2015 – ano de rupturas - os
traumas da crise financeira e
política de 2011-2014 e da
resposta austeritária (governo
coligação PSD-CDS, troika em
2011)
• 1º
partido
animalista/ambientalista PAN (4
deputados – fundação 2011)
• 3 novos partidos elegeram 1
deputado (Chega, IL (2017),
Livre – 2013)
• Fim do arco da governação
(alternância entre os partidos
do centro PS e PSD)

• Governo de coligação à
esquerda – PS suportado por
PCP e BE, ultrapassando
fracturas históricas desde inicio
da democracia portuguesa – A
GERINGONÇA

Eleições Legislativas 2009 (BE surgiu em 1999, em 2009 ultrapassou pela 1º vez o PCP)

• Erosão eleitoral dos partidos
centrais do Sistema politico – uma
tendência em muitos países
europeus (Espanha, Itália, França,
Grécia) – concomitante com
ascensão de partidos direita
nacionalista
e
de
causas
temáticas, como o ambientalismo
ou o animalismo, e tb de partidos
de esquerda antisistema, no
sentido em que contestam a
hegemonia neoliberal.
• Em Portugal, o conjunto de votos
em conjunto no PS e no PSD caiu
de 80% em 2002 para 67,4% em
2019.

• Geografia do ressentimento ou “a
vingança dos lugares que não
importam” – insurgência eleitoral
geolocalizada
(des-industrialização,
hubs de imigração, etc)

• Agenda da direita radical: a
contestação da arquitetura do sistema
de economia política que sustenta o
neoliberalismo e as suas formações
predatórias é feita em nome da
soberania e da cultura e identidade
nacionais, que são vistas de forma
estática e monolítica. Tb inclui aspetos
socioeconómicos,
criticando
as
consequências da globalização
• Populismo triádico: Povo/Elites, mas
tb Povo/Imigrantes
• Chega apresenta-se como um partido
um partido nacional, conservador,
liberal e personalista

O “fenómeno” Marcelo

Nota: pouco interesse da ciência política por Marcelo enquanto fenómeno mediático, muito dos jornalistas políticos

O terceiro PR mais votado; o primeiro em popularidade
• Janeiro de 2021: re-eleito com 60,
70% dos votos, a 3ª maior
percentagem em democracia (cerca
de 2,5 milhões votos). Taxa
abstenção mais alta de sempre:
60,8%
• Aumentou o número de votos em
relação ao 1º mandato (52%), ao
contrário dos antecessores Eanes,
Soares, Sampaio e Cavaco perderam
votos no 2º mandato
• Recorde votação: Mário Soares na
re-eleição em 1991 (70,35%) – mas
com apoio do PS e do PSD
• 2º maior votação: 1976, 1ª eleições
sufrágio universal livres, Ramalho
Eanes (61,59%)

Como vai ser a co-habitação Marcelo Rebelo de Sousa e António
Costa – mandato 2022-2025, governo maioria absoluta do PS?
• Do semipresidencialismo para o presidencialismo? (em 1982 uma revisão constitucional reduziu os
poderes do PR – após um mandato polémico do então presidente Ramalho Eanes, que governou num
ambiente de partidos débeis e governos fracos. A Aliança Democrática (AD) e o PS concordaram em
reforçar os poderes da Assembleia da República Vs os da Presidência da República – menos direção
política, mais arbitragem e moderação. Mas PR tem a “bomba atómica” – pode dissolver a AR se
considerar que existe uma crise nacional; e pode vetar leis;
• Marcelo Rebelo de Sousa é o ATOR POLÍTICO DOMINANTE EM PORTUGAL
• História de uma cohabitação PR/PM que passou da pacifica a hostil: 1991-1995 (Cavaco Silva e Mário
Soares)
• A história vai repetir-se? Há sinais disso. Marcelo alimenta uma irmandade discursiva entre o PR e o
POVO

Balanço de atividade de Marcelo Rebelo de Sousa – 6
anos como PR
• +1000 condecorações

• Vetou 28 decretos-de-lei (3 por
inconstitucionalidade e 25 políticos)
• 104 viagens estrangeiros (17 visitas
de Estado)
• Durante os 2 anos de pandemia:
presidiu às reuniões do Infarmed e
foi porta voz das conclusões desse
encontro
• Uma agenda própria com explícitas
pressões públicas sobre o Governo,
“avisos” constantes e presença
contínua nos media

Legislativas 2019 – Abstenção 51,43%

Legislativas
2022

Confiança no Governo Portugal e Espanha. Fonte: Portal da Opinião Pública (POP)

• Fonte: Portal da Opinião Pública

Confiança partidos políticos Portugal e Espanha. Fonte: Portal da Opinião Pública (POP)

Confiança na
Imprensa Portugal
e Espanha. Fonte:
Portal da Opinião
Pública (POP)

• Portugal e Espanha: modelo pluralista polarizado (Hallin e Mancini, 2004)

• Paralelismo político, setor público da comunicação social, menor
profissionalização dos jornalistas, arranque tardio da imprensa de massas,
história de autoritarismos e intervenção estatal.

Participação
em
manifestações
Portugal e
Espanha.
Fonte: POP

• Ciclos de protesto em democracia em PT e ESP (democracia
desobediente): taxas de participação semelhantes, mas Espanha com
+ eventos de protesto, maior dimensão e mais contínuos. Em
Espanha os partidos politicos são quem mais mobilizada o protesto,
juntamente com organizações direitos humanos/pacifistas,
ambientalistas e anti despejos. Em Portugal este papel cabe aos
sindicatos, cidadãos, associações de estudantes e profissionais.

Repertórios do protesto PT e ES – a predisposição cultural para ação
coletiva
• Em Portugal, há uma propensão para
manifestações (39,3 %), greves (16,2 %) e
marchas
(11,9
%),
seguidas
de
performances simbólicas ou artísticas (6,6
%). Estas quatro formas de ação coletiva,
em conjunto, representam três quartos de
todos os eventos de protesto. Em Espanha,
são as assembleias populares que
constituem a mais importante forma de
ação coletiva (26,8 %), seguidas da exibição
de cartazes e faixas (14,4 %), manifestações
(12,4 %), marchas (8,5 %) e performances
(5,3 %). Em conjunto, estes repertórios
representam mais de dois terços do total
dos protestos, enquanto as greves apenas
constituem 4,3 %.
• (Fernandes, T., 2020)

Participação (%) no protesto PT e ES
•

Portugal e Espanha têm % quase iguais, com Espanha

ligeiramente acima (8.6 % e 7.6 %). O momento com
maior participação da população em eventos de protesto

ocorreu em Portugal no início do ciclo de austeridade
(2010‐2014), no ano de 2010, com 32.5 %. Mais, durante
o período que antecede a Grande Recessão e durante a
implementação do 1º programa de austeridade, entre
2007 a 2012, Portugal tem sempre maiores % da

população em eventos de protesto do que Espanha. Em
Portugal o ciclo de protesto antiausteridade corresponde
ao momento de maior participação popular, enquanto em
Espanha há uma fraca mobilização neste período.
Espanha regista o seu máximo nos anos entre 2012 e

2014, com cerca de 10 % da população. É nos anos de
2002 a 2005 que Espanha atinge o pico da mobilização
(21 % em 2004), correspondendo às manifestações contra
a guerra no Iraque e no seguimento dos atentados
terroristas em Madrid, de 2004, e da crise política que se

seguiu.

Protesto e ciclos políticos PT e ES
Em Espanha, o baixo volume de protesto entre 2000 e 2004
coincide com um governo de direita, (PP), liderado pelo
Primeiro‐Ministro José María Aznar, havendo, por outro lado,
um aumento do protesto durante o governo de esquerda que
se lhe seguiu, do PSOE, de José Luis Rodríguez Zapatero,
entre 2005 e 2011. Seguiu‐se outro período de declínio do
protesto (com exceção de 2012, ainda parte do intenso ciclo
de protestos antiausteridade), coincidindo, uma vez mais,
com o primeiro governo do PP, liderado por Mariano Rajoy
(2011‐2015), seguido de uma tendência para o aumento do
nível de protesto nos anos subsequentes (2016‐2017),
correspondendo ao segundo mandato de Rajoy.
Em
Portugal,
a
mobilização
popular
evoluii
independentemente da cor partidária do governo, como se
vê
no
primeiro
período
analisado,
2000‐2008,
correspondendo tanto a governos do Partido Socialista (PS)
como do Partido Social Democrata (PSD). O ligeiro declínio
nos eventos de protesto no período que se segue
(2009‐2011) corresponde ao governo do PS liderado por José
Sócrates, enquanto o maior pico de protesto (2012) e os anos
seguintes de decréscimo da mobilização (2013‐2015)
correspondem ao governo de coligação de direita do PSD e
do Partido Popular (PP). Por fim, no primeiro ano do governo
de minoria socialista (2016), registou‐se a mais baixa
mobilização durante todo o período em análise.

Culturas políticas em PT e ES
• Portugal: democracia “excepcional” segundo R. Fishman – a génese revolucionária operou uma
subversão das hierarquias sociais que permitiu passar de uma cultura clientelar, hierárquica e vertical
para consensos culturais em tornos de valores e práticas igualitárias e inclusivas – mais confiança nas
instituições políticas, solidez sistema partidário, políticas públicas pró emprego e anti pobreza;
• Protesto: em Portugal + micro e local, tradicional e estruturado em questões de trabalho, educação e
profissionais.
• Espanha: Sociedade civil espanhola mais profissionalizada, com maior presença de ativistas e uma
propensão para a formação de coligações e campanhas conjuntas. Maior presença dos novos
movimentos sociais (ecologia, feminismo, direitos dos imigrantes) ou de movimentos conservadores
como os de defesa da família. Em Portugal predominam os temas socioeconómicos, solucionáveis por
políticas públicas, como os direitos dos trabalhadores, desemprego, educação, ou o urbanismo. Em
Espanha há uma maior presença de temas polarizadores e que revelam fraturas no regime político,
como os direitos civis, a corrupção, a autodeterminação e independência regionais e a condenação
dos partidos, da monarquia e da classe política. Em Portugal o protesto é mais cívico (manifestações,
greves, marchas e petições). Em Espanha os repertórios são mais violentos (motins, ataques à
propriedade, bloqueios de estrada) e a repressão policial é mais violenta.

• Pluralismo político (Blumler & Gurevitch, 1991 – matriz
fundacional dos media nas democracias ocidentais: media são
4º poder, forum cívico, agente mobilizador e watchdog do
poder

Política
mediatizada
– modelos
relacionais
dominantes

• Paralelismo político (Hallin & Mancini, 2004) - o sistema
mediático reproduz, numa relação de homologia, as
características do sistema político, que são acompanhadas
também pelas tendências políticas das suas audiências
(alinhamento media/partidos, dependência imbricada,
coalizão mesmo com partidos mais pequenos e desafiadores)

• Intervencionismo jornalístico (Aalberg, Strömbäck & de
Vreese, 2012) – Os media moldam a política – agenda política,
representação política e a percepção da audiência acerca da
política (tipo de coberturas horse racing, controle dos tempos
de fala, politics as a game, predomínio da voz do jornalista)

Comentário
político na
televisão
(Figueiras, T.
2018)

• O espaço de opinião nos noticiários televisivos generalistas e por cabo
concentra-se em torno de jornalistas e de políticos e estes últimos
provêm de partidos representados no Parlamento. Na televisão
portuguesa é notória a divisão do espaço de opinião entre os partidos de
governo (nos canais de televisão generalistas) e dos partidos com assento
parlamentar (nos canais de notícias por cabo), verificando-se um processo
de lottizzazione partidária do espaço público (Mancini, 2009). Esta
compartimentação do comentário é uma manifestação de uma
partidocracia, mais evidente nas democracias do sul da europa, revelando
uma certa forma de divisão do poder no espaço público.
• Nos canais generalistas, que alcançam vastas audiências, para além do
centro-esquerda e do centro-direita, não encontramos personalidades
ligadas a outras correntes ideológicas e partidárias com expressão na
sociedade portuguesa. Esta composição de comentadores com ligações
apenas ao PSD e ao PS não corresponde a uma representação plural do
campo político-partidário português, podendo esta configuração
contribuir para um reforço de uma representação bipolar do sistema
político (que também se verifica ao nível da cobertura jornalística
centrada no governo e no maior partido da oposição). Deste modo, a
configuração do comentário nos generalistas traduz também as
tendências políticas das audiências, reforçando-se mutuamente.
• Oespaço de comentário nos noticiários das televisões generalistas parece
refletir um padrão de interação que assenta na coalizão entre as elites
políticas e os principais meios de comunicação.

Complex
relationship
between the
media and
politics in the
digital
ecosystem

Political power needs media attention in a complex hybrid society with an
abundance of information. Media, on the other hand, need information and
credible sources inside the political establishment in order to produce news and
information

New trends:
An increase in governmental resources and efforts to influence the public agenda
and the public image of politics. With the strategic use of new digital platforms,
such as Twitter, political actors have been given new possibilities to bypass the
traditional media and create the public images that they prefer – electoral
campaigns show increasing “cynism” in political discourses, strategically tailored
to win; (Ex: Portugal, France)
From the perspective of the media, political journalism faces decreasing
resources in newsrooms;
There are fewer journalists developing their own networks of sources; those still
covering politics have to produce more for multiple platforms. This weakens the
position of journalism in relation to the growing staff of communicators within
the political machinery;

The risk of professional journalism becoming less influential; this scenario makes
it easier for other powerful sources to influence and shape the public image of
governmental politics.

Is this a problem for democracy? Why?
Assumptions:
The media constitute the most important source of political
information and channel of communication between the governors and
the governed. Mediated political information and experiences also
permeate interpersonal political discussions. In other words, politics
has increasingly become mediated (Bennett & Entman 2001) as well as
mediatised (Mazzoleni & Schulz 1999; Strömbäck 2008). An even deep
mediatized (Chadwick, 2015);
Different theories, from media mobilization theries (positive impact on
political participation) to media malaise theories (negative impact, such
as cynism, deception, ressentment, disbelief, emotional fatigue)

The one million dolar question:

How do we become politically interested in a good way for democracy?

Gestão real Vs gestão percebida (Canel, 2022)
¡El misterio de la (des)confianza!
➢ No hay relación causal!!!!
Logros
Comunicación
Satisfacción
ciudadana

Confianza
ciudadana
(Bouckaert et al. 2001; Wan de Walle and
Bouckaert 2003a, 2003b; Van de Walle and
Bouckaert 2003; Carmeli and Tishler 2005; James,
2009, 2011; Van de Walle 2011; James and
Moseley 2014; Thijs and Staes 2008; Thijs 2011;
Canel, 2018).

Construir sociedades de confianza María José CANEL mjcanel@ucm.es www.mariajoseCANEL.com @mariajoseCANEL

El fantasma de las expectativas en la
(des)confianza
➢ Expectativas incumplidas, no realistas o inexistentes
pueden estar en la causa de la desconfianza
•
•

Las expectativas determinan la satisfacción
Expectativas cumplidas incrementan reputación y generan confianza

(James, 2011a; Luoma-aho, 2005; James, 2009; Luoma-aho, Canel y Olkkonem, 2019)
Construir sociedades de confianza María José CANEL mjcanel@ucm.es www.mariajoseCANEL.com @mariajoseCANEL

Conclusões de Maria José Canel em Lisboa
2022 (Congresso Sopcom)
5 aprendizajes

Desafíos

•

La (des)confianza es multicausal

• Monitorizar a los públicos

•

Mayores logros no incrementan la confianza

• Gestionar expectativas

•

Confiar poco no es desconfiar

• Trabajar con los públicos hostiles

•

Confiar funciona mejor que reclamar confianza

• Pasar del “vender” al “escuchar”

•

La posverdad dificulta combatir crisis

• Respaldar los relatos con realidades

Construir sociedades de confianza María José CANEL mjcanel@ucm.es www.mariajoseCANEL.com @mariajoseCANEL

Construir sociedades de confiança é um collective
job

• Political field: the ability to include hostile publics – que confiam
pouco (desconfiar não é o mesmo que confiar pouco)
• Media field: back to pluralism (less paralelism, less journalistic
interventionism)
• Civic field: a little bit of the trendy social medicines (media literacy,
political literacy) AND
• a LOT of this “house special”:
• (re) gain or (re) invent some of the traditional collective solidarity
networks – cultivate the idea of the “common ground” – this translate
in our communicative practices and political attitudes

