio 

Padrão 

Pesquisa 1,95 0,94 

Trabalho 1,8 0,85 

Entretenimento 3,24 1,03 

Relacionamento 

Interpessoal 

3,06 0,85 

 

Tabela 5 - Tabela sobre a finalidade de utilização da Internet.  

 

 

Antes de proceder à análise propriamente dita da tabela 5 é primordial explicar que nesta 

questão os indivíduos deveriam enumerar por ordem de importância a finalidade com que 

utilizavam a Internet, sendo que as opções eram pesquisa, trabalho, entretenimento e 

relacionamento interpessoal e cujas escalas de medição vão desde o 1 (mais importante), 2 

(importante), 3 (menos importante) ao 4 (pouco importante).  

Através da análise da tabela 5 é evidente que os sujeitos consideram que as finalidades 

mais importantes para a utilização da Internet são o trabalho (média de 1,8) e a pesquisa (média 

de 1,95). Em relação à primeira o desvio padrão situa-se nos 0,85 e na segunda o valor deste 

fator de dispersão é de 0,94, verificando-se que estes números não são muito elevados. Por sua 

vez, as atividades menos importantes realizadas na Internet são o relacionamento interpessoal 

(média de 3,06 e com um desvio padrão de 0,85) e o entretenimento (média de 3,24 e com um 

desvio padrão de 1,03).   

Estes resultados demonstram que a população questionada utiliza a Internet 

primeiramente para atividades que têm a ver com o trabalho e com a procura de informação e 

em segundo plano para práticas ligadas com o lazer e com o contacto interpessoal.   
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 Média 

Filiados 

Desvio 

Padrão 

Filiados 

Média Não 

filiados 

Desvio 

Padrão 

Não 

Filiados 

Passo mais tempo na Internet do 

que a ver televisão, a ouvir rádio 

ou a ler jornais impressos. 

4 1,30 3,37 1,28 

Quando procuro informação 

sobre assuntos de política a 

Internet é o primeiro recurso que 

utilizo. 

4,28 0,83 3,43 1,24 

Pesquisar assuntos sobre política 

na Internet permite-me aceder a 

informação mais fidedigna do 

que nos outros media. 

3,76 1,18 3 0,94 

A Internet permite-me dar a 

minha opinião sobre os mais 

variados assuntos, assim assumo 

uma postura ativa na vida 

pública. 

4,24 0,59 3,65 0,88 

Através da Internet os cidadãos 

podem exercer maior vigilância 

sobre o poder político. 

4,24 0,65 3,49 0,90 

 

Tabela 6 - Tabela relativa à utilização da Internet para aceder a assuntos sobre a política.  

 

 

Efetivamente, a tabela 6 diz respeito à utilização da Internet para aceder a assuntos sobre 

a política e possui uma escala de medição que vai desde o 1 (discordo fortemente), 2 (discordo), 

3 (não concordo nem discordo), 4 (concordo), ao 5 (concordo fortemente).  

Relativamente à primeira afirmação nota-se que os sujeitos filiados concordam (média 

4 e desvio padrão de 1,30) com o facto de passarem mais tempo na Internet do que a ver 

televisão, ouvir rádio ou a ler jornais impressos. De outra maneira, os sujeitos não filiados não 

discordam nem concordam com a asserção anterior já que se registou uma média de 3,37 e um 

desvio padrão de 1,28. Com a segunda afirmação confirmou-se que a Internet é o primeiro 

recurso que os sujeitos filiados (média 4,28 e desvio padrão de 0,83) utilizam para aceder a 

informação política, mais uma vez os sujeitos não filiados não concordam nem discordam já 

que a média corresponde a 3,43 e os desvio padrão a 1,24. Atendendo à terceira afirmação 

(“pesquisar assuntos sobre política na Internet, permite-me aceder a informação mais fidedigna 

do que nos outros media”) constata-se que ambos os sujeitos com e sem filiação têm a mesma 

opinião, nomeadamente, de não discordarem nem concordarem. No entanto, é de extrema 

importância referir que a média de 3,76 com um desvio padrão de 1,18 dos sujeitos filiados 

encontra-se muito próxima da escala da concordância, enquanto que os sujeitos não filiados se 

encontram mais próximos da discordância com uma média de 3 e um desvio padrão de 0,94. 
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No que concerne à quarta asseveração (“a Internet permite-me dar a minha opinião sobre os 

mais variados assuntos, assim assumo uma postura ativa na vida pública”) observa-se que os 

sujeitos filiados concordam com ela, uma vez que neste grupo a média é de 4,24 e o desvio 

padrão de 0,59. Já os sujeitos não filiados não discordam nem concordam, embora a média de 

3,65 acompanhada por um desvio padrão não muito elevado de 0,88 demonstrem que esta 

opinião está muito perto da concordância. Finalmente, na última declaração (“através da 

Internet os cidadãos podem exercer maior vigilância sobre o poder político”) os sujeitos filiados 

(média 4,24 e desvio padrão de 0,65) concordam com ela, por sua vez os indivíduos não filiados 

não discordam nem concordam (média 3,49 e desvio padrão de 0,90).    

 Assim de um modo geral verifica-se que os sujeitos filiados, em comparação com os 

não filiados tendem a utilizar mais a Internet do que os outros meios de comunicação para 

acederem a informação sobre política, também se nota que estes indivíduos acreditam nas 

potencialidades da Internet para possuírem uma voz ativa na vida pública e para poderem vigiar 

o poder político.    
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4.5. Utilização dos websites dos principais partidos políticos portugueses  

 

 

 
 

Gráfico 16 - Conhecimento da existência dos websites dos partidos políticos. 

 

 

Através da análise do gráfico 16 verifica-se que praticamente todos os sujeitos 

filiados (23) têm conhecimento dos websites dos partidos políticos portugueses, somente 

2 indivíduos deste mesmo conjunto é que assumem que não sabem da existência de 

sítios na Web dos partidos nacionais. No grupo dos sujeitos não filiados, o 

desconhecimento relativamente a estes instrumentos de comunicação aumenta, uma vez 

que 16 elementos não têm conhecimento que os partidos políticos têm Website, por sua 

vez 71 indivíduos afirmam conhecer que os partidos portugueses se encontram nestes 

meios online.     
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Gráfico 17 - Frequência de utilização dos Websites dos partidos políticos. 

  

 

O gráfico 17 faz referência à frequência de utilização dos websites partidários pelos 

sujeitos não filiados e com filiação política. Deste modo, através da observação destes dados 

pode-se verificar a nítida falta de interesse por parte dos sujeitos não filiados em aceder a estes 

instrumentos de comunicação política, visto que 38 indivíduos assumem nunca aceder a este 

género de websites, 19 raramente o fizeram, 5 praticam a ação referenciada com alguma 

frequência e uma pequena percentagem de 1 e 2 fazem-no quase sempre e sempre.  

 Por parte dos indivíduos com filiação política nota-se uma maior predisposição para 

frequentarem os websites dos partidos políticos, uma vez que 8 sujeitos o fazem com alguma 

frequência, 4 quase sempre e 1 sempre. No entanto, também existe uma proporção de 5 

indivíduos que nunca consultam os websites dos partidos políticos portugueses e 6 que 

raramente o fazem. De qualquer forma, é fundamental referir que esta maior ou menor 

utilização dos websites dos partidos políticos por parte dos sujeitos questionados está 

diretamente relacionada com o interesse na política e com o desconhecimento relativamente à 

existência dos websites dos partidos políticos, que obviamente condiciona o uso dos mesmos.                  
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Gráfico 18 - Motivação para a utilização dos Websites partidários. 

 

 

Através do gráfico 18 pretende-se aferir qual o principal motivo para a utilização dos 

websites dos partidos políticos por parte dos sujeitos que participaram no questionário. Em 

primeiro lugar, torna-se crucial referir que 48 sujeitos não filiados e 8 indivíduos filiados 

responderam a esta questão, uma vez que foram dadas instruções no respetivo questionário para 

responderem a esta pergunta somente em caso de serem utilizadores das páginas na web dos 

partidos políticos portugueses.         

 Indo de encontro à análise dos resultados constata-se que a opção mais assinalada pelos 

indivíduos não filiados (8) e filiados (11) é a necessidade de obterem informação política. A 

vontade de possuírem uma voz mais ativa na vida política expressa-se na apresentação de 

propostas que foi escolhida por 1 sujeito filiado e 2 indivíduos sem filiação. O terceiro item que 

corresponde à satisfação da curiosidade em conhecer os websites dos partidos políticos obteve 

a preferência de 5 sujeitos filiados. No que concerne à procura de informação sobre a filiação 

no partido político, há 1 indivíduo filiado e 2 não filiados que assinalaram esta afirmação, a 

escolha destes últimos poderá significar um possível interesse por uma futura filiação num 

partido político. Por último, 1 indivíduo filiado refere que utiliza os websites dos partidos 

políticos com o intuito de ocupar o tempo que tem livre.      

 De um modo geral, os indivíduos utilizam os websites dos partidos políticos como 

veículos de informação política.    
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Gráfico 19 - Utilização dos websites partidários nas eleições Autárquicas de Setembro de 2013. 

 

 

Através da análise do gráfico 19 verifica-se que 16 indivíduos filiados e 13 sujeitos sem 

filiação política afirmaram já terem consultado o website dos partidos políticos para acederem 

a informações sobre as eleições Autárquicas de Setembro de 2013. Por outro lado, 52 

participantes não filiados e 9 com filiação responderam negativamente a esta questão.  

 Deste modo, nota-se que os sujeitos filiados têm uma preocupação maior em consultar 

os websites dos partidos políticos portugueses em período de contexto eleitoral do que os outros 

membros do grupo dos não filiados. Assim, para os primeiros indivíduos os sítios na web dos 

partidos políticos são também, e a par de outros, importantes instrumentos que lhe permitem a 

recolha de informação para poderem realizar uma escolha consciente no partido que merece o 

seu voto durante o ato eleitoral.  

 

 Média filiados Desvio Padrão 

filiados 

Média Não filiados Desvio padrão Não 

filiados 

Diversidade de 

conteúdos 

multimédia 

3,16 0,92 3,25 1,29 

Informação 

partidária 

1,80 1,10 1,94 1,31 

Interatividade 1,88 0,77 2,40 1,06 

Estética 4,68 0,84 4,29 1,09 

Acessibilidade 3,56 0,90 3,03 0,98 

 

Tabela 7 - Tabela relativa às caraterísticas mais apreciadas num website de um partido político. 
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 A tabela 7 contém a opinião dos sujeitos não filiados e filiados relativamente às 

caraterísticas mais ou menos apreciadas num website de um partido político. Neste sentido, foi 

solicitado aos respetivos participantes que ordenassem as opções tais como diversidade de 

conteúdos multimédia, informação partidária, interatividade, estética e acessibilidade através 

de uma escala de medição em que 1 corresponde a muito apreciada, 2 (bastante apreciada), 3 

(apreciada), 4 (menos apreciada) e 5 (pouco apreciada).      

 Em relação aos resultados observa-se que a caraterística que é muito apreciada em 

ambos os indivíduos filiados e não filiados é a informação partidária, no primeiro caso com 

uma média de 1,80 e um desvio padrão de 1,10 e na segunda realidade com uma média de 1,94 

e um desvio padrão de 1,31. Por sua vez, a interatividade é mais tida em conta pelos filiados do 

que pelos não filiados, visto que para os primeiros continua com um valor entre muito apreciada 

e bastante apreciada (média 1,88 e desvio padrão de 0,77) e para os segundos é, 

inequivocamente, uma qualidade bastante apreciada (média 2,40 e desvio padrão 1,06). 

Enquanto que num website os sujeitos filiados dão mais importância à diversidade de conteúdos 

multimédia que na escala ocupa a posição de apreciada (média de 3,16 e desvio padrão de 0,92) 

os indivíduos sem filiação apreciam em terceiro lugar a acessibilidade (média 3,03 e desvio 

padrão de 0,98). Já para estes últimos participantes a diversidade de conteúdos multimédia é a 

quarta especificidade apreciada num website de um partido político e possui uma média de 3,25 

e um desvio padrão de 1,29. Finalmente, ambos os indivíduos dos dois grupos colocam a 

estética como a caraterística menos apreciada, se bem que os sujeitos não filiados dão sinais de 

que possuem mais preferência pela estética do que os indivíduos filiados, uma vez que para os 

primeiros a média é de 4,29 e o desvio padrão de 1,09 e para os segundos a média (4,68 e desvio 

padrão de 0,84) quase que atinge a escala de pouco apreciada.     

 De um modo geral, nota-se que em relação aos sujeitos não filiados, os indivíduos 

filiados dão uma ligeira preferência à informação política, à interatividade e à diversidade de 

conteúdos multimédia num website de um partido político. Já os sujeitos não filiados têm 

tendência para se interessarem mais pela estética e pela acessibilidade num website de um 

partido político do que os indivíduos filiados. Relativamente ao desvio padrão sempre foi mais 

elevado no grupo dos sujeitos não filiados, significando que neste caso a dispersão de respostas 

foi mais acrescido.      
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 Média 

Filiados 

Desvio 

Padrão 

Filiados 

Média 

Não 

filiados 

Desvio 

Padrão 

Não 

filiados 

Os Websites dos partidos políticos são 

formas de aproximar os cidadãos da 

política. 

4,28 0,66 3,95 0,81 

Quando permitem a participação dos 

cidadãos, os Websites partidários 

contribuem para aumentar o exercício 

da democracia em Portugal. 

4,32 0,61 3,77 0,84 

Com o recurso dos partidos à Web 

aumenta também a capacidade de os 

cidadãos intervirem na política. 

4,36 0,56 3,78 0,77 

É importante que um partido político 

possua Website. 

4,52 0,50 4,14 0,80 

Os Websites dos partidos políticos são 

mais uma forma de propaganda política 

que serve somente os interesses dos 

partidos. 

 

2,24 1,30 3,17 1,12 

Os Websites dos partidos políticos são 

uma forma de perceber a política sem o 

controlo dos média. 

4,08 0,80 3,32 0,99 

O Website dos partidos políticos 

portugueses é o principal meio através 

do qual acompanho as novidades sobre 

as próximas eleições Autárquicas. 

3,48 1,36 2,51 1,05 

 

Tabela 8 - Tabela relativa ao contributo dos websites dos partidos políticos para a democracia.   

 

 

De facto, a tabela 8 pretende averiguar o contributo dos websites dos partidos para a 

democracia segundo a opinião dos participantes, sendo que para tal a escala de medição vai 

desde o 1 (discordo fortemente), 2 (discordo), 3 (não discordo nem concordo), 4 (concordo) ao 

5 (concordo fortemente).          

 A primeira afirmação (“os websites dos partidos políticos são formas de aproximar os 

cidadãos da política”) conquista a concordância dos sujeitos filiados (média 4,28 e desvio 

padrão de 0,66), quanto aos sujeitos não filiados não atinge a completa concordância, no entanto 

está perto desse patamar com uma média de 3,95 e um desvio padrão de 0,81. Tendo em 

consideração a segunda asserção (“quando permitem a participação dos cidadãos, os websites 

partidários contribuem para aumentar o exercício da democracia em Portugal”) verifica-se que 

os sujeitos filiados concordam inteiramente com este ponto de vista (média 4,32 e desvio padrão 

de 0,61). No caso dos indivíduos não filiados o valor com uma média de 3,77 e um desvio 

padrão de 0,84 aproxima-se ligeiramente da concordância. Em relação à terceira asseveração 

(“com o recurso dos partidos à web aumenta também a capacidade de os cidadãos intervirem 
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na política”) os sujeitos filiados dão sinais bastante claros de concordância com a declaração 

através de uma média de 4,36 e um desvio padrão de 0,56, enquanto que os sujeitos não filiados 

possuem uma média de 3,78 e um desvio padrão de 0,77, que está relativamente próxima do 

grau de concordância. Quanto à quarta frase afirmativa (“é importante que um partido político 

possua website”) ocorre a existência inequívoca de um grau de concordância em ambos os 

sujeitos dos dois grupos, sendo que no caso dos sujeitos filiados a média atinge 4,52 e o desvio 

padrão é relativamente baixo, respetivamente, de 0,50, nos indivíduos não filiados a média 

corresponde a 4,14 e o desvio padrão é de 0,80. Relativamente à quinta declaração (“os websites 

dos partidos políticos são mais uma forma de propaganda política que serve somente os 

interesses dos partidos”) observa-se que os indivíduos filiados (média 2,24 e desvio padrão de 

1,30) discordam dela, já os sujeitos não filiados (média 3,17 e desvio padrão de 1,12) não 

discordam nem concordam. Respeitante à sexta asserção (“ os websites dos partidos políticos 

são uma forma de perceber a política sem o controlo dos média”) nota-se que os sujeitos filiados 

apresentam um grau de concordância de 4,08 e um desvio padrão de 0,80, já os indivíduos não 

filiados não discordam nem concordam (média 3,32 e desvio padrão de 0,99). Por fim, na última 

asseveração (“o website dos partidos políticos portugueses é o principal meio através do qual 

acompanho as novidades sobre as próximas eleições autárquicas”) os sujeitos filiados não 

discordam nem concordam (média 3,48 e desvio padrão de 1,36), por outro lado os indivíduos 

não filiados realçam de imediato a sua discordância através de uma média de 2,51 e um desvio 

padrão de 1,05.      
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4.6. Discussão  

 

 

Após a análise dos dados podem-se retirar várias ilações dos resultados obtidos, que de 

um modo geral serão discutidos de seguida. Através da amostra foi possível verificar a 

tendência nacional para a diminuição da taxa de filiação política. Quanto à penetração da 

Internet junto destes indivíduos verificou-se uma elevada percentagem de utilização e 

frequência de uso deste meio em ambos os grupos, este facto revela mais uma vez a importância 

desta rede como “um grande espaço de interações entre os seres humanos” (Tajra 2002:26 apud 

Borsoi 2005:15). Apesar desta utilização massiva a participação em fóruns de discussão política 

na Internet não registou uma grande adesão por parte dos sujeitos de ambos os grupos, sendo 

que continuam a preferir as tradicionais formas de discussão de assuntos políticos com amigos 

e /ou familiares. Os sujeitos filiados assumiram que possuem um maior interesse pela política 

e um maior nível de identificação político-partidária, o que faz com que sejam cidadãos mais 

participativos na política e na defesa do interesse público, também mostraram ter uma maior 

predisposição para a participação eleitoral, estas evidências podem ser explicadas através da 

teoria que defende que o interesse pela política, a força de adesão a um partido político e a 

identificação partidária são fatores que incrementam a participação (Santos et al. 2006:2-3). 

Embora os sujeitos não filiados não tenham uma participação política tão forte, este fenómeno 

resulta de um défice de cidadania dos cidadãos e de apatia política (Antunes 2001:10; Finley 

1988 115-116 apud Martorano 2007:41), deram evidências que se sentem mais descontentes 

com o rumo da política nacional e culpam os políticos portugueses pela crise económica. 

 Em comparação com os sujeitos não filiados, os indivíduos com filiação política 

admitiram (através de uma média de respostas mais elevada) que passam mais tempo a navegar 

na Internet do que assistir aos restantes meios de comunicação, consideraram que a Internet é o 

primeiro recurso que utilizam para consumir informação política, que este meio contribui para 

assumirem uma postura ativa na vida pública e para exercerem maior vigilância sobre o poder 

político. Estes aspetos incluem-se diretamente na teoria dos usos e gratificações em que “o 

recetor é ativo e busca os meios de comunicação e os conteúdos que melhor atendam às suas 

necessidades e desejos” (Ruótolo s.d:154).       

 Relativamente aos websites partidários, observou-se que o facto de terem conhecimento 

de que os partidos políticos portugueses possuem estes meios digitais não quer dizer que os 

utilizem. Ainda assim, os sujeitos com filiação usam com maior frequência os websites dos 
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partidos políticos, comparativamente com os indivíduos não filiados. Os motivos apontados 

para a utilização dos websites dos partidos políticos portugueses são essencialmente para 

obterem informação política ou sobre a filiação partidária (satisfação de necessidades 

cognitivas), estas razões são seguidas pela apresentação de propostas (satisfação de 

necessidades de integração social), ocupação do tempo livre e vontade em satisfazer a 

curiosidade em conhecer os websites dos partidos políticos (satisfação de necessidades de 

evasão). Deste modo, observou-se que os motivos que originam a “escolha de meios e 

conteúdos estão sujeitos a inúmeras influências psicológicas, sociais ambientais e conjunturais” 

(Ruótolo s.d:154). Também se cumpre a função mais elementar de um website partidário que é 

a capacidade de informar (Foot et al. 2006:42 apud Silva 2012:23).    

 Os sujeitos filiados deram indícios mais fortes e evidentes que acreditam na capacidade 

de os websites partidários aumentarem a democracia em Portugal, que são formas de 

compreender a política sem o controlo dos media, que têm a função de aproximar os cidadãos 

da política e de dotá-los de uma capacidade de intervenção. Estes indivíduos não vêm estes 

instrumentos digitais como propaganda política que só serve os interesses dos respetivos 

partidos. É evidente que os indivíduos com proximidade partidária tendem a confiar mais na 

capacidade dos websites partidários incrementarem a participação política. Por sua vez, ambos 

os indivíduos dos dois grupos reconhecem a importância de os partidos políticos possuírem 

website. Já que a grande maioria dos sujeitos não filiados não sente necessidade em consultar 

os websites partidários, será que as suas necessidades são totalmente satisfeitas pelos meios de 

comunicação convencionais? Se estão descontentes com o rumo da política nacional porque é 

que não aumentam o nível de participação política? Será que julgam que esta participação 

política não adianta muito para alterar o rumo das decisões governamentais? Estas são questões 

que foram levantadas após a análise dos resultados obtidos e que efetivamente merecem uma 

resposta em futuros estudos porque uma investigação está sempre em constante progressão, em 

busca de explicações para as questões que sucessivamente vão surgindo.   
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5. Conclusão 

 

 

 Efetivamente, os investigadores que se dedicam a pesquisar as variadas questões no 

âmbito da comunicação “têm reconhecido a importância da Internet enquanto meio de 

Comunicação e a necessidade de desenvolver estudos nesta área, no entanto, o estudo de 

motivações e comportamentos associados ao uso de Internet é limitado” (Amiel:2004 apud 

Resende 2011:9). Através desta investigação constatou-se que a “tecnologia progride a um 

ritmo em permanente aceleração” (Alvey 1990:143), a Internet passou por profundas 

transformações até chegar ao ponto em como a conhecemos hoje. De uma fase elementar, 

conhecida como a web 1.0 atingiu um estatuto de web 2.0, que se carateriza fundamentalmente 

pela interatividade que lhe está associada.        

 É neste sentido que os políticos e os seus partidos se serviram deste instrumento para 

interagir com os cidadãos, no entanto também este é ainda um fenómeno muito recente. Por 

outro lado, os estudos sobre o que os sujeitos fazem com estas ferramentas de comunicação 

política, como os websites partidários, não são abundantes. Deste modo, é necessário aferir qual 

é o papel dos cidadãos nestes meios digitais e reconhecer que estes indivíduos não assumem 

uma atitude passiva ou única, mas sim um comportamento que está diretamente relacionado 

com as suas próprias motivações e com os seus interesses (Dalmonte 2008:13).   

 É inegável que a junção dos meios e o surgimento de novas plataformas de comunicação 

e informação deram “a possibilidade, não só de reagir às mensagens e aos produtos culturais 

disponíveis nas redes, mas também de exprimir livremente as suas opiniões ” (Rodrigues 1998 

apud  Oliveira 2009:23). Vários autores defendem que a tendência é das instituições políticas 

entrarem cada vez mais na política informacional, sendo que a Internet se assume como uma 

via para a participação política, na medida em que gera oportunidades para os cidadãos 

comunicarem com os seus representantes e acederem mais rapidamente e eficientemente a 

informações políticas (Nazzari et. al 2007:89). Enquanto que uns defendem que estes meios 

digitais são capazes de salvar as pessoas das tendências cívicas mais apáticas, outros defendem 

que a Internet poderá reforçar, mas não irá alterar os padrões atuais de comunicação política e 

participação democrática, sendo que nalguns casos contribui para aumentar o fosso entre os 

participantes ativos e os indivíduos apáticos (Norris 2001 apud Cardoso 2006:457). Assim 

sendo, “a comunicação deve facilitar o acesso do cidadão às ações do governo e as articulações 
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entre a própria cidadania” (Hohlfeldt 2009:230).          

 De um modo geral, através deste estudo verificou-se que os indivíduos não filiados não 

utilizam com grande frequência os websites dos partidos políticos, já os sujeitos filiados usam 

com maior afinco estas formas de interação com os cidadãos, fazem-no para satisfazer 

sobretudo necessidades cognitivas, de integração social e de evasão. Assim, a utilização dos 

websites partidários está diretamente relacionada com o nível de interesse político e de desejo 

de participação política dos indivíduos. A respeito dos websites partidários Castells (2003:280 

apud Fuser 2005:44) é bastante crítico e refere que eles são vias “unidirecionais de informação, 

para captar a opinião, simplesmente para converter os cidadãos em eleitores potenciais e para 

que os partidos obtenham informações para ajustar a sua publicidade”. No entanto, a verdade é 

que os atores políticos estão atentos a estas novas formas de comunicar com os cidadãos, que 

em conjunto com as tradicionais formas de abordagem aos eleitores constituem importantes 

instrumentos de comunicação política.  

 

 

5.1 Limitações  

 

 

Tal como todos os estudos, esta investigação possui limitações que passam pelo facto 

de a amostra não ser muito extensa; a percentagem de sujeitos com filiação política não ser 

muito significativa, o que dificulta a comparação com os indivíduos não filiados e a inexistência 

de estudos que apliquem as premissas da teoria dos usos e gratificações diretamente aos 

websites partidários.    

 

 

5.2 Desafios Futuros  

 

De facto, nenhuma investigação possui um caráter estanque, pelo que este trabalho deixa 

um conjunto de desafios que podem ser importantes contribuições para compreender melhor 

este instrumento de comunicação política na web 2.0. Um destes desafios passa por tentar 

perceber quais são os usos e gratificações resultantes da utilização de outras redes de interação 
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com os cidadãos, em que os partidos políticos estão presentes, nomeadamente as páginas dos 

partidos políticos no facebook e realizar um estudo comparativo entre os websites partidários e 

as páginas partidárias no facebook. Outro desafio passa pela possibilidade de comparar os usos 

e gratificações dos websites partidários com as páginas na web de alguns meios de comunicação 

social, com o intuito de aferir quais são os meios mais utilizados para o consumo de informação 

política.  

 

 

5.3 Implicações Extra- académicas  

 

 

Os resultados deste trabalho podem ajudar a conhecer os usos que os sujeitos com 

filiação e não filiados fazem dos websites dos partidos políticos portugueses, bem como as 

necessidades que procuram satisfazer através da utilização destes meios online.   
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7. Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo I- Questionário distribuído 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Questionário  

 

 

 

 

 

 

Idade: _____ Anos                                                                                       Sexo:    F                       M  

 

Habilitações Literárias:  

Ensino Primário                                        Ensino Secundário                                         Ensino Superior  

 

Profissão:____________________ 

 

Identificação Político - Partidária:  

Bloco de Esquerda (BE)                                Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP) 

Partido Socialista (PS)                                   Partido Social-Democrata (PSD)  

Nenhuma                                                         Outras: _____________  

 

Possui filiação em algum partido político? 

Sim                                                                                              Não  

Se respondeu afirmativamente à questão anterior, mencione qual o partido político em que possui filiação política. 

_______________________________ 

 

Este questionário insere-se no âmbito do Mestrado (2º Ciclo) em Ciências da Comunicação da UTAD 

e tem como objetivo a recolha de dados necessários à prossecução de um estudo sobre o Uso e Gratificação 

das necessidades resultantes da utilização de Websites partidários em contexto eleitoral. O estudo será apenas 

utilizado para fins estatísticos, garantindo assim a confidencialidade e o anonimato dos participantes. As suas 

respostas são fundamentais, sendo que agradecemos a sua colaboração.   

  



 

 

2. Participação na vida Pública e Política  

 

2.1 A política nacional é um assunto que o (a) interessa?  

Muito pouco                      Pouco                     Indiferente                          Bastante                            Muito                                                                                                     

 

2.2 Tem por hábito discutir assuntos sobre a política nacional com os seus amigos e familiares?  

Nunca                      Raramente               Com alguma frequência              Quase sempre                 Sempre                                                                                                   

 

2.3 Participa em fóruns de discussão sobre a vida política e pública na Internet?    

Nunca                        Raramente              Com alguma frequência               Quase sempre                Sempre                                                                                               

 

2.4 Assinale o seu grau de concordância ou discordância relativamente às afirmações que se seguem. 

(Escala: 1- Discordo fortemente; 2- Discordo; 3- Não discordo nem concordo; 4- Concordo; 5-Concordo 

fortemente) 

 

 1 
 

Discordo 

fortemente 

2 
 

Discordo 

3 

Não 

discordo 

nem 

concordo 

4 
 

Concordo 

5 
 

Concordo 

Fortemente 

Considero-me um cidadão 

bastante interventivo na política 

e na defesa do interesse público. 

     

Nas próximas eleições 

autárquicas pretendo exercer o 

meu direito de voto. 

     

Estou muito desiludido com a 

política nacional porque acho 

que a culpa da crise económica 

que o nosso país atravessa é dos 

políticos 

     

Não pretendo ir votar nas 

próximas eleições autárquicas 

porque os políticos são todos 

iguais. 

     

Apesar de cumprir todos os meus 

deveres de cidadão sinto que  

deveria participar mais na 

política e na defesa da causa 

pública. 

     

Os portugueses não se importam 

com a política nacional. 

 

     

A Internet pode melhorar a 

participação política dos 

cidadãos. 

     

 



 

 

3. Uso e frequência da Internet 

 

3.1.Costuma utilizar a Internet? 

Sim                                                                                   Não  

 

3.2 Durante a semana, com que frequência utiliza a internet?  

a)Uma vez por semana                                                                            b) Duas vezes por semana 

c)Três vezes por semana                                                                         d)  Quatro vezes por semana 

 

3.3 Qual o local que utiliza com mais frequência para aceder à Internet (mencione apenas um)?  

a) casa                        b) trabalho                      c) universidade                    d) centro de informática  

e) biblioteca               f) centro comercial           g)cybercafé                         h) outros:___________ 

 

3.4 Enumere por ordem de importância a finalidade com que utiliza a internet.  

(1- mais importante; 2- importante; 3- menos importante ;4- pouco importante) 

a) Pesquisa                          b) Trabalho                    c) Entretenimento (jogos,filmes séries,etc.) 

d) Relacionamento interpessoal                                 e) Outros:______________________ 

 

3.5 Assinale o seu grau de concordância ou discordância relativamente às afirmações que se seguem.  

(Escala: 1- Discordo fortemente; 2- Discordo; 3- Não discordo nem concordo; 4- Concordo; 5- Concordo 

fortemente)  

 

 1 
 

Discordo 

fortemente 

2 
 

Discordo 

3 

Não 

discordo 

nem 

concordo 

4 
 

Concordo 

5 
 

Concordo 

fortemente 

Passo mais tempo na Internet do 

que a ver televisão, a ouvir rádio 

ou a ler jornais impressos. 

     

Quando procuro informação 

sobre assuntos de política a 

Internet é o primeiro recurso que 

utilizo. 

     

Pesquisar assuntos sobre política 

na Internet permite-me aceder a 

informação mais fidedigna do 

que nos outros media. 

     

A Internet permite-me dar a 

minha opinião sobre os mais 

variados assuntos, assim assumo 

     



 

 

uma postura ativa na vida 

pública. 

Através da Internet os cidadãos 

podem exercer maior vigilância 

sobre o poder político. 

     

  

 

4. Utilização dos Websites dos principais partidos políticos portugueses  

 

4.1 Tem conhecimento de que os principais partidos políticos portugueses possuem um Website?  

Sim                                                                               Não  

                                                                                

4.2 Com que frequência utiliza os Websites dos principais partidos políticos portugueses? 

Nunca                                         Raramente                                Com alguma frequência 

Quase sempre                             Sempre 

 

4.3 (Responder somente em caso de ser utilizador dos Websites partidários) Qual o motivo para a utilização 

dos Websites dos partidos políticos portugueses? (Assinale somente uma opção) 

a) Informar-me sobre assuntos partidários e políticos. 

b) Apresentar propostas para a resolução dos problemas políticos, económicos e sociais do nosso país. 

c) Satisfação da curiosidade em conhecer os Websites dos partidos políticos.  

d) Procurar informação sobre a filiação no partido político.  

e) Ocupar o tempo que tenho disponível. 

f) Outro:__________________________________________  

 

4.4 (Responder mesmo em caso de não ser utilizador dos websites partidários) Refira por ordem de 

importância as características que mais aprecia num Website de um partido político (1-Muito apreciada; 2-

Bastante apreciada; 3-Apreciada; 4-menos apreciada; 5- Pouco apreciada).  

 

a) Diversidade de conteúdos multimédia (áudio, vídeo, animações, etc.)                b) Informação partidária 

c) Interatividade (participação permitida ao cidadão)                d) Estética             e) Acessibilidade  

 

4.5 Até ao momento já utilizou os Websites dos partidos políticos portugueses para aceder a informações 

sobre as próximas Eleições Autárquicas?  

Sim                                                                                                                            Não  

 

 



 

 

4.6 Assinale o seu grau de concordância ou discordância relativamente às afirmações que se seguem.  

(Escala: 1- Discordo fortemente, 2- Discordo;3-Não discordo nem concordo; 4- Concordo; 5- Concordo 

fortemente) 

 1 

Discordo 

fortemente 

2 

Discordo 

3 

Não 

discordo 

nem 

concordo 

4 

Concordo 

5 

Concordo 

fortemente 

Os Websites dos partidos políticos são 

formas de aproximar os cidadãos da 

política. 

     

Quando permitem a participação dos 

cidadãos , os Websites partidários 

contribuem para aumentar o exercício 

da democracia em Portugal. 

     

Com o recurso dos partidos à Web 

aumenta também a capacidade de os 

cidadãos intervirem na política. 

     

É importante que um partido político 

possua Website 

     

Os Websites dos partidos políticos são 

mais uma forma de propaganda política 

que serve somente os interesses dos 

partidos. 

 

     

Os Websites dos partidos políticos são 

uma forma de perceber a política sem o 

controlo dos média 

     

O Website dos partidos políticos 

portugueses é o principal meio através 

do qual acompanho as novidades sobre 

as próximas eleições Autárquicas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo II- Websites dos Principais Partidos Políticos Portugueses 

 

 

 

Website do Bloco de Esquerda. Fonte: Bloco de Esquerda (2014). 

 

 

 

Website do Centro Democrático Social-Partido Popular. Fonte: Centro Democrático Social- Partido Popular 

(2014)  



 

 

 

 

 

Website do Partido Comunista Português. Fonte: Partido Comunista Português (2014) 

 

 

 

 

 

Website do Partido Ecologista “Os verdes”. Fonte: Partido Ecologista “Os verdes” (2014) 



 

 

 

 

 

Website do Partido Social-Democrata. Fonte: Partido Social Democrata (2014). 

 

 

 

 

Website do Partido Socialista. Fonte: Partido Socialista (2014) 
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