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O presente relatório realiza-se no âmbito do projeto de investigação científica 

“Apoio e Oposição à Imigração em Portugal numa Perspetiva Comparada”, apoiado pela 

rede de investigação internacional Support and Opposition to Migration (SOM)1. Neste 

apresentam-se os principais traços técnicos e metodológicos da análise dos meios de 

comunicação social realizada. Ou seja, justificam-se as escolhas dos jornais e dos dias 

amostrais, bem como a forma como foram selecionadas as notícias. Igualmente, são 

apresentados os principais resultados desta pesquisa.  

Com o intuito de traçar e mapear a politização da imigração e integração de 

imigrantes em Portugal durante um período de 20 anos (1995 a 2014), foi realizada uma 

análise de reivindicações políticas através de uma amostra de notícias de dois jornais de 

tiragem diária. Adicionalmente, com o objetivo de perceber se ocorreram alterações aos 

níveis de a politização do controlo da imigração e a integração dos imigrantes em Portugal 

durante o período de campanha eleitoral, recolheu-se uma amostra extra. Esta 

corresponde ao período de 30 dias antes das seguintes eleições legislativas: 1995, 1999, 

2002, 2005, 2009 e 2011.    

Os dados recolhidos e codificados permitem explorar como, quando, e qual o ator 

político que realizou reivindicações políticas sobre a imigração e a integração de 

imigrantes e, desta forma, contribuiu para a politização deste tema político. Por outras 

palavras, a análise permite avaliar a frequência e o carácter das reivindicações políticas 

sobre a imigração e integração dos imigrantes. Adicionalmente, esta investigação visa 

perceber se alterações nas reivindicações políticas estão relacionadas com o contexto 

institucional ou social. 

As reivindicações políticas encontradas nas notícias dos jornais analisados 

constituem a unidade de análise deste estudo. Por reivindicação política entende-se 

qualquer atividade política pública – uma declaração à imprensa, um protesto ou uma 

iniciativa – através da qual os atores políticos reclamam por mudanças/alterações 

políticas (Koopmans e Statham, 1999). As reivindicações políticas podem ser 

decompostas em sete aspetos: 1) localização no tempo e no espaço (quando e onde?); 2) 

ator (quem?); 3) forma (como?); 4) destinatário (a quem?); 5) tema (o quê?); 6) 

pessoa/grupo afetado caso a reivindicação se concretize (a favor/contra quem?); e 7) 

                                                           
1 A este respeito, ver: https://sites.google.com/site/somprojecteu.  

https://sites.google.com/site/somprojecteu
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justificação (porquê?) (Koopmans, 2002; Koopmans et al., 2005: 254-59; Koopmans e 

Statham, 2010).  

Nesta investigação assume-se o quadro teórico e conceptual desenvolvido pela 

rede de investigação SOM. Neste sentido, as reivindicações políticas são utilizadas para 

medir a politização em duas das principais dimensões deste conceito: saliência e 

polarização. A primeira relaciona-se com o número de reivindicações políticas acerca da 

imigração e/ou integração dos imigrantes, partindo da assunção de que quanto maior este 

número, mais saliente será o tema. A segunda prende-se com as diferenças de posições 

políticas entre os vários atores sobre o mesmo tópico (Berkhout et al., 2015; van der Brug 

et al., 2015). 
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1. Aspetos Técnicos e Metodológicos  
 

Nesta secção descrevem-se os principais aspetos técnicos e metodológicos 

mobilizados para a escolha dos jornais, seleção dos dias amostrais e codificação das 

notícias. Visto que este estudo replica, em larga medida, a investigação desenvolvida pela 

rede SOM, uma discussão teórica e metodológica mais aprofundada sobre as opções 

metodológicas tomadas pode ser consultada no livro, The Politicization of Migration, 

editado por Wouter van der Brug, Gianni D’Amato, Joost Berkhout e Didier Ruedin.  

1.1. Jornais 

  

Nesta investigação, as notícias de jornais impressos constituem a fonte através da 

qual se pode observar e medir as atividades políticas que ocorrem na esfera pública. A 

principal vantagem da análise dos meios de comunicação prende-se com o facto de estes 

selecionarem e filtrarem os principais acontecimentos da esfera pública. Ou seja, tendem 

a ser reportados apenas eventos determinantes que podem gerar tanto consenso como 

conflito entre os vários tipos de atores políticos e sociais (Berkhout, 2015). 

Adicionalmente, quando comparadas com outras fontes, as notícias tornam-se mais 

convenientes por reportarem as reivindicações políticas de um número largo e diversos 

de atores políticos (Berkhout, 2015; Carvalho e Ruedin, 2018). Outra vantagem prende-

se com o facto de a análise dos meios de comunicação social permitir uma abordagem 

longitudinal e dinâmica, uma vez que as notícias não são fontes estáticas no tempo e com 

fraca disseminação, como os manifestos políticos, por exemplo (Carvalho e Ruedin, 

2018). 

Para analisar a politização da imigração em Portugal foram selecionados dois 

jornais de tiragem diária, um de “qualidade” e um “tabloide”. Por um lado, foi escolhido 

o jornal de centro-esquerda, Público, na condição de jornal de “qualidade”. Por outro 

lado, foi selecionado o jornal popular, Correio da Manhã, enquanto “tabloide”. Este 

jornal lidera o número de vendas entre a imprensa escrita em Portugal.  

1.2. Amostra de Dias  

 

Os artigos recolhidos foram selecionados a partir de uma amostra aleatória de dias 

entre 1 de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 2014, na qual foram incluídos os sete dias 

da semana. No entanto, no caso de não ter sido publicado um número do jornal num dos 

dias amostrais (devido a feriados nacionais, por exemplo), foi selecionado o dia seguinte. 
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Para este lapso temporal foram consultados 465 números em cada um dos dois jornais, 

num total de 930 números. Desta amostra, 34 dos dias são comuns aos dois jornais. A 

opção por esta estratégia valida potenciais diferenças entre os jornais analisados. Quanto 

à amostra eleitoral, constitui-se por um total 180 dias. Estes correspondem aos 30 dias 

que antecederam cada uma das eleições gerais que ocorreram entre 1995 e 2014, 

nomeadamente 1995, 1999, 2002, 2005, 2009 e 2011 (ver quadros 1.1., 1.2. e 1.3.).  

1.3. Seleção de Artigos 

 

Os artigos utilizados para análise de reivindicações políticas foram recolhidos em 

todas as secções dos dois jornais. Durante esta fase foram selecionados artigos que 

incidiam, direta ou indiretamente, sobre os temas da imigração e/ou integração de 

imigrantes em Portugal. O processo de seleção excluiu à priori todas as notícias que 

abordassem estes temas, mas que não versassem o caso português. As notícias foram 

selecionadas a partir de uma leitura diagonal, sendo arquivadas as que aparentavam focar 

temas relacionados com a imigração e integração de imigrantes em Portugal. Nesta fase, 

não era imperativo que fossem identificadas reivindicações políticas.  

No que diz respeito ao jornal Público, as várias edições a partir do ano de 2001 

encontram-se disponíveis online. No entanto, para o período compreendido ente 1995 e 

2001 a seleção das notícias fez-se através das edições em papel, disponíveis na 

Hemeroteca Municipal de Lisboa2. Assim, com recurso à utilização de um rato scanner, 

foram recolhidas manualmente os números do jornal Público correspondentes a este lapso 

temporal. O jornal Correio da Manhã não se encontra disponível online. À semelhança 

do Público, as edições em papel deste jornal encontram-me disponíveis na Hemeroteca 

Municipal de Lisboa, local onde foi realizada toda a seleção de notícias deste jornal. 

 

 

                                                           
2 A este respeito, ver: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/.  

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/
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Quadro 1.1. – Número de dias, notícias e reivindicações políticas no Público  

 

Quadro 1.2. – Número de dias, notícias e reivindicações políticas no Correio da Manhã  

 

 

 

  AMOSTRA 

1995-2014 

AMOSTRA 

ANOS ELEITORAIS  

   1995 1999 2002 2005 2009 2011 

 PÚBLICO              

Dias Nº de dias recolhidos 465 30 30 30 30 30 30 

Notícias Nº de notícias analisadas 130 7 3 21 7 8 6 

Nº de notícias com reivindicações políticas  79 5 3 17 4 5 4 

Nº de notícias sem reivindicações políticas 51 2 0 4 3 3 2 

Reivindicações Políticas Nº de reivindicações políticas  161 16 5 56 12 9 9 

 

 

AMOSTRA 

1995-2014 

AMOSTRA 

ANOS ELEITORAIS  

  1995 1999 2002 2005 2009 2011 

 CORREIO DA MANHÃ               

Dias Nº de dias recolhidos 465 30 30 30 30 30 30 

Notícias 

Nº de notícias analisadas 165 4 8 28 8 7 4 

Nº de notícias com reivindicações políticas  67 4 1 13 1 2 0 

Nº de notícias sem reivindicações políticas 98 0 7 15 7 5 4 

Reivindicações Políticas Nº de reivindicações políticas  133 14 3 30 3 3 0 
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Quadro 1.3. - Número total de dias, notícias e reivindicações políticas no Público e Correio da Manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
AMOSTRA 

1995-2014 

AMOSTRA 

ANOS ELEITORAIS 

   1995 1999 2002 2005 2009 2011 

 PÚBLICO & CORREIO DA MANHÃ        

Dias Nº de dias recolhidos 930 30 30 30 30 30 30 

Notícias 

Nº de notícias analisadas 295 11 11 49 15 15 10 

Nº de notícias com reivindicações políticas 146 9 4 30 5 7 4 

Nº de notícias sem reivindicações políticas 149 2 7 19 10 8 6 

Reivindicações Políticas Nº de reivindicações políticas 294 30 8 86 15 12 9 
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2. A Politização da Imigração em Portugal 
 

Nesta secção são expostos os principais resultados obtidos através da análise de 

reivindicações políticas, em ambas as amostras: 1995-2014 e anos eleitorais. As figuras 

apresentadas dizem respeito às componentes da análise de reivindicações políticas 

diretamente relacionadas com os objetivos da presente investigação: saliência, 

polarização, atores e enquadramento. Para além destes parâmetros, foram classificados 

outros dados relativos às reivindicações políticas codificadas, nomeadamente o 

destinatário, o subtema, a forma e a pessoa/grupo afetado caso a reivindicação se realize, 

entre outros.  

 

2.1. 1995-2014 

 

2.1.1. Saliência  

Figura 2.1.1. – Saliência da imigração e integração dos imigrantes, 1995-2014  

 

Nota: Média móvel do número de reivindicações políticas por 31 dias amostrais. N=930 dias 

amostrados de forma aleatória. Apresenta-se a média do número de reivindicações políticas em 

31 dias amostrais: 15 antes, na observação e 15 dias depois dessa observação.  
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2.1.2. Polarização 

 

Figura 2.1.2. – Evolução da polarização e do tom das reivindicações políticas, 1995-2014 

 

Nota: Polarização (linha sólida, eixo da esquerda) e posição mediana interpolada (linha tracejada, 

eixo da direita) do debate sobre imigração e integração de imigrantes em Portugal, 1995-2014. 

Valores de polarização superiores a 0.5 demonstram um padrão de polarização, valores inferiores 

a 0.5 demonstram um padrão de consenso. Valores positivos relativamente ao tom indicam uma 

maior abertura em relação aos imigrantes, valores negativos indicam posições restritivas. A área 

a tracejado representa o intervalo de confiança de ± 1 desvio-padrão. × Devido à distribuição dos 

valores em Portugal nos anos de 1996 e 2013, os erros-padrão em bootstrap são pequenos, 

fazendo parecer que há pouca incerteza por causa do reduzido número de casos.  
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2.1.3. Atores 

Figura 2.1.3. – Proporção de reivindicações políticas por tipo de ator, 1995-2014 

 

Nota:  Posição mediana interpolada para o governo e atores judiciais: 0.49 (N=125 reivindicações 

políticas); atores legislativos e partidos políticos: 0.45 (N=30 reivindicações políticas); 

jornalistas: 0.75 (N=16 reivindicações políticas); grupos de minorias, pró-imigrantes e religiosos: 

0.80 (N=59 reivindicações políticas); movimentos anti-imigração: (N=0 reivindicações políticas); 

outros atores da sociedade civil: 0.38 (N=64 reivindicações políticas). Apresentam-se as 

proporções para 3 anos (média móvel). 
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Quadro 2.1.1. – Número de reivindicações políticas por partido político, 1995-2014 

Nota:  A posição corresponde à mediana interpolada de uma escala de 5 pontos que varia entre -1 e 1. Os partidos com menos de cinco reivindicações políticas 

não são apresentados. Os partidos de governo estão representados a negrito. 

Partido Político  
1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
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N
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PS (Partido Socialista)   2   5 10 2    3 2  2  1    27 0.28 

PSD (Partido Social Democrata)       1 3 18 2   1       4 29 0.11 

CDS-PP (CDS-Partido Popular)       2 1   1  1 1       6 -0.25 

BE (Bloco de Esquerda)      4  4     1 2       11 0.58 

N 0 0 2 0 0 9 13 10 18 4 1 3 5 3 2 0 5 0 0 4 73  
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2.1.4. Enquadramento 

Figura 2.1.4. – Enquadramento (justificação) utilizado nas reivindicações políticas sobre 

imigração e integração dos imigrantes, 1995-2014 

 

Nota: Distribuição da proporção das reivindicações políticas utilizando um enquadramento 

(justificação) específico ao longo do tempo. Apresentam-se as justificações instrumentais (linha 

sólida), a identidade coletiva (linha tracejada) e os princípios universais (linha com pontos) para 

um período de 3 em cada (média móvel).  
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2.2. Anos Eleitorais 

 

2.2.1. Saliência  

Figura 2.2.1. – Saliência da imigração e integração de imigrantes durante o período de 

campanha eleitoral 

 

Nota: Apresenta-se o número de reivindicações políticas por cada dia da amostra. N=180 dias 

correspondentes aos 30 dias antes das eleições legislativas de 1995, 1999, 2002, 2005, 2009 e 

2011.   
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2.2.2. Polarização 

Figura 2.2.2. – Evolução da polarização e do tom das reivindicações políticas durante o 

período de campanha eleitoral  

 

Nota: Polarização (linha sólida, eixo da esquerda) e posição mediana interpolada (linha tracejada, 

eixo da direita) do debate sobre imigração e integração de imigrantes em Portugal durante o 

período de campanha eleitoral. Valores de polarização superiores a 0.5 demonstram um padrão 

de polarização, valores inferiores a 0.5 demonstram um padrão de consenso. Valores positivos 

relativamente ao tom indicam uma maior abertura em relação aos imigrantes, valores negativos 

indicam posições restritivas. A área a tracejado representa o intervalo de confiança de ± 1 desvio-

padrão. 
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2.2.3. Atores 

Figura 2.2.3 – Proporção de reivindicações políticas por tipo de ator durante o período de 

campanha eleitoral 

 

 
Nota: Os valores da primeira (1995) e última (2011) eleição estão vazios porque é apresentada a 

media móvel, que não é definida nas extremidades. 
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Quadro 2.2.1. – Número de reivindicações políticas por partido político durante o período de campanha eleitoral 

Partido Político 

1
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9
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2
0
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2
0
0
9
 

2
0
1
1
 

N
 

P
o
si

çã
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PS (Partido Socialista)   9  2  11 0.56 

PSD (Partido Social Democrata) 5  7  1  13 0.08 

CDS-PP (CDS-Partido Popular)   7    7 -0.38 

BE (Bloco de Esquerda)   13  1  14 0.8 

Coligação Democrática Unitária (CDU) 3  4 8   15 1 

Movimento Partido da Terra (MPT)      5 5 0.5 

N 8 0 41 8 6 6 69  

Nota:  A posição corresponde à mediana interpolada de uma escala de 5 pontos que varia entre -1 e 1. Os partidos com menos de cinco reivindicações políticas 

não são apresentados. Os partidos que vieram a constituir governo estão representados a negrito.
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2.2.4. Enquadramento  

Figura 2.2.4. – Enquadramento (justificação) utilizado nas reivindicações políticas sobre 

imigração e integração de imigrantes durante o período de campanha eleitoral 

 

Nota: Distribuição da proporção das reivindicações políticas utilizando um enquadramento 

(justificação) específico ao longo do tempo. Apresentam-se as justificações instrumentais (linha 

sólida), a identidade coletiva (linha tracejada) e os princípios universais (linha com pontos). Os 

valores da primeira (1995) e última (2011) eleição estão vazios porque é apresentada a media 

móvel, que não é definida nas extremidades.  
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