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palavras-chave 
 

Tom dos debates políticos, debates políticos, comportamento eleitoral, 
intenção de voto, eleitores, campanhas eleitorais. 
 

resumo 
 
 

O tom dos debates políticos eleitorais é passível de suscitar efeitos positivos 
ou negativos no eleitorado e, com isso, interferir naquilo que é seu comporta-
mento eleitoral. Assim, e partindo da relação encontrada entre o tom dos deba-
tes políticos e o comportamento eleitoral, analisa-se, na presente dissertação, 
de que forma o tom do debate político, entre António Costa e Rui Rio, é capaz 
de influenciar a intenção de voto do eleitorado, no contexto das eleições legis-
lativas de 2019. Para esse efeito, os principais objetivos desta investigação 
passam por analisar de que maneira o tom do debate político, positivo ou ne-
gativo, foi suscetível de influenciar: (1) a avaliação que os eleitores fazem dos 
candidatos em função do seu desempenho ao longo do debate; (2) a intenção 
do eleitorado de ir votar nas eleições; (3) a intenção dos eleitores de votar nos 
partidos dos candidatos em particular; (4) a intenção de voto do eleitorado in-
deciso; e, por fim, (5) os temas públicos mais debatidos durante o debate. Para 
isso, recorreu-se a um inquérito por questionário, a um processo de amostra-
gem não aleatório por conveniência e a uma metodologia quantitativa, conclu-
indo-se, assim, que o tom dos debates políticos é, de facto, suscetível de influ-
enciar, ainda que parcialmente, o comportamento eleitoral. 
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abstract 
 

The tone of electoral political debates is likely to arouse positive or negative ef-
fects on the electorate and, thus, interfere with their electoral behavior. Thus, 
and based on the relation found between the tone of political debates and elec-
toral behavior, this dissertation analyzes how the tone of the political debate 
between António Costa and Rui Rio influenced voters’ intention to vote in the 
context of the 2019 legislative elections. To this end, the main objectives of this 
research are to analyze how the tone of the political debate, positive or nega-
tive, was able to influence: (1) voters' evaluation of the candidates according to 
their performance throughout the debate; (2) the intention of the electorate to 
go and vote in the election; (3) the intention of voters to vote for the parties of 
the particular candidates; (4) the voting intention of undecided voters; and, fi-
nally, (5) the public issues most discussed during the debate. For this purpose, 
we used a questionnaire survey, a non-random convenience sampling process, 
and a quantitative methodology, concluding that the tone of the political de-
bates is indeed likely to influence, even if partially, the electoral behavior. 
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I. INTRODUÇÃO 

A exposição do eleitorado às mensagens de cariz político é, atualmente, extrema-

mente elevada, especialmente, em contexto de campanha eleitoral (Fridkin & Kenney, 

2004). Nesta perspetiva, podemos considerar os debates políticos televisivos como sendo 

um meio através do qual os eleitores captam mensagens políticas. Os debates políticos 

dão exposição direta e simultânea aos candidatos e permitem aos eleitores fazer compa-

rações sobre as posições políticas e desempenho dos diferentes candidatos (Pennec & 

Pons, 2019, p. 4), tendo assim a capacidade de influenciar na intenção de voto dos eleito-

res, na medida em que fornecem informações sobre, por exemplo, a posição política dos 

candidatos (Brierley et al., 2020). 

Em contexto de debate político, as avaliações que os eleitores fazem dos candida-

tos são influenciadas pelo discurso positivo e/ou negativo que cada eleitor perceciona em 

relação aos candidatos (Wintersieck, 2017). O discurso positivo está relacionado com o 

tom de debate positivo que se carateriza por, geralmente, provocar no eleitorado emoções 

positivas como esperança e orgulho. Já o discurso negativo encontra-se relacionado com 

o tom de debate negativo que apresenta, frequentemente, tendência para gerar emoções 

negativas no eleitorado como revolta ou medo. O tom de debate positivo é visto como 

tendo potencial para exercer impactos positivos sobre os níveis de interesse e participação 

eleitoral dos cidadãos (Hopmann et al., 2017, p. 287), enquanto o tom de debate negativo 

é visto como podendo provocar impactos negativos no eleitorado, causando incerteza, 

confusão e demora no processo de tomada de decisão para o voto (Groenendyk, 2019, p. 

3). 

Assim sendo, a análise do tom dos debates políticos eleitorais televisivos torna-se 

importante, pois é suscetível de provocar efeitos positivos e/ou negativos nos cidadãos e, 

com isso, interferir no seu comportamento eleitoral. O comportamento eleitoral dos indi-

víduos pode-se refletir tanto na sua participação eleitoral como na sua intenção de voto. 

Consideramos, portanto, ser importante aferir o efeito do tom dos debates políticos tele-

visivos no comportamento eleitoral dos cidadãos. 

A presente dissertação de mestrado tem como principal objetivo analisar de que 

forma o tom dos debates políticos é capaz de influenciar o comportamento eleitoral. Em 

particular, pretendemos analisar os efeitos do tom do debate político, entre Rui Rio e 
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António Costa, sobre a intenção de voto do eleitorado, no contexto das eleições legislati-

vas de 2019. Os objetivos desta investigação passam por analisar de que maneira o tom 

do debate político (positivo ou negativo) foi capaz de influenciar: (1) a avaliação que o 

eleitorado faz dos candidatos em função do desempenho dos mesmos ao longo do debate; 

(2) a intenção do eleitorado de ir votar nas eleições legislativas; (3) a intenção dos eleito-

res de votar nos partidos dos candidatos em particular; (4) a intenção de voto do eleitorado 

indeciso; e, por último, (5) os temas públicos mais debatidos durante o debate político. 

A pertinência científica desta investigação encontra-se assente na análise de vários 

estudos no âmbito do tom, dos debates políticos e do comportamento eleitoral, a fim de 

investigar a relação existente entre o tom dos debates políticos eleitorais e a intenção de 

voto do eleitorado. Acreditamos, ainda, que numa altura em se colocam desafios à demo-

cracia e em que existe afastamento dos cidadãos em relação à política, este estudo é im-

portante para compreendermos até que ponto é que o tom dos debates políticos pode in-

fluenciar a forma como os cidadãos encaram as eleições. Assim, esta investigação mostra-

se relevante ao nível social e político, dado que as eleições instigam à participação elei-

toral, um dos fatores mais determinante para medir a qualidade da democracia e para 

medir a relação dos cidadãos com a política. 

Esta dissertação de mestrado encontra-se estruturada em cinco capítulos. No se-

guinte capítulo, capítulo II, aprofundamos o estado da arte existente sobre o tema, recor-

rendo a quatro grandes linhas temáticas, sendo elas: os modelos de comportamento elei-

toral; as campanhas eleitorais; os debates políticos televisivos; e, por último, o tom dos 

debates políticos televisivos. Os modelos de comportamento eleitoral constituem um 

tema especialmente importante para o nosso estado da arte, visto que visa explicar as 

motivações e os fatores que tendem a influenciar o eleitorado em relação à sua intenção 

de voto. O tema das campanhas eleitorais é, igualmente, relevante na medida em que as 

campanhas eleitorais são passíveis de influenciar a intenção de voto dos indivíduos. Para 

além disso, o debate político entre António Costa e Rui Rio, que nos propomos a estudar, 

ocorreu no decorrer de uma campanha eleitoral. Dentro do tema dos debates políticos 

televisivos, abordamos o seu significado, as suas principais caraterísticas, assim como, o 

seu nível de influência sobre a intenção de voto dos eleitores. Por fim, o tom dos debates 

políticos televisivos, é a nossa principal linha de análise dentro do tema dos debates po-

líticos, uma vez que será através do tom do debate que iremos avaliar os eventuais efeitos 

sobre a intenção de voto do eleitorado. 
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Ainda no capítulo II, descrevemos as hipóteses de investigação. As hipóteses en-

contram-se relacionadas com as seguintes temáticas: tom de debate e avaliação que o 

eleitorado faz dos candidatos em função do seu desempenho ao longo do debate; tom de 

debate e intenção do eleitorado de ir votar nas eleições; tom de debate e intenção de voto 

nos partidos dos candidatos em particular; tom de debate e intenção de voto dos eleitores 

mais indecisos; e, por fim, tom de debate e temas públicos mais debatidos no decurso do 

debate. 

No capítulo III, apresentamos o desenho de estudo, onde incluímos a recolha e 

seleção de dados, a amostra, a metodologia aplicada, a operacionalização das variáveis e 

a análise estatística. A recolha de dados foi realizada a partir dos questionários que foram 

disponibilizados através do Projeto PACTO – The impact of political leaders' attributes 

and campaign tone on voting behavior: a multimodal perspective, projeto de investiga-

ção no qual este trabalho se insere –, realizado entre a Universidade de Aveiro, a Univer-

sidade do Minho e o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). A seleção de dados 

foi feita ao longo do tempo e em quatro grandes momentos. Através de um inquérito por 

questionário, de um processo de amostragem não aleatório por conveniência e de uma 

metodologia quantitativa, pretendemos, portanto, verificar se o tom do debate político 

eleitoral entre António Costa e Rui Rio é suscetível de exercer impacto sobre a intenção 

de voto dos eleitores. 

No capítulo IV, apresentamos e discutimos, à luz dos objetivos desta investigação, 

os principais resultados alcançados, e concluímos que o tom dos debates políticos eleito-

rais televisivos é, de facto, suscetível de influenciar, ainda que parcialmente, o compor-

tamento eleitoral. Por último, no capítulo V, aduzimos algumas considerações finais, pro-

pondo, além disso, linhas de investigação futuras.  
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II.TOM, DEBATES E COMPORTAMENTO ELEITORAL: ESTADO DA ARTE 

Por forma a contribuir para os fundamentos concetuais e teóricos desta investiga-

ção, iniciamos o capítulo do estado da arte introduzindo a temática dos modelos de com-

portamento eleitoral, já que a compreensão da conduta eleitoral dos eleitores e, conse-

quentemente, da sua intenção de voto passa por perceber os motivos que explicam a es-

colha dos cidadãos em votar num determinado candidato ou partido em detrimento de 

outro. 

De seguida, abordamos a temática das campanhas eleitorais, uma vez que estas 

têm a capacidade de afetar a opinião dos cidadãos em relação aos partidos e aos candida-

tos políticos e assim são consideradas suscetíveis de influenciar a intenção de voto em 

geral. De notar ainda que o debate político televisivo, entre António Costa e Rui Rio, que 

iremos analisar nesta dissertação, se realizou no decurso da campanha eleitoral para as 

eleições legislativas de 2019. Posteriormente, estendemos, também, a nossa revisão da 

literatura ao tema dos debates políticos televisivos, dada a sua possível influência sobre 

o comportamento eleitoral, identificando as suas principais particularidades.  

Por último, especificamos a nossa análise até à temática do tom dos debates polí-

ticos televisivos, onde procuramos, através da literatura, definir e distinguir os diferentes 

tipos de tom que podemos encontrar em contexto de debate político. Finalmente, e dado 

que o tom de debate se trata do nosso tema central, avaliamos os eventuais efeitos do tom 

sobre a intenção de voto dos eleitores. 

 

1. Os modelos de comportamento eleitoral 

Os modelos de comportamento eleitoral decompõem-se em três grandes quadros 

teóricos, sendo eles: o modelo sociológico, também conhecido como Escola de Columbia, 

cujos trabalhos se iniciaram com a publicação do livro The People´s Choice (Lazarsfeld 

et al., 1994); o modelo sociopsicológico, também identificado como Escola de Michigan, 

que tem como referência principal o livro The American Voter (Campbell et al., 1960); o 

modelo do voto económico, também apelidado de teoria da escolha racional ou, ainda, 

como Escola de Rochester, onde o marco fundador foi o trabalho de Downs (1957) inti-

tulado An Economic Theory of Democracy.  
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Cada um dos três modelos de comportamento eleitoral possui diferentes funda-

mentos que os distinguem entre si. Os pressupostos teóricos associados ao modelo soci-

ológico destacam, essencialmente, as determinações estruturais do comportamento elei-

toral, focando-se no estudo da influência dos fatores sociais sobre o comportamento dos 

eleitores (Lazarsfeld et al., 1994). No modelo sociológico do voto podemos encontrar as 

caraterísticas sociais dos indivíduos e as suas respetivas conjunturas sociais que se desta-

cam por serem fatores explicativos para as atitudes políticas dos eleitores (Fernandes, 

2002, p. 209). 

O modelo sociopsicológico agrega as temáticas abordadas no modelo sociológico. 

Contudo, é mais direcionado para a vertente psicológica e faz da identificação partidária 

o principal fator explicativo do comportamento dos eleitores (Campbell et al., 1960). Se-

gundo os mesmos autores, este modelo confere maior autonomia aos cidadãos, passando 

para primeiro plano a competência social (a capacidade que os indivíduos adquirem para 

lidar com as interações sociais) e a prática de uma política mais voltada para a comuni-

dade no decurso do processo de socialização. Com a competência social mais apurada, os 

indivíduos adquirem capacidade para defender os seus próprios interesses ao nível social, 

fazendo, também, com que seja possível estabelecer laços sociais e de comunidade com 

os restantes indivíduos. Tanto o modelo sociológico como o modelo sociopsicológico 

acentuam mais a estabilidade do voto do que a sua mudança (Fernandes, 2002, p. 210). 

Por fim, o modelo do voto económico (ou teoria da escolha racional) diz-nos que 

os eleitores procuram maximizar a utilidade do seu voto enquanto os partidos agem no 

sentido de maximizar os ganhos eleitorais obtidos com as suas propostas políticas 

(Downs, 1957). Este modelo apresenta os cidadãos como relativamente libertos das suas 

determinações sociais e psicológicas e privilegia as decisões eleitorais dos indivíduos a 

partir da avaliação de desempenho dos governos (Antunes, 2008, p. 33). 

Ao longo deste trabalho, iremos focar-nos, essencialmente, no modelo sociopsi-

cológico do voto, uma vez que será a partir deste que iremos basear a nossa análise, le-

vando em consideração os fatores que explicam a intenção de voto do eleitorado. 

Assim sendo, no que respeita ao modelo sociopsicológico do voto desenvolvido 

por Campbell et al. (1960), o indivíduo é influenciado por uma série de contextos de 

interação que podem ser tanto externos como internos ao seu quotidiano. O núcleo fami-

liar; o grupo de amigos; a comunidade de residência; o local de trabalho; as organizações 
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sociais e laborais; a participação cívica; a conjuntura económica, social, política, local, 

nacional e internacional; e, ainda, a conjuntura eleitoral, tal como os candidatos, os temas 

políticos e as campanhas eleitorais, que constituem alguns exemplos de interações que 

são externas e internas à dinâmica do indivíduo e são capazes de influenciar o eleitor na 

hora de votar (Freire, 2001, p. 45). 

Segundo este modelo, o eleitor torna-se a principal unidade de análise e a identi-

ficação partidária assume uma importância central, tendo como função ligar os grupos 

sociais ao sistema político e aos partidos (Campbell et al., 1960). Ao contrário do modelo 

sociológico, que explica a intenção de voto através das caraterísticas dos indivíduos e do 

seu enquadramento social, o modelo sociopsicológico do voto remete-nos para uma abor-

dagem mais psicológica, na medida em que coloca o indivíduo no centro da sua análise, 

assim como, as suas respetivas atitudes políticas (Freire, 2001, p. 42). 

Tais atitudes políticas estão relacionadas com a maneira como o eleitorado perce-

ciona os fenómenos políticos e a conjuntura do país, atribuindo especial atenção à identi-

ficação partidária que, segundo Freire (2001, pp. 44–47), tem como finalidade ligar os 

indivíduos ao sistema político e partidário, funcionando como uma espécie de guia orien-

tador na avaliação dos candidatos e das propostas políticas. As variáveis atitudinais ad-

quirem um caráter independente e passam a mediar o impacto das variáveis sociológicas 

sobre a participação eleitoral. Nesta perspetiva, a identificação partidária funciona aqui 

como uma variável atitudinal e o envolvimento político como uma variável sociológica. 

Assim, a identificação partidária e o envolvimento político potenciam um aumento da 

participação eleitoral, à medida que os indivíduos concebem o voto como um dever cívico 

ou revelam simpatia por algum partido político (Fernandes, 2002, p. 209). 

A identificação partidária funciona como um mecanismo que permite ao eleitor 

criar perceções através da valorização daquilo que considera ser benéfico à orientação do 

seu partido, ignorando aquilo que lhe é irrelevante para a formação dessas mesmas per-

ceções (Campbell et al., 1960). De acordo com os referidos autores, a identificação par-

tidária começa por se desenvolver através da socialização primária no seio da família, 

constituindo-se no principal mediador psicológico da influência das posições dos indiví-

duos na estrutura social. Portanto, a identificação partidária constitui um elemento sus-

cetível de influenciar a intenção de voto dos eleitores, dado que esta desempenha um 
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papel crucial no que concerne aos partidos políticos, à avaliação dos candidatos, aos te-

mas políticos e aos diálogos que os eleitores mantêm com familiares e amigos sobre as 

eleições (Antunes, 2008, p. 30). 

Os fatores que mais influenciam o voto dos eleitores são agrupados em fatores 

distais e em fatores proximais que, por sua vez, são representados através do funil de 

causalidade. De acordo com o trabalho de Campbell et al. (1960) , o conjunto de variáveis 

que contribui para influenciar o voto do eleitorado é explicado através do chamado “funil 

de causalidade” que distingue os fatores distais (heranças históricas e estrutura socioeco-

nómica, sistemas de valores e lealdades grupais) dos fatores proximais (opiniões e temas 

políticos, candidatos, campanha eleitoral, condições económicas e políticas, desempenho 

do governo e influência de amigos e familiares). Na entrada do funil temos as caraterísti-

cas sociológicas, sociais e familiares que se encontram relacionadas, todas elas, com a 

identificação partidária. A identificação partidária ocupa, também aqui, um lugar de des-

taque, dado que influencia, tanto fatores de longo prazo, como fatores de curto prazo 

dentro daquilo que é o comportamento eleitoral dos eleitores (Fernandes, 2002). No final 

do funil encontramos o voto. 

Freire (2001, p. 51), apoiando-se no modelo sociopsicológico descrito por 

Campbell et al. (1960), afirma que os temas políticos, os candidatos (em termos de pre-

ferência e de desempenho dos mesmos) e a situação político-económica do país são apre-

sentados como sendo os principais elementos que os cidadãos analisam antes de proceder 

à sua escolha eleitoral. A avaliação dos candidatos e dos temas políticos é bastante influ-

enciada pela identificação partidária dos indivíduos: quanto mais forte esta for, maior será 

a tendência do eleitor para votar. No entanto, a atuação do governo, as campanhas eleito-

rais e os meios de comunicação social são, igualmente, influenciados e percecionados 

através da lente da identificação partidária (Freire, 2001, p. 52). 

Ainda em relação à vertente da identificação partidária, os autores Smets e Ham 

(2013, p. 354), ao analisarem a relação existente entre a identificação partidária e a parti-

cipação eleitoral confirmaram que a identificação partidária se encontra, de forma geral, 

positivamente relacionada com a participação eleitoral. Quanto mais forte for a identifi-

cação partidária do eleitorado, mais tendência terá esse mesmo eleitorado para ir votar 

nas eleições (Smets & Ham, 2013). Para além da identificação partidária, também o fe-

nómeno do partidarismo se encontra presente no panorama político contemporâneo, ainda 
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que bastante associado à identificação partidária. Através da realização de um estudo ex-

perimental, os autores Gerber et al. (2009), concluíram que o partidarismo influencia o 

quotidiano dos cidadãos, dado que provoca alterações significativas na sua intenção de 

voto, mesmo tendo em consideração outros fatores, como por exemplo, as campanhas 

eleitorais e os candidatos políticos. Apesar do partidarismo ser uma variável com a capa-

cidade de influenciar a decisão de voto e a avaliação que o eleitorado faz dos candidatos 

e das instituições partidárias, este estudo demonstrou ainda que a identificação partidária 

também apresentou influência sobre a intenção de voto. (Gerber et al., 2009, p. 3). 

Assim, concluímos que, segundo as perspetivas de Smets e Ham (2013) e de Ger-

ber et al. (2009), a identificação partidária apresenta efeitos positivos sobre o comporta-

mento eleitoral dos cidadãos, nomeadamente, ao influenciar a decisão de voto dos cida-

dãos, a avaliação dos candidatos políticos e das instituições partidárias e, ainda, a partici-

pação eleitoral. 

Porém, estudos mais recentes demonstram que uma crescente “personalização da 

política” se tem vindo a verificar, onde a imagem dos candidatos e a avaliação dos líderes 

têm conquistado cada vez mais relevância no panorama contemporâneo (Silva, 2014, p. 

470). Ainda assim, é importante referir que os líderes políticos, na grande maioria das 

vezes, têm sobretudo conquistado importância no contexto dos partidos políticos atuais, 

como por exemplo partidos do tipo catch-all, eleitorais ou cartel (Costa Lobo, 2008, p. 

294). Assim, o fortalecimento do papel do líder tem levado a um declínio da importância 

dos partidos, fazendo com que as organizações partidárias se revelem cada vez mais dé-

beis (Costa Lobo, 2008, p. 294). Portanto, podemos concluir, a partir do trabalho reali-

zado por Costa Lobo (2008), que os líderes partidários apresentam uma importância re-

lativamente mais pequena dentro dos partidos de massas e uma importância cada vez 

maior quando falamos de tipos de partidos mais recentes. 

Surgem, com isso, outros fatores causalmente mais próximos do voto, como a 

relevância dos candidatos e dos temas políticos e as diversas dinâmicas de campanha 

eleitoral (Silva, 2014, p. 471). Neste sentido, o papel da identificação partidária dos indi-

víduos é colocado em causa, fazendo com que a vertente da identificação partidária co-

mece a apresentar cada vez menos influência direta na decisão de voto do eleitor (Bartels, 

2010, p. 253). Desta forma, e segundo as conceções de Silva (2014) e de Bartels (2010), 

a identificação partidária é suscetível de se encontrar, progressivamente, em declínio. 
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Por fim, e após a análise acima apresentada, verificámos que a literatura nos mos-

tra uma divisão algo acentuada no que diz respeito ao papel da identificação partidária 

sobre o comportamento eleitoral dos eleitores. Tal acontece, por um lado, devido a uma 

parte da literatura que nos remete para o facto da identificação partidária ser uma força 

ativa sobre o comportamento eleitoral, visto que esta é capaz de influenciar, em grande 

escala, a decisão de voto, a avaliação dos candidatos políticos e a participação eleitoral. 

Por outro lado, existe uma outra parte da literatura que nos diz que a identificação parti-

dária não constitui uma influência concreta para a intenção de voto do eleitorado, uma 

vez que a imagem e a avaliação dos candidatos políticos, os temas políticos e as campa-

nhas eleitorais são elementos que têm vindo a conquistar um lugar de destaque ao inter-

ferir no âmbito do comportamento eleitoral dos indivíduos. Com efeito, o comportamento 

eleitoral pode ser explicado, ainda que de forma parcial, através da maneira como o elei-

torado perceciona os acontecimentos políticos que lhe são mais próximos, tal como os 

candidatos e os temas políticos e as campanhas eleitorais (Freire, 2001, p. 46), algo que 

iremos explorar de seguida. 

 

2. As campanhas eleitorais 

Também, o contexto de campanha eleitoral toma bastante importância dentro do 

propósito da nossa investigação, visto que o debate político que pretendemos analisar 

ocorreu em contexto de campanha eleitoral1. Torna-se assim relevante abordar esta temá-

tica, por forma a enquadrar o que se segue a posteriori desta. 

Os agentes políticos fazem campanha eleitoral com o principal objetivo de dar a 

conhecer as suas propostas e ideais políticos para o país, esperando com isso obter apoio, 

através do voto, por parte do eleitorado. Assim, as campanhas eleitorais representam o 

processo através do qual é feita uma divulgação ordenada e sistemática, por parte dos 

partidos políticos, candidatos, instituições e organizações, por forma a interferir no de-

senvolvimento da tomada de decisão política, persuadindo a opinião pública (Caetano, 

2015, p. 47). A progressiva divulgação dos assuntos políticos através dos media veio mo-

dificar, significativamente, as campanhas eleitorais, uma vez que trouxe consigo uma 

 
1 Apesar de o debate político não ter ocorrido durante o período oficial de campanha, consideramos aqui o 
período de campanha eleitoral no sentido geral do seu termo e não no sentido específico do período oficial 
de campanha em Portugal. 



 

26 
 

acentuada representação pessoal das mesmas, tornando-as num dos principais instrumen-

tos de escolha eleitoral (Nina, 2017, p. 3). Neste sentido, as campanhas eleitorais produ-

zem efeitos sobre os níveis de atenção que os cidadãos atribuem à política, visto que estas 

são o último período temporal, antes do dia das eleições, que os eleitores têm para, even-

tualmente, fazer as suas escolhas em relação ao voto (Brady et al., 2006, p. 2). 

As campanhas eleitorais podem, também, ser consideradas media events na me-

dida em que são um evento planeado, circunscrito no tempo e no espaço, visando atingir 

um determinado público-alvo através de um conjunto de caraterísticas específicas desti-

nadas a captar a atenção do eleitorado (Dayan & Katz, 1992). Assim, os meios de comu-

nicação social constituem, cada vez mais, um segmento predominante na representação 

pública da política, pois delimitam a agenda do discurso político e são suscetíveis de in-

fluenciar as campanhas eleitorais, nomeadamente, os debates políticos televisivos (Ben-

nett & Entman, 2001). Tal influência é perspetivada através da forma, positiva ou nega-

tiva, como os temas e os candidatos políticos são divulgados nos meios de comunicação 

social, interferindo assim na imagem que os eleitores concebem dos vários debates polí-

ticos que assistem durante o período de campanha eleitoral (Salgado, 2012, p. 232). 

Desta forma, as campanhas eleitorais são capazes de influenciar a intenção de voto 

dos eleitores, visto que estas têm a capacidade de afetar a opinião dos cidadãos em relação 

aos partidos e aos candidatos políticos (Fournier et al., 2004). Contudo, a influência das 

campanhas eleitorais é, em larga medida, afetada pelo grau de interesse que o eleitorado 

deposita nos assuntos políticos. Os indivíduos com um nível moderado de interesse pelos 

assuntos políticos encontram-se mais sujeitos à influência das campanhas eleitorais, en-

quanto os indivíduos com um forte interesse pelos assuntos políticos são conhecidos por 

possuírem um comportamento eleitoral bastante estável, mesmo no decurso de uma cam-

panha eleitoral (Maier & Faas, 2011, p. 76). Assim, não podemos pensar que as campa-

nhas eleitorais influenciam todos os cidadãos de igual modo (Fournier et al., 2004). 

Nesta perspetiva, os fundamentos das campanhas eleitorais têm-se vindo a alterar, 

substancialmente, ao longo dos anos, dado que a mobilização dos eleitores mais fiéis nem 

sempre se revela suficiente para assegurar uma vitória eleitoral para os partidos (Elff & 

Roßteutscher, 2017, p. 15). Um exemplo disso mesmo é o trabalho de Fournier et al. 

(2004, p. 663) que contesta a maioria dos estudos que apontam para o facto dos eleitores, 

que tomam a sua decisão eleitoral durante o período de campanha, serem mais desinte-

ressados, desatentos e influenciáveis do que os eleitores que tomam a sua decisão antes 
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da campanha. O facto de os partidos políticos terem começado a desenvolver diversas 

estratégias de campanha para persuadir novos eleitores é algo que veio interferir, forte-

mente, no processo de escolha eleitoral dos indivíduos. 

Como sabemos, as estratégias de campanha elaboradas pelos partidos são passí-

veis de potenciar ganhos ou perdas para os próprios partidos, tendo em conta o segmento 

do eleitorado que for alvo de persuasão (Elff & Roßteutscher, 2017, p. 15). Porém, as 

evidências de persuasão que existem sobre os eleitores que decidem a sua opção de voto 

durante a campanha são escassas e pouco concretas. Neste sentido, a literatura diz-nos 

que os cidadãos que fazem a sua opção de voto durante a campanha eleitoral não são, 

forçosamente, mais influenciados por mensagens ou por eventos de campanha, podendo 

mesmo ser mais atentos e interessados na propaganda de campanha anunciada, por exem-

plo, nos media (Fournier et al., 2004, p. 663). 

A influência das campanhas eleitorais sobre a intenção de voto dos eleitores é, 

também, colocada em causa devido ao fenómeno da “personalização da política” que 

pressupõe uma crescente importância dos candidatos políticos no decorrer do tempo 

como consequência da individualização mediática centrada nos candidatos (Costa Lobo 

& Ferreira da Silva, 2018). Desta maneira, surgem as campanhas eleitorais individualiza-

das que prezam, sobretudo, pelo aumento da autonomia e da visibilidade dos candidatos 

políticos, através do desenvolvimento de diversas estratégias e da mobilização de recursos 

próprios (Lisi & Santana-Pereira, 2014). Em Portugal, o fenómeno da individualização 

das campanhas eleitorais faz com que os candidatos apresentem tendência para concentrar 

as suas campanhas nos candidatos, dependendo, vigorosamente, dos recursos que provêm 

das organizações partidárias (Lisi & Santana-Pereira, 2014). 

Devido ao seu elevado nível de personalização e de centralização, as campanhas 

eleitorais portuguesas, à semelhança das campanhas eleitorais praticadas em toda a Eu-

ropa do Sul, caraterizam-se por possuírem um elevado nível de centralização nos candi-

datos e líderes partidários (Lisi & Santana-Pereira, 2014). Estudos realizados no âmbito 

dos efeitos provocados pelos líderes partidários em Portugal, revelaram que existem evi-

dências claras de que é, cada vez mais, importante a avaliação que os eleitores fazem dos 

líderes partidários, sendo que esta tendência, segundo os autores Costa Lobo e Ferreira 

da Silva (2018, p. 1148), tem vindo a aumentar. 
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Deste maneira, podemos concluir que a influência dos líderes políticos é, igual-

mente, tida em consideração no momento da escolha eleitoral dos votantes. Como tal, 

iremos, de seguida, abordar o tema dos debates políticos televisivos, a fim de explorar um 

pouco mais sobre a relevância dos líderes partidários em contexto de debate político. 

 

3. Os debates políticos televisivos 

Os debates políticos televisivos são um elemento crucial para qualquer campanha 

eleitoral, pois dão a possibilidade ao eleitorado de comparar e avaliar os diferentes can-

didatos ou líderes políticos que concorrem às eleições. Sob este ponto de vista, apontamos 

três perspetivas que visam demonstrar o significado e a importância deste tema. Em pri-

meiro lugar, o debate político eleitoral é considerado um elemento padrão dentro das 

campanhas eleitorais, especialmente, em contexto de eleições legislativas (Marques, 

2017). Em segundo lugar, os debates políticos televisivos traduzem-se num confronto 

entre dois ou mais candidatos às eleições, na medida em que estes tentam persuadir o 

eleitorado das mais variadas formas, sempre com o principal objetivo de conquistar o tão 

desejado voto (Caetano, 2015, p. 46). Em terceiro lugar, os debates televisivos, sendo 

parte integrante do contexto eleitoral de vários países, constituem um elemento decisivo 

para informar os eleitores, visto que dão exposição direta e simultânea aos candidatos e 

permitem que os eleitores consigam fazer comparações sobre as posições políticas e o 

desempenho dos diferentes candidatos (Pennec & Pons, 2019, p. 4). 

Os debates políticos televisivos são, ainda, detentores de algumas caraterísticas 

que os tornam únicos, despertando a atenção e a curiosidade do eleitorado. Distinguem-

se, sobretudo, pela sua espontaneidade uma vez que são um meio através do qual os elei-

tores conseguem estabelecer uma perceção um pouco menos “artificial” e menos distante 

dos candidatos (Benoit & Harthcock, 1999, p. 341). Como tal, os debates fazem com que 

os eleitores consigam retirar o máximo de feedback possível sobre os candidatos, apre-

sentando, assim, um potencial muito grande para influenciar o voto dos eleitores (Benoit 

& Harthcock, 1999). O comportamento dos candidatos, em circunstância de debate, tam-

bém é algo que devemos ter em consideração quando falamos do feedback percecionado 

por parte do eleitorado em relação aos candidatos. Geralmente, os candidatos, em con-

texto de debate político, tentam, por um lado, estabelecer uma imagem de maior proxi-

midade com o público eleitor, a fim de conquistar ou permanecer no poder; por outro 

lado, tentam prejudicar a imagem dos adversários, apontando as suas fragilidades, de 
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modo a destacar a sua própria imagem como sendo honesta, competente e responsá-

vel (Batista & Andrade, 2017, pp. 308–309). 

A influência dos debates políticos sobre o eleitorado apresenta, segundo Baboš e 

Világi (2018), um efeito mais forte em relação às capacidades de liderança, credibilidade 

e competência financeira dos candidatos, mas apenas se os candidatos em causa são pouco 

conhecidos. Os mesmos autores constataram que fatores como a familiaridade com os 

candidatos e a existência de preferências previamente formadas constituem um grande 

obstáculo à alteração das preferências de voto dos eleitores, mesmo após a transmissão 

de um debate político. Assim, a influência exercida pelos debates sobre o voto dos cida-

dãos não se verifica tão acentuada no eleitorado que já se encontra “comprometido” com 

um partido ou coligação em questão (Benoit & Harthcock, 1999, p. 342). 

Relativamente à influência dos debates na intenção de voto, a literatura fornece 

evidências de que os debates políticos televisivos são capazes de influenciar direta e in-

diretamente a decisão de voto. O trabalho de Wintersieck (2017) concluiu que as avalia-

ções que os eleitores fazem dos candidatos, em contexto de debate político, são influen-

ciadas pelas mensagens positivas e negativas sobre um determinado candidato. Ou seja, 

o nível de interesse dos indivíduos na mensagem de um candidato é capaz de influenciar 

a sua motivação para processar essa mesma mensagem. Os debates políticos influenciam 

os eleitores porque fornecem informações sobre as qualidades, qualificações, competên-

cia e confiança dos candidatos; influenciam os eleitores através de sinais não-verbais (vi-

suais) como a aparência física e o carisma; e, por fim, influenciam os eleitores, pois for-

necem informações sobre a posição política dos candidatos (Brierley et al., 2020). Os 

debates políticos televisivos contribuem, assim, para o “aumento do interesse na campa-

nha, incentivam à procura de informação política adicional e encorajam a uma maior par-

ticipação eleitoral” (Nina, 2017, p. 5). Assim, os debates políticos televisivos tendem a 

estimular o envolvimento político e o interesse pelos assuntos políticos. 

No entanto, o fenómeno da “espetacularização da política” alerta para a questão 

dos debates políticos, em circunstância de campanha eleitoral, na medida em que “sim-

plificar as mensagens políticas equivale a facilitar os contatos com a totalidade do eleito-

rado, desviando as atenções dos debates que realmente interessam aos cidadãos” 

(Salgado, 2012, p. 242). Tal situação encoraja a uma falta de interesse do eleitorado no 

que concerne aos assuntos políticos e instiga, potencialmente, a uma maior abstenção em 

eleições. Neste sentido, o debate político televisivo constitui um dos muitos elementos 
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das campanhas eleitorais que é passível de influenciar a intenção de voto (Nina, 2017, p. 

2). 

Os impactos dos debates políticos sobre a intenção de voto dos eleitores são tam-

bém destacados, segundo uma parte da literatura, como sendo, praticamente, inexistentes. 

Assim sendo, alguns estudos, nomeadamente Goldberg e Ischen (2020) e Pennec e Pons 

(2019), vêm salientar a realidade de que existem poucas evidências sobre o impacto dos 

debates políticos televisivos na intenção de voto dos eleitores. Tendo como pano de fundo 

o caso das eleições holandeses de 2017, os autores Goldberg e Ischen (2020), examinaram 

o impacto dos potenciais efeitos decorrentes dos debates políticos televisivos, em período 

de campanha eleitoral, e destacaram que os impactos observados não foram significativos 

no que toca à influência dos debates sob a intenção de voto. 

Também os autores Pennec e Pons (2019), num trabalho realizado através da aná-

lise de 56 debates televisivos, em 31 eleições, de sete países diferentes, não conseguiram 

verificar impactos significativos dos debates políticos televisivos na intenção e na escolha 

de voto dos eleitores. Apesar de terem sido constatados ligeiros aumentos diários (so-

mente a curto prazo) no número de votos dos partidos que correspondiam aos candidatos 

que tinham participado num debate eleitoral, este estudo concluiu que os debates políticos 

televisivos não afetaram, de forma significativa, os indivíduos que se encontravam em 

processo de escolha eleitoral (Pennec & Pons, 2019, p. 5). 

De uma forma geral, os debates políticos televisivos não influenciaram de maneira 

forte e constante a intenção de voto dos cidadãos, sendo que um dos efeitos mais notório, 

para o caso das eleições holandeses do ano de 2017, foi a diminuição das intenções de 

voto para os dois principais candidatos às eleições (Goldberg & Ischen, 2020). O contri-

buto dos debates televisivos é considerado insignificante para a formação das preferências 

de voto, indicando que as informações continuamente recebidas pelos eleitores, durante 

as campanhas eleitorais, exercem mais influência sobre o seu comportamento eleitoral do 

que somente a componente dos debates políticos televisivos (Pennec & Pons, 2019). 

Deste modo, podemos afirmar que a evidência de que os debates influenciam as 

preferências eleitorais dos cidadãos é, na realidade, mista. Por um lado, para Benoit e 

Harthcock (1999) e para Baboš e Világi (2018), os eleitores são suscetíveis de serem 

influenciados pelos debates políticos televisivos. Contudo, são mais influenciados pelos 

debates quando surgem novos candidatos e são menos influenciados quando já possuem 
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preferências eleitorais previamente definidas. Por outro lado, para Goldberg e Ischen 

(2020) e para Pennec e Pons (2019), a influência dos debates políticos televisivos sobre 

a intenção de voto do eleitorado é praticamente nula, fazendo assim dos debates políticos 

televisivos um fraco elemento persuasivo a ter em consideração quando os eleitores to-

mam a sua opção de voto eleitoral. 

 

4. O tom dos debates políticos televisivos 

Por fim, abordamos a questão do tom dos debates políticos televisivos dado que é 

o nosso principal foco de análise dentro do tema dos debates políticos. Será consoante o 

tom do debate que iremos aferir os eventuais efeitos sobre a intenção de voto. Estende-

mos, ainda, a nossa análise para a questão do tom de campanha e seus efeitos, uma vez 

que esta se encontra bastante relacionada com o tom do debate político. 

Iniciamos a temática relativa ao tom de debate, abordando aquilo que a literatura 

nos diz sobre as diferentes formas de medição e de avaliação do tom. Assim sendo, a 

literatura destaca, sobretudo, três grandes aspetos através dos quais é possível medir o 

tom. O primeiro está relacionado com a cobertura dos media, recorrendo às notícias que 

circulam nos jornais e a outras fontes de notícias ao nível local; o segundo prende-se com 

os anúncios políticos televisivos que passam em período de campanha eleitoral; e o ter-

ceiro diz respeito às perceções dos cidadãos (Ridout & Franz, 2008). Este último aspeto 

envolve questionar os cidadãos em relação à perceção do tom por meio de um instrumento 

de pesquisa. 

Tendo em conta que neste trabalho iremos analisar somente a perspetiva da per-

ceção dos cidadãos em relação ao tom, podemos adiantar que a avaliação do tom, feita 

pelos eleitores de forma individual, pode variar muitíssimo de eleitor para eleitor. Por 

isso, uma desvantagem associada a esta prática é o facto da perceção do tom, por parte 

dos eleitores, ser bastante ambígua (Ridout & Franz, 2008, p. 163). Ou seja, cada eleitor 

possui uma opinião diferente sobre o que é para si um tom negativo ou um tom positivo. 

Não obstante, é importante referir que uma das vantagens de utilizar as perceções dos 

cidadãos como medida do tom é o facto de ser possível aos eleitores avaliar o tom a partir 

de qualquer fonte de informação seja ela física, como os jornais, ou virtual, como a tele-

visão e a Internet (Ridout & Franz, 2008, p. 163). 
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Na sua generalidade, o tom do debate político carateriza-se por ter a capacidade 

de transmitir mensagens de cariz positivo ou negativo. Um tom considerado positivo pro-

voca no eleitorado emoções positivas como alegria, interesse, orgulho e esperança; um 

tom considerado negativo provoca, frequentemente, no eleitorado emoções negativas 

como ansiedade, medo, revolta e nojo (Lee et al., 2019, p. 884). Ao longo do período de 

campanha eleitoral, o eleitor tende a favorecer um determinado candidato em função de 

outro candidato, na medida em que o primeiro consiga demonstrar capacidades para pro-

vocar no eleitor várias emoções positivas como esperança e orgulho e poucas ou nenhu-

mas emoções negativas como revolta ou medo (Lee et al., 2019, p. 883). 

Um tom negativo pode ser uma forma de atacar ou criticar os opositores em situ-

ação de debate e um tom positivo pode encontrar-se relacionado com a exaltação das 

qualidades do próprio candidato (Tedesco & Dunn, 2018, p. 4). O tom positivo ou nega-

tivo pode ser identificado, durante um debate, no sentido em que o candidato apresenta 

um tom positivo quando dá ênfase às suas próprias políticas e um tom negativo quando 

critica as políticas e o candidato adversário (Pattie et al., 2019). 

Relativamente ao tom de debate negativo, a literatura diz-nos que a negatividade 

no meio político diz respeito ao facto dos candidatos criticarem ou atacarem o candidato 

oponente, ao invés de apresentarem, unicamente, as suas próprias propostas políticas 

(Hopmann et al., 2017, p. 285). A pertinência do discurso negativo depende, em grande 

escala, das implicações sobre as atitudes e opiniões dos eleitores. No entanto, podemos 

afirmar que os seres humanos reagem mais facilmente às mensagens negativas do que às 

mensagens positivas (Hopmann et al., 2017, p. 285). Um outro estudo realizado no âmbito 

do tom negativo veio, também, corroborar esta premissa associada à negatividade. Assim, 

o estudo indica que, quando os eleitores se encontram no momento de tomar a sua decisão 

de voto, a informação negativa é aquela que surge, mais facilmente, no pensamento dos 

indivíduos, ou seja, é aquela que fica marcada, durante mais tempo, na memória das pes-

soa (Belim & Baptista, 2018, p. 120). 

Ao mesmo tempo, os resultados que derivam da utilização de um tom de debate 

negativo são conhecidos como sendo prejudiciais para os seus praticantes. Num trabalho 

elaborado acerca dos efeitos da negatividade nos debates políticos televisivos, os autores 

concluíram que os mecanismos de ataque (em debates televisivos) não demonstram im-

pactos positivos diretos para os candidatos que atacam, podendo mesmo provocar efeitos 

negativos não intencionais (Hopmann et al., 2017, p. 285). Em concreto, pode afetar a 
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avaliação que os eleitores fazem dos candidatos em geral e afetar a sua participação elei-

toral. Neste sentido, também os autores Ansolabehere et al. (1994), através da realização 

de um estudo experimental, constataram que os indivíduos expostos ao tom negativo 

apresentaram uma fraca intenção para ir votar nas eleições, assim como, demonstraram 

atitudes mais negativas em relação ao governo. 

No entanto, a abordagem de atacar os oponentes, em contexto de debate, não é 

consensual em termos dos efeitos negativos que provoca na participação eleitoral. A ne-

gatividade é, também, capaz de estimular a participação eleitoral, uma vez que existem 

evidências de que alguns eleitores são influenciados a votar devido ao seu contacto com 

o tom negativo (Kahn & Kenney, 1999). A exposição ao tom negativo pode ainda fazer 

com que o eleitorado acredite que sabe mais sobre os candidatos, tendendo a apresentar 

um conhecimento mais exato sobre os mesmos, não necessitando de procurar informações 

adicionais, uma vez que recordam os candidatos mais facilmente (Lee et al., 2019, p. 

880). Ainda assim, e apesar da negatividade poder estimular à participação eleitoral, é 

necessário ter em conta que tal só acontece quando os níveis de negatividade são baixos, 

dado que níveis de negatividade elevados tendem a provocar um efeito contrário (Lau & 

Pomper, 2001).  

No que toca ao tom de debate positivo, este está associado ao discurso político de 

cariz positivo. O discurso político é caraterizado por mensagens centradas na pessoa que 

o transmite, existindo uma tendência para suscitar efeitos positivos no eleitor (Hopmann 

et al., 2017, p. 286). Quando o discurso de um candidato é capaz de provocar um impacto 

positivo no eleitor, este sente-se motivado a confiar no conhecimento geral existente so-

bre “estruturas, rotinas e heurísticas”, em detrimento da motivação para confiar no seu 

próprio conhecimento sobre os assuntos políticos e/ou candidatos (Groenendyk, 2019, p. 

2). Ou seja, quando um indivíduo perceciona efeitos positivos no discurso de um candi-

dato, o indivíduo cria um “bom pressentimento” em relação a esse candidato e, como tal, 

não encontra necessidade de recorrer a informações adicionais sobre o mesmo, focando-

se apenas no que já sabe e no que é de conhecimento comum sobre esse mesmo candi-

dato (Groenendyk, 2019, p. 2). 

É importante ressaltar que as mensagens percebidas pelo eleitorado como positi-

vas exercem impactos positivos sobre os níveis de interesse e participação política dos 

cidadãos e, como tal, o candidato que discursa sobre as suas próprias políticas gera ava-

liações mais positivas por parte dos eleitores (Hopmann et al., 2017, p. 287). Para além 
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disso, ter um “bom pressentimento” no que toca aos candidatos pode auxiliar o eleitorado 

mais indeciso a desenvolver interesses e preferências pelas temáticas políticas 

(Groenendyk, 2019, p. 15), aumentando a motivação para investigar informações adicio-

nais sobre os candidatos (Lee et al., 2019, p. 881). Quando confrontados com um tom 

positivo, os eleitores tendem a apresentar níveis mais elevados de participação eleitoral, 

tal como, tendem a manifestar atitudes mais positivas em relação ao governo 

(Ansolabehere et al., 1994). 

Em contrapartida, quando a mensagem de um candidato provoca um efeito nocivo 

no eleitor, este é capaz de sentir incerteza e confusão. Assim, a avaliação que o eleitor faz 

dos candidatos é instável, fazendo com que este demore mais tempo e seja menos previ-

sível durante o processo de tomada de decisão para o voto (Groenendyk, 2019, p. 3). Para 

o eleitor, a inexistência de um “bom pressentimento” em relação a um candidato reflete-

se, geralmente, numa taxa de participação eleitoral mais baixa (Groenendyk, 2019, p. 2). 

Portanto, algumas mensagens políticas, em contexto de campanha eleitoral, são passíveis 

de agravar a indecisão do eleitor na hora de votar, a partir do momento em que o cidadão 

é confrontado com discursos conflituantes e “pressões cruzadas”, enquanto outras são 

suscetíveis de conseguir moderar o eleitorado mais indeciso, gerando mais satisfação em 

relação aos candidatos (Groenendyk, 2019, p. 3). 

 

5. Hipóteses de investigação 

Os efeitos da negatividade sobre os debates televisivos são, amplamente, demons-

trados no trabalho de Hopmann et al. (2017). As estratégias de ataque, que usualmente 

são empregues pelos candidatos, não produzem impactos positivos significativos para os 

candidatos que atacam, podendo mesmo gerar efeitos negativos não expectáveis como 

falta de interesse no candidato ou, até mesmo, considerar o seu desempenho negativo 

(Hopmann et al., 2017, p. 285). Porém, as mensagens políticas percecionadas pelo elei-

torado como positivas geram melhorias sobre os níveis de interesse e participação política 

dos cidadãos (Hopmann et al., 2017, p. 287). Assim, e de acordo com os autores, podemos 

constatar que o discurso de ataque, nos debates políticos, não é favorável para os candi-

datos, pois os eleitores tendem a conceber uma avaliação negativa sobre os mesmos. Já 

um discurso político que suscita efeitos positivos no eleitorado, e onde o candidato dis-

cursa sobre as suas próprias políticas, tende a suscitar avaliações mais positivas por parte 

dos eleitores. Assim, assumimos que: 
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H1: quanto mais positivo for o tom do debate político televisivo, mais positiva tenderá a 

ser a avaliação que o eleitorado faz dos candidatos (em função do desempenho dos mes-

mos ao longo do debate no que toca a fatores como a confiabilidade, competência, ami-

gabilidade, liderança, oratória e fortalecimento da economia do país). 

Os efeitos produzidos pelo discurso político dos candidatos podem ser percecio-

nados pelo eleitorado como sendo positivos ou negativos. Quando o discurso de um can-

didato é capaz de gerar “bons pressentimentos” no eleitorado, isto faz com que o eleitor 

mais indeciso, durante o período de campanha eleitoral, comece a criar mais interesse 

pelos temas políticos e pelos candidatos, potenciando assim níveis de participação eleito-

ral mais elevados (Groenendyk, 2019, p. 15). Contudo, quando o discurso de um candi-

dato provoca um efeito negativo no eleitorado, este tende a retardar a sua escolha no que 

toca ao voto, conferindo mais instabilidade eleitoral e níveis de participação eleitoral mais 

baixos (Groenendyk, 2019, pp. 2–3). Deste modo, e em concordância com o exposto por 

Groenendyk (2019), é possível constatar que um tom mais positivo tende a instigar a uma 

maior participação eleitoral e o tom mais negativo pode levar a uma menor participação 

eleitoral. 

Existem, contudo, algumas evidências de que o contacto com a negatividade, no 

meio político, nem sempre é sinónimo de uma fraca intenção de ir votar nas eleições por 

parte dos cidadãos. A exposição dos eleitores às campanhas negativas, assim como, aos 

debates políticos televisivos de cariz negativo, onde os candidatos atacam os seus oposi-

tores e vice-versa, pode acarretar efeitos positivos sobre a intenção de ir votar nas elei-

ções, mobilizando os eleitores no seu geral (Goldstein & Freedman, 2002). Um outro 

estudo, que se propôs a analisar o impacto da utilização da negatividade por parte dos 

candidatos políticos (no que toca ao ataque ao seus opositores), concluiu, igualmente, que 

a exposição às campanhas negativas é, de facto, suscetível de estimular a intenção de voto 

dos eleitores (Martin, 2004, p. 547). Assim sendo, e por não haver consenso na literatura 

apresentamos as seguintes hipóteses: 

H2a: um tom de debate político positivo tende a estimular a intenção de voto por parte 

dos eleitores. 

H2b: um tom de debate político negativo, nomeadamente o tom de debate político de 

ataque aos opositores políticos, tende a mobilizar positivamente a intenção de voto dos 

eleitores. 



 

36 
 

Um outro trabalho realizado por Hopmann et al. (2010) indica-nos que o tom po-

sitivo de um candidato ou líder leva os eleitores a fazerem avaliações mais positivas dos 

partidos ou coligações a que estes pertencem. Os mesmos autores referem que o tom dos 

candidatos é capaz de influenciar a relação dos eleitores no que diz respeito aos partidos 

que estes representam. Para além disso, o tom positivo ou negativo do discurso dos can-

didatos tende a provocar satisfação ou descontentamento nos eleitores, no que diz respeito 

aos candidatos e seus respetivos partidos (Hopmann et al., 2010, p. 391). Desta forma, é-

nos possível reconhecer que: 

H3: o tom de debate político positivo tende a fazer com que mais eleitores votem nos 

partidos dos candidatos em particular. 

A escolha eleitoral dos indivíduos pode ser influenciada pelo tom do debate. No 

entanto, o nível de identificação partidária dos eleitores também constitui um importante 

elemento influenciador. Os eleitores que fazem as suas escolhas eleitorais durante o perí-

odo de campanha eleitoral não apresentam diferenças significativas, em termos da impor-

tância atribuída ao seu voto, relativamente aos eleitores que já têm as suas escolhas elei-

torais definidas antes do início da campanha eleitoral (Hopmann et al., 2010, p. 392). 

Porém, os primeiros, considerados eleitores indecisos, são mais facilmente influenciados 

pelo tom do discurso dos candidatos. Por sua vez, os últimos, como possuem uma identi-

ficação partidária mais forte, não são tão facilmente influenciados pelo tom do discurso 

dos candidatos (Hopmann et al., 2010, p. 392). Deste modo, é expetável que: 

H4: os efeitos provocados pelo tom de debate político negativo tendem a desincentivar a 

intenção de ir votar do eleitorado indeciso. 

Por último, a literatura aponta para uma relação significativa entre a negatividade 

e o interesse dos cidadãos nos problemas que o país enfrenta. Assim, é provável que os 

eleitores obtenham informações sobre os principais problemas do país, sobretudo, através 

da utilização da negatividade por parte dos candidatos e, especialmente, em período de 

campanha eleitoral (Martin, 2004, p. 550). Isto acontece devido às informações negativas 

serem de mais fácil memória, atenção e julgamento, fazendo com que a perceção dos 

problemas públicos aumente (Martin, 2004, p. 552). Logo, esperamos que: 

H5: o tom de debate político negativo tende a incentivar os cidadãos a estarem mais ci-

entes dos problemas públicos que o país enfrenta. 
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6. Conclusões 

Terminamos o capítulo relativo ao enquadramento teórico ressaltando que os pa-

râmetros de medição destinados à avaliação do tom (cobertura mediática, anúncios polí-

ticos televisivos e perceção dos cidadãos) foram apresentados segundo aquilo que a lite-

ratura nos diz sobre os diversos métodos que existem para medir o tom em política. Po-

rém, a literatura indica-nos que estas medidas são utilizadas, sobretudo, para avaliar o 

tom das campanhas eleitorais. Ainda assim, considerámos pertinente apresentar a análise 

dos efeitos do tom nas campanhas, pois, desta forma, conseguimos adaptar uma escala de 

medida para o tom dos debates políticos. 

Por último, e após a apresentação da revisão da literatura que suporta o tema deste 

trabalho, é-nos possível indicar que visamos expandir a análise desta matéria a um caso 

ainda não estudado e, assim, verificar se o tom dos debates políticos eleitorais televisivos 

exerce influência sobre o comportamento eleitoral. Neste sentido, a questão do tom dos 

debates em Portugal constitui uma parte importante de inovação neste trabalho. É inova-

dor porque pretende avaliar o efeito que o tom dos debates políticos eleitorais televisivos 

exerce no comportamento eleitoral em Portugal, mais especificamente, sobre a intenção 

de voto do eleitorado. Existem apenas estudos exploratórios, sobretudo, estudos que me-

dem o tom de campanha negativo (Ramalhete, 2014). Assim, este projeto é relevante, na 

medida em que permite colmatar uma lacuna existente na literatura no que diz respeito 

aos efeitos do tom dos debates políticos eleitorais sobre a intenção de voto, analisando 

esta relação no contexto das legislativas de 2019, entre António Costa e Rui Rio, em 

Portugal. 
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III. DESENHO DE ESTUDO 

O desenho de estudo constitui o esquema que guia o processo de recolha, análise 

e interpretação da informação (Creswell, 2014, p. 3). Este capítulo terá como pano de 

fundo a problemática da análise do tom dos debates políticos eleitorais televisivos, no-

meadamente, o debate político eleitoral televisivo entre os dois líderes dos dois maiores 

partidos com assento parlamentar em Portugal, António Costa (PS) e Rui Rio (PSD), para 

as eleições legislativas de 2019. Por isso, temos por objetivo analisar de que maneira o 

tom do debate político televisivo entre Rui Rio e António Costa influenciou o comporta-

mento eleitoral nas eleições legislativas de 2019, mais especificamente, a intenção de 

voto dos eleitores. 

Uma vez que este projeto se encontra inserido no âmbito do “Projeto PACTO” 

(um projeto realizado entre a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro e o Ins-

tituto Universitário de Lisboa, ISCTE-IUL) iremos recorrer às informações que nos foram 

disponibilizadas por este projeto, visto que os dados referentes ao desenho de estudo, que 

iremos aplicar nesta investigação, já tinham sido recolhidos anteriormente. Toda a seleção 

de dados, assim como, todo o processo de constituição e desenho da amostra foram, tam-

bém, idealizados e recolhidos no âmbito do mesmo. Neste sentido, com este trabalho, 

pretende-se contribuir para a investigação no domínio do “Projeto PACTO”, tendo sem-

pre em conta o nosso inovador foco de análise que é a temática do tom do debate político 

eleitoral televisivo e a intenção de voto do eleitorado. 

 

1. Recolha e seleção de dados 

A seleção de dados foi feita longitudinalmente e em quatro grandes momentos. 

De 2 a 6 de setembro de 2019 foi feito o primeiro “estudo de seleção” (selection study). 

O debate político televisivo entre Rui Rio e António Costa realizou-se no dia 16 de se-

tembro e foi transmitido em simultâneo pelos três canais de televisão generalista em sinal 

aberto, RTP1, SIC e TVI. De 19 a 17 de setembro realizou-se o “estudo de pré-campanha” 

(pre-campaign study). De seguida, a 28 e 29 de setembro foi efetuado o “estudo de meio 

da campanha” (middle campaign study). No dia 6 de outubro foi o dia da eleição e, ime-

diatamente, a seguir, de 7 a 10 de outubro foi feito o “estudo pós-eleitoral” (post-election 

study). Foram, ainda, realizados 13 “estudos diários” (daily studies) de 22 de setembro a 

4 de outubro. 
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Contudo, para este trabalho iremos apenas recorrer aos dados referentes ao ques-

tionário de seleção (aplicado antes do debate) e ao questionário de debate “Rui Rio/An-

tónio Costa” (aplicado imediatamente após a transmissão do debate). Iremos utilizar os 

dados do questionário de seleção para avaliar a intenção de voto dos eleitores antes da 

realização do debate. Já os dados do questionário de debate “Rui Rio/António Costa” 

serão utilizados para conseguir obter a perceção do eleitorado em relação ao tom do de-

bate, assim como, para verificar se o debate introduziu alterações nas intenções de voto 

dos eleitores. 

A finalidade do questionário é a de obter informação, de forma sistemática, de 

uma população investigada sobre as variáveis que são objeto da investigação. Os questi-

onários ajudam a organizar, a normalizar e a controlar os dados, a fim de que as informa-

ções procuradas possam ser recolhidas de maneira rigorosa (Fortin, 2009). No entanto, os 

questionários, como qualquer outro método de recolha de dados, apresentam as suas van-

tagens e desvantagens, que devem ser cuidadosamente avaliadas antes do momento da 

sua aplicação. Neste caso em específico, optámos pela utilização dos questionários devido 

às vantagens que se encontram relatadas na literatura. Em primeiro lugar, os questionários 

são eficientes ao nível da recolha de dados, nomeadamente no que toca à recolha de dados 

sobre assuntos sensíveis, na medida em que podem ser administrados anonimamente; em 

segundo lugar, são, igualmente, eficientes ao nível económico, uma vez que não apresen-

tam, praticamente, quaisquer custos associados, especialmente se forem aplicados online 

(como é o caso deste estudo); por fim, em terceiro lugar, permitem recolher informação 

de um público bastante amplo (Patten, 2016).  

Em relação às desvantagens associadas aos questionários podemos salientar, em 

primeiro lugar, que a taxa de resposta aos questionários é, muitas vezes, baixa, principal-

mente quando os questionários são enviados para inquiridos que não conhecem pessoal-

mente o investigador; em segundo lugar, os questionários são suscetíveis de fornecer re-

sultados apenas de forma instantânea, dado que, por exemplo, em perguntas do tipo “aber-

tas”, os inquiridos tendem a indicar as respostas que primeiro surgem na sua mente, não 

permitindo uma reflexão rica e aprofundada do tema presente na questão; em terceiro 

lugar, os questionários incentivam às respostas do tipo “socialmente desejável”, uma vez 

que encoraja os inquiridos a dar respostas politicamente corretas, mesmo que para isso, 

seja necessário colocar em causa a sua veracidade (Patten, 2016). 
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2. Amostra 

O processo de amostragem utilizado foi o não aleatório por conveniência. Os par-

ticipantes foram selecionados através de uma amostra por conveniência que foi recrutada 

mediante anúncios realizados nas redes sociais, perfazendo um total de 358 indivíduos 

que aceitaram participar no estudo. Porém, e tendo em conta que nos interessa apenas os 

dados do questionário do primeiro momento (“estudo de seleção”) e os dados do questi-

onário de debate “Rui Rio/António Costa”, a nossa amostra final fixou-se nos 276 indi-

víduos para ambos os momentos. Ou seja, os mesmos 276 indivíduos que responderam 

ao questionário do “estudo de seleção” foram os mesmos que responderam ao questioná-

rio de debate “Rui Rio/António Costa”. No caso da amostra não aleatória por conveniên-

cia, não se conhece a probabilidade de um elemento da população ser escolhido para par-

ticipar na amostra, isto é, alguns elementos da população podem não ser selecionados 

para integrar a amostra (Martins, 2005, p. 8). Assim sendo, cabe ao investigador definir 

e avaliar os critérios sobre quem irá, ou não, participar na amostra, tendo, muitas vezes, 

em conta motivos de ordem prática e de acessibilidade aos dados (Fonseca, 2008, p. 51). 

Portanto, podemos constatar que o processo de amostragem não aleatório por con-

veniência faz com que haja uma escolha deliberada dos elementos para compor a amostra, 

sendo que estes são selecionados por estarem imediatamente disponíveis. Contudo, a 

amostra não aleatória por conveniência apresenta como principal debilidade o facto de 

poder comprometer a inferência estatística dos resultados para a população devido ao 

enviesamento provocado pela seleção induzida dos elementos constituintes da amostra 

(Fonseca, 2008, p. 51). Segundo este tipo de amostragem, os resultados e as conclusões 

obtidas só se aplicam à amostra construída pelo investigador, não podendo ser generali-

zados com confiança para a totalidade da população (Coutinho, 2011, p. 90). Todavia, 

não sendo exequível garantir a todos os elementos da população a mesma probabilidade 

de integrarem a amostra, procurou-se obter o maior número possível de respostas, por 

forma a tornar a amostra o mais equilibrada e representativa possível. 

No que toca à constituição da amostra total foram criados três grupos de partici-

pantes (G1, G2 e G3). O primeiro grupo (G1), composto por 168 indivíduos (47% do 

sexo masculino), foi monitorizado e respondia aos questionários após assistir à transmis-

são de conteúdos políticos, nomeadamente, diários de campanha. O segundo grupo (G2), 

constituído por 64 indivíduos (64% do sexo masculino), assistia aos conteúdos políticos 
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diariamente, tal como, respondia aos questionários. Por fim, o terceiro grupo (G3), com-

posto por 126 sujeitos (45% do sexo masculino), serviu como grupo de controlo, dado 

que apenas respondia aos questionários e não assistia a qualquer tipo de conteúdos polí-

ticos.  

Os participantes dos três grupos receberam, ainda, um questionário inicial, onde 

foram caraterizados, de forma abrangente, pelas diversas variáveis sociodemográficas 

(sexo; faixa etária; grau de escolaridade; situação profissional; classe social; etc). Além 

disso, foram, também, caraterizados por um conjunto de itens relacionados à ideologia 

política, afiliação partidária, entre outros. Antes da participação neste projeto, os partici-

pantes receberam um formulário de consentimento, onde foram informados sobre: (1) os 

objetivos do estudo; (2) a natureza das sessões de monitorização; (3) a confidencialidade 

das suas informações e respostas; e, por último, (4) o direito de abandonar a sua partici-

pação a qualquer momento, sem qualquer penalização (Lei No 58/2019 de 8 de Agosto, 

2019). 

No que toca ao debate político televisivo entre António Costa e Rui Rio, a primeira 

sessão de monitorização teve como foco principal a monitorização ao vivo do principal 

debate para as eleições portuguesas, apresentando os candidatos dos dois principais par-

tidos: PS (António Costa) e PSD (Rui Rio). Este debate foi assistido por cerca de um 

quarto da população portuguesa (2,7 milhões de espectadores) e, como tal, foi uma opor-

tunidade única para investigar como a população reage ao desempenho dos candidatos 

políticos. Após o debate, os participantes dos três grupos (G1, G2 e G3) foram questio-

nados sobre o desempenho de cada líder durante o debate e sobre como é que o candidato 

conseguiu lidar com os principais problemas que país enfrenta. 

Os participantes dos três grupos (G1, G2 e G3) foram criados tendo em conta a 

idade e o sexo. Contudo, se considerarmos a amostra sem distinção entre grupos, verifi-

camos que foram incluídas mais variáveis como: o grau de escolaridade; a situação pro-

fissional; o setor profissional; a classe social e ainda algumas variáveis de caráter político. 

Assim, na tabela 1, apresentamos os principais dados de caraterização individual e pro-

fissional da amostra, assim como, alguns dos principais dados de caraterização tendo em 

conta as variáveis políticas. 
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Tabela 1 

Caraterização da amostra 

 
Variável 

 

 
Opção de resposta 

 
Percentagem 

Sexo Masculino 38% 
 Feminino 62% 
   

Idade (média) - 35 anos 
   

Grau de escolaridade Nenhum 0,8% 
 Primário incompleto 0,3% 
 Primário completo (4ª classe) 0,3% 
 Secundário incompleto 7,6% 
 Secundário completo (7º/atual 

12º ano) 
26,5% 

 Superior incompleto 12,3% 
 Superior completo (bachare-

lato/licenciatura...) 
52,2% 

   
Situação profissional Empregado a tempo inteiro 

(40 ou mais horas semanais) 
68% 

 Empregado a tempo parcial (en-
tre 15 e 39 horas semanais) 

6,3% 

 Empregado menos que o tempo 
parcial (14 ou menos horas se-

manais) 

1,3% 

 Trabalhador familiar não remu-
nerado 

0,3% 

 Desempregado 7,1% 
 Estudante/na escola/em forma-

ção profissional 
10% 

 Reformado ou pré-reformado 
(exceto os reformados por inva-

lidez) 

1,8% 

 Invalidez permanente (rece-
bendo pensão ou não) 

0,5% 

 Doméstica/ocupa-se de tarefas 
do lar 

1% 

 Outra situação 3,7% 
   

Setor profissional Trabalha no Estado (administra-
ção pública central e local/enti-
dades públicas autónomas/em 

presa pública) 

24,7% 

 Trabalha no setor privado por 
conta de outrem 

60,1% 

 Trabalha no setor privado por 
conta própria 

6,8% 

 Trabalha numa empresa mista 
(pública e privada) 

3,7% 

 Trabalha numa organização sem 
fins lucrativos 

4,7% 

   
Classe social  Classe Baixa 5,8% 

 Classe Média Baixa 35,2% 
 Classe Média 51,4% 
 Classe Média Alta  6,6% 
 Classe Alta 1% 
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Interesse por política Nada interessado 4,4% 

 Pouco interessado 17,3% 
 Razoavelmente interessado 57,2% 
 Muito interessado 21,1% 
   

Proximidade partidária Sim 39% 
 Não 61% 
   

Ideologia partidária 0. Esquerda 4,2% 
 1 1,6% 
 2 5,5% 
 3 14,1% 
 4 15,1% 
 5. Centro 30,5% 
 6 10,2% 
 7 8,3% 
 8 4,9% 
 9 2,3% 
 10. Direita 3,4% 

 

Por último, salientar ainda que no que diz respeito à caraterização dos principais 

partidos parlamentares, a maioria dos inquiridos, numa escala de 0 a 10 (“0” significa 

esquerda e “10” direita) classificam o PPD-PSD em 7 e o PS em 4, posicionando Rui Rio 

e António Costa, igualmente, em 7 e 4, respetivamente. 

 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada será quantitativa. O método quantitativo ou estatístico 

tem como principal objetivo procurar compreender as causas para um determinado fenó-

meno. Preocupa-se com as relações estabelecidas entre os fenómenos, atribui importância 

à teoria para explicar as causas associadas a um fenómeno e é capaz de identificar meca-

nismos entre as relações que são estabelecidas (Creswell, 2014, p. 145). O método quan-

titativo é dedutivo, na medida em que tende a ser mais apto para testar hipóteses, através 

da descrição e estabelecimento de correlações estatísticas e causas entre variáveis. Este 

método considera que todos os dados são quantificáveis e podem ser traduzidos em nú-

meros, opiniões e informações para serem classificados e analisados, geralmente, utili-

zando métodos estatísticos (Reis, 2010). O critério da credibilidade pauta-se pela validade 

e fiabilidade dos processos de medição e dos resultados. Validade no sentido em que se 

refere ao grau em que um instrumento realmente mede a variável que se pretende medir 

e fiabilidade por forma a garantir consistência no uso dos procedimentos de recolha de 

dados (Coutinho, 2011, p. 111). Portanto, o objetivo da pesquisa quantitativa pauta-se 
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pela quantificação dos dados e pela generalização dos resultados da amostra para a popu-

lação alvo (Creswell, 2014, p. 3). 

Como podemos constatar pelos dados acima apresentados, não é possível analisar 

em profundidade cada um dos elementos da amostra. Contudo, e apesar da nossa meto-

dologia de análise ser quantitativa, não há possibilidade de generalizar a amostra à totali-

dade da população não incluída neste estudo. Isto acontece, essencialmente, devido a dois 

fatores: ao tamanho reduzido da amostra e ao processo de amostragem utilizado ser o não 

aleatório por conveniência. Tal como já foi referido anteriormente, a literatura diz-nos 

que este tipo de amostragem não nos permite generalizar com confiança os resultados 

obtidos para a população, visto que existe um certo enviesamento na escolha dos partici-

pantes para compor a amostra. Assim sendo, e como não é possível garantir a todos os 

elementos da população a mesma probabilidade de integrarem a amostra, procurou-se 

obter o maior número possível de respostas, de maneira a aumentar a representatividade 

da amostra e a segurança das construções estatísticas. 

Pretendemos analisar e testar os resultados dos questionários e a partir daí obser-

var se a perceção do tom do debate é capaz de alterar a intenção de voto do eleitorado. 

Para isso, iremos utilizar o questionário de seleção por forma a compreender a intenção 

de voto dos eleitores antes da realização do debate e, ainda, o questionário relativo ao 

debate “Rui Rio/António Costa” (aplicado depois da realização do debate), selecionando 

as perguntas relacionadas com a temática do tom do debate e da intenção de voto, para 

avaliar se, de facto, o tom do debate interferiu na intenção do voto do eleitorado. As per-

guntas selecionadas dos questionários funcionarão como as variáveis estatísticas da nossa 

investigação, pois será a partir da relação entre as diversas variáveis que iremos proceder 

ao teste das hipóteses. 

 

4. Operacionalização das variáveis 

Relativamente à forma como as variáveis foram operacionalizadas podemos refe-

rir que as questões relativas ao tom do debate político televisivo foram medidas a partir 

do questionário de debate “Rui Rio/António Costa” através da seguinte pergunta: 

DB.4_deb. Diz-se que, durante um debate, um candidato apresenta uma posição 

"positiva" quando apresenta as suas próprias políticas e uma posição “negativa” quando 

critica as políticas e o candidato adversário. Indique, por favor, qual considera ter sido 
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a posição adotada por António Costa e Rui Rio durante o debate televisivo, numa escala 

em que 1 significa ‘muito negativa’ e 5 significa ‘muito positiva’. 

DB.4_1_deb. (António Costa) 

1. Muito negativa 

2. Negativa 

3. Neutra 

4. Positiva 

5. Muito positiva 

DB.4_2_deb. (Rui Rio) 

1. Muito negativa 

2. Negativa 

3. Neutra 

4. Positiva 

5. Muito positiva 

As variáveis que dizem respeito ao tom de debate político de ataque de António 

Costa e de Rui Rio foram, igualmente, operacionalizadas através do questionário de de-

bate “Rui Rio/António Costa” por intermédio das seguintes perguntas: 

DB.5_deb. “Durante o debate, Rui Rio estava mais preocupado em atacar Antó-

nio Costa do que em promover as políticas do seu próprio partido.” 

1. Discordo totalmente 

2. Discordo 

3. Nem concordo, nem discordo 

4. Concordo  

5. Concordo totalmente  

DB.6_deb. “Durante o debate, António Costa estava mais preocupado em atacar 

Rui Rio do que em promover as políticas do seu próprio partido.” 

1. Discordo totalmente 

2. Discordo 

3. Nem concordo, nem discordo 

4. Concordo 

5. Concordo totalmente 

Já as questões relativas ao comportamento eleitoral dos indivíduos, nomeada-

mente, no que toca à sua intenção de voto antes e depois da realização do debate político 

televisivo foram operacionalizadas a partir do questionário de seleção e do questionário 

de debate “Rui Rio/António Costa”. Como tal, foram utilizadas as seguintes perguntas: 
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AT.8_sel./AT.2_deb. Se as próximas eleições legislativas fossem hoje, votaria? 

1. Definitivamente não votaria 

2. Provavelmente não votaria 

3. Não sei se votaria 

4. Provavelmente votaria 

5. Definitivamente votaria 

AT.9.1_sel./AT.3.1_deb. E em que partido ou coligação votaria? 

1. Bloco de Esquerda 

2. CDS-PP 

3. CDU (PCP-PEV) 

4. PPD-PSD 

5. PS 

6. PAN 

7. Outro 

Para estas quatro perguntas referentes ao comportamento eleitoral dos inquiridos, 

procedemos à criação de variáveis dummy, tanto para as perguntas do questionário de 

seleção, como para as perguntas do questionário de debate “Rui Rio/António Costa” (AT. 

8_sel.; AT. 2_deb.; AT.9.1_sel. e AT.3.1_deb.), a fim de obtermos as nossas próprias 

variáveis, necessárias à elaboração dos testes estatísticos. 

Neste sentido, para as duas primeiras perguntas de ambos os questionários (AT. 

8_sel. e AT. 2_deb.) foram criadas duas novas variáveis somente para a opção “não sei 

se votaria” e para a opção “provavelmente votaria”. Assim, por um lado, 0 significa es-

colher outras opções (definitivamente não votaria; provavelmente não votaria; provavel-

mente votaria; ou definitivamente votaria) e 1 significa escolher somente a opção “não 

sei se votaria”. 

0. Escolher outras opções 

1. Escolher a opção “não sei se votaria” 

Por outro lado, 0 significa escolher outras opções (definitivamente não votaria; 

provavelmente não votaria; não sei se votaria; ou definitivamente votaria) e 1 significa 

escolher apenas a opção “provavelmente votaria”. 

0. Escolher outras opções 

1. Escolher a opção “provavelmente votaria” 

Por último, e de maneira a obter a intenção de voto global do eleitorado indeciso 

(para ambos os questionários), agrupámos, dividindo por dois, estas duas últimas novas 
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variáveis, criando assim a média global da intenção de voto do eleitorado indeciso. Neste 

caso, 0 significa escolher outras opções (definitivamente não votaria; provavelmente não 

votaria; ou definitivamente votaria) e 1 significa optar pelas opções “não sei se votaria” 

ou “provavelmente votaria”. 

0. Escolher outras opções 

1. Escolher a opção “não sei se votaria” ou a opção “provavelmente vo-

taria” 

A consistência interna de confiabilidade destas variáveis foi medida através do 

índice de Alpha de Cronbach que se encontra nos 0,699. Tendo em conta que a sua escala 

varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 mais confiável é a soma das variáveis, 

podemos adiantar que o valor obtido está muito perto do razoável em termos da sua con-

fiabilidade. 

Para as duas últimas perguntas (AT.9.1_sel. e AT.3.1_deb.) foram, também, cria-

das duas novas variáveis apenas para os votos no PS e para os votos no PPD-PSD. Rela-

tivamente aos votos no PS, 0 significa “não votar no PS” e 1 significa “votar no PS”. 

0. Não vota no PS 

1. Vota no PS 

No que toca aos votos no PPD-PSD, 0 significa “não votar no PPD-PSD” e 1 

significa “votar no PPD-PSD”. 

0. Não vota no PPD-PSD 

1. Vota no PPD-PSD 

Também as questões relativas à avaliação dos líderes partidários foram medidas 

através do questionário de debate “Rui Rio/António Costa” a partir da seguinte pergunta: 

LP.1_deb. De seguida, irá ler uma lista de qualidades acerca de António Costa 

e Rui Rio. Indique, por favor, em que medida concorda que os seguintes candida-

tos têm ou não cada uma dessas qualidades. Utilizando uma escala de 1 a 5, em 

que 1 significa “discordo totalmente” (DT) e 5 “concordo totalmente” (CT) que 

o candidato em causa tenha essa qualidade. 

1. Discordo totalmente 

2. Discordo 

3. Nem concordo nem discordo 

4. Concordo 

5. Concordo totalmente 
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A avaliação dos líderes foi operacionalizada em função do desempenho de Rui 

Rio e de António Costa ao longo do debate, tendo em conta a seguinte lista de qualidades: 

a. LP1. A_1/A_2_deb. É um candidato que fala bem. 

b. LP1. B_1/B_2_deb. É um candidato que sabe como fortalecer a economia 

do país. 

c. LP1. C_1/C_2_deb. É um líder. 

d. LP1. D_1/D_2_deb. É um candidato competente. 

e. LP1. E_1/E_2_deb. É um candidato confiável. 

f. LP1. F_1/F_2_deb. É um candidato amigável. 

1. António Costa 

2. Rui Rio 

Contudo, por forma a facilitar a realização dos testes estatísticos, optámos por 

agrupar todas estas variáveis, dividindo por seis, de maneira a criar uma média global da 

avaliação de Rui Rio e uma média global da avaliação de António Costa. 

1. Avaliação global de António Costa 

2. Avaliação global de Rui Rio 

Recorrendo, mais uma vez, aos valores do índice de Alpha de Cronbach estes 

encontram-se nos 0,874 para a avaliação global de António Costa e nos 0,892 para a ava-

liação global de Rui Rio, o que nos indica que os valores obtidos são bons quanto à sua 

confiabilidade. 

Por último, a questão relativa aos principais problemas que o país enfrenta foi 

medida a partir do questionário de debate “Rui Rio/António Costa” e com base na se-

guinte pergunta: 

PSA.1. Na sua opinião, qual é a questão mais importante que Portugal enfrenta 

atualmente? 

1. Saúde 

2. Segurança Social 

3. Aumento dos preços/ inflação/ custo de vida 

4. Desemprego 

5. Corrupção 

6. Reformas 

7. Impostos 

8. Situação económica 

9. Dívida do governo 

10. Sistema Educativo 

11. Habitação 
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12. Crime 

13. Imigração 

14. Ambiente, Clima e as Questões Energéticas 

15. Terrorismo 

No seguimento desta pergunta, criámos, mais uma vez, variáveis dummy somente 

para os três temas públicos mais debatidos durante o debate. Estes temas foram selecio-

nados justamente por serem os mais debatidos no decurso do debate, indicando assim que 

foram os temas que os inquiridos consideraram mais relevantes. Neste sentido, para a 

variável “situação económica” (a primeira mais escolhida) foram criadas duas novas va-

riáveis, na medida em que 0 significa escolher outras opções e 1 significa escolher a opção 

“situação económica”. 

0. Escolher outras opções  

1. Escolher a opção “situação económica” 

Para a variável “impostos” (a segunda mais escolhida) foram, igualmente, criadas 

duas variáveis, onde 0 quer dizer escolher outras opções e 1 quer dizer escolher o 

tema “impostos”. 

0. Escolher outras opções 

1. Escolher a opção “impostos” 

Por último, para as variáveis “saúde” e “aumento dos preços/ inflação/ custo de 

vida” (as terceiras mais escolhidas) foi aplicado o mesmo procedimento e, como tal, 0 

revela que foram escolhidas outras opções enquanto 1 revela que foram escolhidas as 

opções “saúde” ou “aumento dos preços/ inflação/ custo de vida”. 

0. Escolher outras opções 

1. Escolher a opção “saúde” ou “aumento dos preços/inflação/custo de 

vida” 

De notar, ainda, que a versão completa dos questionários se encontra no final deste 

documento, em anexo, sendo que o questionário de seleção corresponde ao anexo I e o 

questionário de debate “Rui Rio/António Costa” ao anexo II. 

 

5. Análise Estatística 

A análise estatística deste trabalho decorre, como já referido anteriormente, da 

aplicação de questionários (questionário de seleção e questionário “Rui Rio/António 
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Costa”). Os dados obtidos através dos questionários foram agrupados e tratados estatisti-

camente com recurso ao programa informático IBM SPSS Statistics v24 e interpretados a 

partir de uma metodologia quantitativa. Ao longo da análise estatística serão apresentadas 

análises descritivas, análises de frequências, análises correlacionais e regressões multiva-

riadas, sendo que serão considerados significativos valores de p < .05; p < .01; e p < .001. 

A respeito das análises correlacionais, recorremos ao procedimento estatístico do 

coeficiente de correlação de Pearson e ao coeficiente de correlação Ponto-Bisserial. O 

coeficiente de correlação de Pearson consiste num teste onde se averigua se duas (ou 

mais) variáveis intervalares estão associadas, sendo que na presença de uma associação 

significativa entre as variáveis, este coeficiente de correlação permite-nos avaliar a dire-

ção (positiva ou negativa) e a magnitude (variando entre +1 e –1) dessa mesma associação 

(Martins, 2011). Já o coeficiente de correlação Ponto-Bisserial é mais adequado para ana-

lisar a relação entre uma variável intervalar e uma variável nominal que assume apenas 

dois valores (dicotómica) codificados com 0 e 1 (Martins, 2011). 

No que toca ao universo das regressões multivariadas, optámos pela regressão lo-

gística binária. A regressão logística é uma forma de regressão onde a variável dependente 

é dicotómica e as variáveis independentes podem ser de qualquer tipo (dicotómicas, or-

dinais, discretas ou contínuas). Apresenta como principal objetivo prever e explicar uma 

variável binária categórica, combinando, para isso, variáveis independentes a fim de es-

timar a probabilidade de ocorrência de um evento em particular, a ser explicado por um 

dos grupos definidos pela variável dependente dicotómica (Figueiredo et al., 2015, p. 4). 

Assim, os nossos principais objetivos para a análise estatística passam por tentar 

perceber a perceção dos inquiridos em relação ao tom do debate e, com isso, compreender 

se a sua intenção de voto é influenciada pelo tom do mesmo. Almejamos, ainda, compre-

ender se o tom é capaz de afetar a avaliação que o eleitorado tem sobre os líderes parti-

dários. Tencionamos também apurar se o tom do debate é capaz de produzir algum tipo 

de efeito, positivo ou negativo, sobre: a intenção de voto dos eleitores mais indecisos; 

sobre o voto nos partidos dos candidatos António Costa e Rui Rio; e, por fim, sobre os 

temas públicos mais debatidos durante o debate. 
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IV. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

O presente capítulo destina-se à análise e apresentação dos resultados e inicia-se 

com as análises correlacionais, descritas e de frequências. As análises descritivas contem-

plam a indicação de mínimo e máximo para cada variável, assim como, instrumentos 

como a média e o desvio-padrão (quando relevante). As análises de frequências incluem 

a indicação das percentagens para cada categoria, consoante for o caso, para as diferentes 

variáveis. Já através das análises correlacionais pretendemos chegar a conclusões quanto 

à associação entre variáveis, levando à validação ou rejeição das hipóteses. Por fim, apre-

sentamos as regressões logísticas, com o propósito de tentar compreender a influência do 

tom do debate político eleitoral entre António Costa e Rui Rio sobre a intenção de voto 

no PS e no PPD-PSD. 

 

1. Análises correlacionais, descritivas e de frequências 

 Neste subcapítulo apresentamos as análises correlacionais, descritivas e de fre-

quências para cada uma das hipóteses de investigação. Começando pela hipótese H1e 

terminando na hipótese H5, temos por objetivo refletir sobre os resultados alcançados, 

apontando se estes são consistentes com a hipótese apresentada. Deste modo, criámos 

uma secção para cada uma das hipóteses com os seguintes temas: tom de debate político 

e avaliação dos candidatos ao longo do debate (H1); tom de debate político e intenção do 

eleitorado de ir votar nas eleições (H2a e H2b); tom de debate político e intenção de voto 

nos partidos dos candidatos (H3); tom de debate político e intenção do eleitorado indeciso 

ir votar (H4); e tom de debate político e temas públicos mais debatidos durante o debate 

(H5). 

 

1.1. Tom de debate político e avaliação de desempenho dos candidatos ao longo do 

debate  

A fim de testar a hipótese H1 (quanto mais positivo for o tom de debate político 

televisivo dos candidatos, mais positiva tenderá a ser a avaliação que o eleitorado faz dos 

candidatos em função do desempenho dos mesmos ao longo do debate), recorremos ao 

teste estatístico da correlação de Pearson, relacionando o tom de debate político de An-

tónio Costa e de Rui Rio com as suas respetivas avaliações de desempenho ao longo do 

debate. 
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A tabela 2 apresenta-nos a matriz de correlação de Pearson relativa ao tom de 

debate político de António Costa e de Rui Rio e as suas respetivas avaliações de desem-

penho ao longo do debate. Em relação às estatísticas descritivas, o mínimo e o máximo 

encontram-se entre o 1 (“muito negativo”) e o 5 (“muito positivo”). A média do tom de 

debate político de António Costa situa-se nos 3,46 e o desvio-padrão nos 0,81. Já a média 

de Rui Rio encontra-se nos 3,02 e o desvio-padrão nos 0,96 o que nos indica que António 

Costa, em relação a Rui Rio, obteve um número mais elevado de inquiridos a considerar 

que o seu tom é positivo. 

Relativamente ao tom de debate político de António Costa, podemos, ainda, in-

cluir que 12% dos inquiridos consideram o tom de António Costa “muito negativo” e 

negativo”; 37% “neutro”; e, por último, 51% “positivo” e “muito positivo”. Em relação 

ao tom de debate político de Rui Rio, temos 31% dos inquiridos que dizem considerar o 

seu tom “muito negativo” e “negativo”; 38% “neutro”; e, finalmente, 31% “positivo” e 

“muito positivo”. 

Já a variável da avaliação de desempenho ao longo do debate apresenta um mí-

nimo de 1 (“discordo totalmente”) e um máximo de 5 (“concordo totalmente”). A média 

da avaliação de desempenho ao longo do debate para António Costa é de 3,59 (com DP 

= 0,81) e para Rui Rio é de 3,20 (com DP = 0,77) o que nos sugere que os inquiridos, em 

comparação com Rui Rio, atribuíram a António Costa uma melhor avaliação de desem-

penho ao longo do debate. 

 

Tabela 2 

Matriz de correlação de Pearson 

Tom de debate político e avaliação de desempenho ao longo do debate 

de António Costa e de Rui Rio 

Variáveis Avaliação de desem-
penho ao longo do 
debate de António 

Costa 

Avaliação de desem-
penho ao longo do 
debate de Rui Rio 

Tom de debate polí-
tico de António Costa 

 

,563*** –,091 

Tom de debate polí-
tico de Rui Rio 

–,066 ,538*** 

*p < .05; **p < .01; *** p < .001 
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No que toca aos dados da matriz de correlação para António Costa (tabela 2), 

verificamos que existe uma correlação positiva significativa, r = .563, p < .001. Assim, a 

perceção de um tom de debate político mais positivo por parte de António Costa, tende a 

estar associada uma avaliação de desempenho ao longo do debate mais positiva para o 

mesmo candidato. A hipótese – quanto mais positivo for o tom de debate político televi-

sivo de António Costa, mais positiva tenderá a ser a avaliação que o eleitorado faz de 

António Costa em função do seu desempenho ao longo do debate – é, portanto, aceite. 

Já em relação aos dados da matriz de correlação para Rui Rio, há, igualmente, 

uma correlação positiva significativa, r = .538, p < .001. Desta forma, a perceção de um 

tom de debate político mais positivo por parte de Rui Rio, tende a estar associada uma 

avaliação de desempenho ao longo do debate mais positiva para Rui Rio. A hipótese – 

quanto mais positivo for o tom de debate político televisivo de Rui Rio, mais positiva 

tenderá a ser a avaliação que o eleitorado faz de Rui Rio em função do seu desempenho 

ao longo do debate – é, igualmente, aceite. 

 

1.2. Tom de debate político e intenção do eleitorado de ir votar nas eleições 

Com a intenção de testar a hipótese H2a (um tom de debate político positivo tende 

a provocar uma maior intenção de voto reportada por parte dos eleitores), recorremos ao 

teste estatístico da correlação de Pearson, relacionando o tom de debate político de An-

tónio Costa e de Rui Rio com a intenção de ir votar nas eleições (Se as próximas eleições 

legislativas fossem hoje, votaria?) antes e depois da realização do debate político televi-

sivo. 

A tabela 3 tem por objetivo apresentar a matriz de correlação de Pearson referente 

ao tom de debate político de António Costa e de Rui Rio e à intenção de ir votar nas 

eleições (antes e depois da realização do debate político televisivo) por parte dos eleitores. 

A variável da intenção de voto (antes do debate) apresenta um mínimo e máximo entre 1 

e 5, onde 1 significa “definitivamente não votaria” e 5 “definitivamente votaria”. A média 

situa-se nos 4,50 e o desvio-padrão nos 0,92. Assim sendo, 71% dos inquiridos alegou 

que “definitivamente votaria”; 16% “provavelmente votaria”; 8% “não sei se votaria”; e, 

por fim, 5% “provavelmente não votaria” e “definitivamente não votaria”. 
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Já a variável da intenção de voto (após o debate) apresenta uma média de 4,61 e o 

desvio-padrão de 0,78 o que indica que a maioria dos inquiridos (73%) alegou que “defi-

nitivamente votaria” nas eleições. Ainda assim, 20% mencionaram que “provavelmente 

votaria”; 4% “não sei se votaria”; e 3% “provavelmente não votaria” e “definitivamente 

não votaria”. 

 

Tabela 3 

Matriz de correlação de Pearson 

Tom de debate político de António Costa e de Rui Rio e intenção de ir 

votar nas eleições (antes e depois da realização do debate) 

Variáveis Intenção de ir votar 
nas eleições (antes do 

debate) 

Intenção de ir votar 
nas eleições (depois do 

debate) 
Tom de debate polí-

tico de António Costa 
 

,050 ,062 

Tom de debate polí-
tico de Rui Rio 

,041 ,054 

 

Relativamente aos dados da matriz de correlação (tabela 3), não se verificam cor-

relações significativas entre o tom de debate positivo de António Costa e de Rui Rio e a 

intenção do eleitorado de ir votar nas eleições (antes da realização do debate). Desta 

forma, a hipótese – um tom de debate político positivo tende a provocar uma maior in-

tenção de voto (antes da realização do debate) reportada por parte dos eleitores – é, assim, 

rejeitada. 

Apesar de conseguirmos concluir que, de facto, a intenção de voto, após a reali-

zação do debate, obteve um aumento na percentagem de inquiridos que escolheram a 

opção “definitivamente votaria” (de 71% para 73%), também no momento após a reali-

zação do debate, verificamos que não existem correlações significativas entre o tom de 

debate positivo de António Costa e de Rui Rio e a intenção do eleitorado de ir votar nas 

eleições. A hipótese – um tom de debate político positivo tende a provocar uma maior 

intenção de voto (após a realização do debate) reportada por parte dos eleitores – é, tam-

bém, rejeitada. 

Com o propósito de testar a hipótese H2b (um tom de debate negativo, nomeada-

mente o tom de debate político de ataque aos opositores políticos, tende a mobilizar po-

sitivamente a intenção de voto dos eleitores) aplicámos o teste estatístico da correlação 
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de Pearson, para relacionar o tom de debate político de ataque de António Costa e de Rui 

Rio com a intenção de ir votar nas eleições por parte dos eleitores. 

De acordo com a tabela 4, verificamos a matriz de correlação de Pearson da vari-

ável “tom de debate político de ataque de António Costa e de Rui Rio” e “intenção de ir 

votar nas eleições”. As variáveis do tom de debate político de ataque de António Costa e 

de Rui Rio apresentam um mínimo e máximo entre 1 e 5, onde 1 representa “discordo 

totalmente” e 5 “concordo totalmente”. A média para o tom de debate político de ataque 

de António Costa encontra-se nos 2,57 (com DP = 0,94) e para o tom de debate político 

de ataque Rui Rio nos 3,10 (com DP = 1,07). Tais valores indicam-nos que os inquiridos, 

em média, alegaram não concordar nem discordar com o tom de debate político de ataque 

de António Costa para Rui Rio e vice-versa. 

Acrescentamos, também, que em relação à pergunta que diz respeito à variável do 

tom de debate político de ataque de António Costa (“durante o debate, António Costa 

estava mais preocupado em atacar Rui Rio do que em promover as políticas do seu pró-

prio partido”), 49% dos inquiridos escolheram as opções “discordo totalmente” e “dis-

cordo”; 36% a opção “nem discordo, nem concordo”; e 15% as opções “concordo” e 

“concordo totalmente”. 

No que toca à pergunta que corresponde à variável do tom de debate político de 

ataque de Rui Rio (“durante o debate, Rui Rio estava mais preocupado em atacar Antó-

nio Costa do que em promover as políticas do seu próprio partido”), 30% dos inquiridos 

optaram pelas opções “discordo totalmente” e “discordo”; 32% alegaram a possibilidade 

“nem discordo, nem concordo”; e 38% escolheram as opções “concordo” e “concordo 

totalmente”. 

 

Tabela 4 

Matriz de correlação de Pearson 

Tom de debate político de ataque de António 

Costa e de Rui Rio e intenção de ir votar nas 

eleições 

Variáveis Intenção de ir votar 
nas eleições 

Tom de debate político 
de ataque de António 

Costa 
 

–,049 
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Tom de debate político 
de ataque de Rui Rio 

–,153** 

*p < .05; **p < .01; *** p < .001 

 

Já a análise da matriz de correlação (tabela 4) mostra-nos que não existe uma cor-

relação significativa entre o tom de debate político de ataque de António Costa e a inten-

ção, por parte do eleitorado, de ir votar nas eleições. A hipótese – o tom de debate político 

negativo de António Costa, nomeadamente o tom de debate político de ataque aos oposi-

tores políticos, tende a mobilizar positivamente a intenção de voto dos eleitores – é rejei-

tada. 

Contudo, no que diz respeito a Rui Rio, confirma-se uma correlação negativa 

significativa entre o tom de debate político de ataque do mesmo e a intenção de ir votar 

nas eleições, r = –.153, p = .007. A perceção de um tom de debate negativo por parte de 

Rui Rio (nomeadamente no que toca ao ataque aos seus opositores políticos), tende a estar 

associada a uma menor intenção de voto por parte dos eleitores. Assim, a hipótese – o 

tom de debate político negativo de Rui Rio, nomeadamente o tom de debate político de 

ataque aos opositores políticos, tende a mobilizar positivamente a intenção de voto dos 

eleitores – é, também, rejeitada. 

 

1.3. Tom de debate político e intenção de voto nos partidos dos candidatos 

De maneira a testar a hipótese H3 (um tom de debate político positivo tende a 

fazer com que mais eleitores votem nos partidos dos candidatos em particular), optámos 

por uma correlação Ponto-Bisserial, comparando o tom de debate político de António 

Costa e de Rui Rio com a intenção de voto do eleitorado no PS e no PPD-PSD antes e 

depois da realização do debate. 

Na tabela 5, podemos encontrar a matriz de correlação Ponto-Bisserial que relaci-

onam o tom de debate político de António Costa e de Rui Rio e a intenção de voto no PS 

e no PPD-PSD antes e após a realização do debate político televisivo. A variável da in-

tenção de voto no PS (antes do debate) apresenta um mínimo e máximo entre 0 (não vota 

no PS) e 1 (vota no PS). Já a variável da intenção de voto no PPD-PSD (antes do debate) 

tem um mínimo e máximo entre 0 e 1, onde 0 representa não votar no PPD-PSD e 1 

representa votar no PPD-PSD. Relativamente, à variável da intenção de voto no PS (após 



 

57 
 

o debate), assim como, à variável da intenção de voto no PPD-PSD (após o debate) apre-

sentam, igualmente, um mínimo e máximo entre 0 e 1. 

Constatamos, ainda, que no que toca à intenção de voto no PS (antes do debate), 

64% dos inquiridos escolheram não votar no PS, enquanto 36% escolheram a opção de 

votar no PS. Relativamente à intenção de voto no PPD-PSD (antes do debate), 83% dos 

participantes alegaram que não votariam no PPD-PSD, contra 17% que optaram por votar 

no PPD-PSD. 

No que concerne à intenção de voto no PS (após o debate), 61% dos inquiridos 

optaram por não votar no PS e 39% optaram por votar. Na intenção de voto do PPD-PSD 

(após o debate), verificamos que 76% dos participantes mencionaram que não votariam 

no PPD-PSD, enquanto 24% optaram por votar no referido partido. 

 

Tabela 5 

Matriz de correlação Ponto-Bisserial 

Tom de debate político de António Costa e de Rui Rio e intenção de voto no PS e no PPD-PSD 

 
Variáveis 

Antes da realização do debate Após a realização do debate 
Intenção de voto 

no PS 
Intenção de voto 

no PPD-PSD 
Intenção de voto 

no PS 
Intenção de voto 

no PPD-PSD 
Tom de debate 

político de Antó-
nio Costa 

 

,295*** –,205** ,297*** –,282** 

Tom de debate 
político de Rui 

Rio 

–,046 ,175** –,162** ,345*** 

*p < .05; **p < .01; *** p < .001 

 

Por um lado, no que toca aos dados da matriz de correlação Ponto-Bisserial (tabela 

5) denotamos que o tom de debate positivo de António Costa se encontra positivamente 

correlacionado com a intenção de voto no PS (antes da realização do debate), rpb = .295, 

p < .001. Isto é, a perceção de um tom de debate positivo por parte de António Costa, 

tende a estar associada a uma maior intenção de voto no PS (antes da realização do debate 

político televisivo). A hipótese – o tom de debate político positivo de António Costa tende 

a fazer com que mais eleitores votem no PS antes da realização do debate – é, portanto, 

aceite. 
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Já o tom de debate positivo de Rui Rio encontra-se, igualmente, positivamente 

correlacionado com a intenção de voto no PPD-PSD (antes da realização do debate), rpb 

= .175, p < .005. Assim, a perceção de um tom de debate positivo por parte de Rui Rio, 

tende a estar associada a uma maior intenção de voto no PPD-PSD (antes da realização 

do debate político televisivo). A hipótese – o tom de debate político positivo de Rui Rio 

tende a fazer com que mais eleitores votem no PPD-PSD antes da realização do debate – 

é aceite. 

Por outro lado, a análise dos valores da correlação Ponto-Bisserial também se de-

monstrou significativa, após a realização do debate político televisivo, para os dois parti-

dos políticos. Podemos, por isso, afirmar que o tom de debate positivo de António Costa 

está positivamente correlacionado com a intenção de voto no PS (após o debate), rpb = 

.297, p < .001 (à semelhança do que acontece com a intenção de voto no PS antes da 

realização do debate). Ou seja, a perceção de um tom de debate positivo por parte de 

António Costa, tende a estar associada a uma maior intenção de voto no PS (depois da 

realização do debate político televisivo). Desta forma, a hipótese – o tom de debate polí-

tico positivo de António Costa tende a fazer com que mais eleitores votem no PS após a 

realização do debate – é confirmada. 

Por último, o tom de debate positivo de Rui Rio encontra-se positivamente corre-

lacionado com a intenção de voto no PPD-PSD (após o debate), rpb = .345, p < .001. A 

tendência é que quanto mais positivo for o tom de debate de Rui Rio, maior será a intenção 

de voto, por parte dos eleitores, associada ao PPD-PSD (depois da realização do debate 

político televisivo). Neste caso, a correlação revela-se ligeiramente mais forte do que a 

correlação relativa à intenção de voto antes da realização do debate. Assim, a perceção 

de um tom de debate positivo por parte de Rui Rio, tende a estar associada a uma ainda 

maior intenção de voto no PPD-PSD (depois da realização do debate político televisivo). 

A hipótese – o tom de debate político positivo de Rui Rio tende a fazer com que mais 

eleitores votem no PPD-PSD após a realização do debate – é, igualmente, confirmada. 

 

1.4. Tom de debate político e intenção do eleitorado indeciso ir votar nas eleições 

Por forma a testar a hipótese H4 (os efeitos provocados pelo tom de debate político 

negativo tendem a desincentivar a intenção de ir votar do eleitorado indeciso) recorremos 
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ao teste estatístico da correlação Ponto-Bisserial. Assim, relacionámos o tom de debate 

político de António Costa e de Rui Rio com a intenção de voto do eleitorado indeciso. 

Segundo a tabela 6, conseguimos observar a matriz de correlação Ponto-Bisserial 

que diz respeito às variáveis do tom de debate político de António Costa e de Rui Rio e 

às variáveis da intenção do eleitorado indeciso de ir votar antes e depois do momento do 

debate político. A variável que corresponde à intenção de voto do eleitorado indeciso 

(antes da realização do debate) agrega as opções “não sei se votaria” e “provavelmente 

votaria”. Já a variável da intenção de voto do eleitorado indeciso (depois da realização do 

debate) agrega as mesmas opções anteriormente mencionadas. O mínimo e o máximo, 

para as duas variáveis, é de 0 a 1, onde 0 significa “outros” e 1 significa escolher as opções 

“não sei se votaria” ou a opção “provavelmente votaria”, constituindo, assim, a intenção 

de voto do eleitorado indeciso. 

 Acrescentamos, também, que para a variável da intenção de voto antes da realiza-

ção do debate, 76% dos inquiridos escolheram outras opções, enquanto 24% optaram por 

escolher as opções “não sei se votaria” e “provavelmente votaria”. Em relação à variável 

da intenção de voto depois da realização do debate, 76% dos inquiridos escolheram outras 

opções e 24% optaram pelas alternativas “não sei se votaria” e “provavelmente votaria”. 

 

Tabela 6 

Matriz de correlação Ponto-Bisserial 

Tom de debate político de António Costa e de Rui Rio e intenção de ir 

votar do eleitorado indeciso (antes e depois da realização do debate) 

Variáveis Intenção de ir votar 
eleitorado indeciso 
(antes do debate) 

Intenção de ir votar 
eleitorado indeciso 
(depois do debate) 

Tom de debate polí-
tico de António Costa 

 

0,14 0,42 

Tom de debate polí-
tico de Rui Rio 

–,004 –,101 

 

 No que concerne aos valores relativos à correlação Ponto-Bisserial (tabela 6), não 

existem correlações significativas, nem para António Costa, nem para Rui Rio, entre o 

tom de político negativo e a intenção do eleitorado indeciso de ir votar, quer antes, quer 

após a realização do debate. Deste modo, a hipótese – os efeitos provocados pelo tom de 
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debate político negativo tendem a desincentivar a intenção de ir votar do eleitorado inde-

ciso – é rejeitada. 

É de notar, ainda, que o número de inquiridos considerados indecisos é relativa-

mente reduzido (93 para a intenção de voto antes do debate e 77 para a intenção de voto 

após o debate), algo que pode ter contribuído para influenciar o resultado da matriz de 

correlação Ponto-Bisserial. 

 

1.5. Tom de debate político e temas públicos mais debatidos durante o debate 

Para testar a hipótese H5 (o tom de debate político negativo tende a incentivar os 

cidadãos a estarem mais cientes dos problemas públicos que o país enfrenta) aplicámos, 

mais uma vez, o teste estatístico da correlação Ponto-Bisserial, onde relacionámos o tom 

de debate político de António Costa e de Rui Rio com os temas públicos mais debatidos 

durante o debate político televisivo. 

Por fim, a partir da tabela 7, apresentamos a matriz de correlação Ponto-Bisserial 

entre o tom de debate político de António Costa e de Rui Rio e os temas públicos mais 

debatidos durante o debate político. Por forma a tornar a matriz de correlação realizável, 

selecionámos apenas os três temas mais debatidos no decurso do debate político, sendo 

eles: a “situação económica”; os “impostos”; e a “saúde” em conjunto com o “aumento 

dos preços/inflação/custo de vida”. Todas as variáveis têm em comum um mínimo e um 

máximo de 0 a 1, onde 0 representa que o inquirido não escolheu o tema em particular e 

1 representa que o tema foi escolhido. 

A variável “situação económica” foi o tema público elegido pelos inquiridos como 

sendo o mais debatido no durante o debate. Tendo em conta esta variável, podemos acres-

centar que 58% dos inquiridos não referiram este tema em específico, enquanto 42% op-

taram por o referir. Já a variável “impostos”, o segundo tema mais escolhido pelos inqui-

ridos. Neste caso, 69% dos inquiridos escolheram não mencionar o tema “impostos” em 

oposição aos 31% que optaram por mencionar o tema. Por fim, as variáveis “saúde” e 

“aumento dos preços/inflação/custo de vida”, são os terceiros temas mais escolhidos pelos 

inquiridos, sendo que 93% dos inquiridos escolheram não referir estes temas em particu-

lar e 7% optaram por os referir. 
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Tabela 7 

Matriz de correlação Ponto-Bisserial 

Tom de debate político de António Costa e de Rui Rio e temas públicos mais debatidos durante o 

debate político 

Variáveis Situação económica Impostos Saúde e Aumento dos 
preços/ inflação/ custo 

de vida 
Tom de debate polí-

tico de António Costa 
 

–,110 ,134* –,002 

Tom de debate polí-
tico de Rui Rio 

–,014 ,074 –,082 

*p < .05; **p < .01; *** p < .001 

 

Para António Costa, não se confirmam correlações significativas entre o seu tom 

de debate político e o tema “situação económica”, tal como, entre o seu tom de debate 

político e o tema “saúde” e “aumento dos preços/inflação/custo de vida” (tabela 7). As-

sim, a hipótese para os temas “saúde” e “aumento dos preços/inflação/custo de vida” é 

rejeitada. Contudo, existe uma correlação positiva significativa entre o tom de António 

Costa e o tema “impostos”, rpb = .134, p = .017. Deste modo, a perceção de um tom de 

debate negativo por parte de António Costa, tende a estar associada ao facto dos eleitores 

estarem, tendencionalmente, mais cientes do tema “impostos” e, portanto, mencionarem 

o mesmo mais vezes. Neste caso, a hipótese – o tom de debate político negativo de An-

tónio Costa tende a incentivar os cidadãos a estarem mais cientes dos problemas públicos 

que o país enfrenta – é confirmada somente para o tema “impostos”. 

Por último, no que respeita a Rui Rio, não existem correlações significativas entre 

o seu tom de debate político negativo e os três temas públicos mais debatidos durante o 

debate político televisivo. Assim sendo, a hipótese – o tom de debate político negativo de 

Rui Rio tende a incentivar os cidadãos a estarem mais cientes dos problemas públicos que 

o país enfrenta – é rejeitada. 

 

2. Análises de regressão logística 

Nas regressões logísticas que aqui apresentamos pretendemos analisar os fatores 

suscetíveis de influenciar a intenção de voto do eleitorado no PS e no PPD-PSD. Como 

tal, definimos como variável dependente a intenção de voto (quer no PS, quer no PPD-
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PSD) e como variáveis independentes uma série de fatores que consideramos serem pas-

síveis de interferir na intenção de voto dos eleitores. A razão pela qual incluímos apenas 

a regressão para a variável da intenção de voto PS e PPD-PSD prende-se com o facto de 

a vertente do comportamento eleitoral ser a nossa principal linha de interesse no contexto 

desta dissertação, revelando-se também uma componente importante dentro da nossa 

questão de investigação. Os líderes partidários, António Costa e Rui Rio assim como a 

intenção de voto nos partidos que estes representam, revelam-se para nós também impor-

tantes, na medida em que analisamos, ao longo deste trabalho, os efeitos do debate polí-

tico televisivo que ocorreu, precisamente, entre os dois referidos líderes partidários. Com 

efeito, decidimos colocar em destaque, mais uma vez, a variável da intenção de voto de 

maneira a tentar perceber, através da realização de testes estatísticos mais robustos, qual 

será o seu comportamento e a que conclusões poderemos chegar. De notar ainda que, em 

virtude de não alongar em demasia este trabalho, foi-nos mais conveniente apresentar 

apenas a referida regressão. 

Assim, definimos como variáveis independentes: “sexo”; “idade”; “grau de esco-

laridade”; “ideologia partidária”; “proximidade partidária”; “intenção de voto no geral”; 

“tom de debate político de António Costa e de Rui Rio”; “tom de debate político de ataque 

de António Costa e de Rui Rio”; e, por fim, “avaliação de desempenho ao longo do debate 

de António Costa e de Rui Rio”. Optámos por escolher as referidas variáveis, devido à 

sua alta probabilidade de se encaixarem adequadamente dentro do modelo de regressão 

pretendido e, assim, serem favoráveis a influenciar a intenção de voto do eleitorado.  

As variáveis “sexo”, “idade” e “grau de escolaridade” foram selecionadas por 

constituírem as três principais perguntas quando se fala em caraterização individual dos 

inquiridos. As variáveis “ideologia partidária” e “proximidade partidária” por fazerem 

parte da caraterização dos principais partidos parlamentares e por poderem interferir com 

a intenção de voto do eleitorado. A variável “intenção de voto no geral” por integrar as 

atitudes de voto dos eleitores. A variável “avaliação de desempenho ao longo do debate 

de António Costa e de Rui Rio” por caraterizar os líderes partidários. Por fim, as variáveis 

“tom de debate político de António Costa e de Rui Rio” e “tom de debate político de 

ataque de António Costa e de Rui Rio” foram selecionadas por serem variáveis pertinen-

tes relativas ao tom de debate dos dois candidatos. De seguida, vamos procurar compre-

ender o comportamento de tais variáveis através da interpretação dos valores obtidos nas 

análises de regressão logísticas. 
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Na tabela 8, encontramos o modelo de regressão logística de António Costa que 

analisa a intenção de voto do eleitorado no PS através de conjunto de fatores suscetíveis 

de influenciar essa mesma intenção de voto. Tal como é possível observar a partir da 

tabela 8, o modelo de regressão está dividido em duas partes: a primeira parte, onde a 

variável “avaliação de desempenho ao longo de debate de António Costa” não está inclu-

ída no modelo de regressão; e uma, segunda parte, onde todas as variáveis estão incluídas, 

sem exceção. Isto acontece devido ao facto de a variável “avaliação de desempenho ao 

longo de debate” apresentar um elevado nível de significância comparativamente às res-

tantes variáveis e, portanto, alterar, em grande medida, os valores das demais. Por esse 

motivo, consideramos relevante apresentar o modelo de regressão de ambas as maneiras 

por forma a proceder a análises comparativas. 
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Tabela 8 

Regressão logística para António Costa 

Intenção de voto no PS e fatores suscetíveis de influenciar a intenção de voto 

    

 1º modelo de regressão logística 2º modelo de regressão logística 

Fatores suscetíveis de influenciar 

a intenção de voto no PS 

p OR 95% C.I. para OR p OR 95% C.I. para OR 

   Inferior Superior   Inferior Superior 

Sexo ,608 ,861 ,487 1,523 ,685 ,880 ,475 1,631 

Idade ,449 ,990 ,963 1,017 ,149 ,979 ,951 1,008 

Grau de escolaridade ,512 ,913 ,697 1,197 ,745 ,952 ,706 1,283 

Ideologia partidária ,322 1,071 ,935 1,227 ,215 1,100 ,946 1,278 

Proximidade partidária ,092 1,661 ,920 2,998 ,004 2,670 1,361 5,239 

Intenção de voto no geral ,507 ,791 ,396 1,581 ,322 ,684 ,323 1,450 

Tom de debate político de António 

Costa 

,001 2,060 1,346 3,151 ,246 1,327 ,823 2,140 

Tom de debate político de ataque de 

António Costa 

,029 ,680 ,481 ,961 ,534 ,885 ,601 1,302 

Avaliação de desempenho ao longo 

do debate de António Costa 

- - - - <,001 5,209 2,755 9,848 
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Relativamente à interpretação dos valores presentes na tabela 8 concluímos que, 

de entre todas as variáveis (excetuando a variável “avaliação de desempenho ao longo do 

debate de António Costa”), apenas a variável “tom de debate político de António Costa” 

é significativa, uma vez que OR = 2,060, p = .001. Desta forma, percebemos que o tom 

de debate político de António Costa estabelece uma associação estatisticamente signifi-

cativa com a intenção de voto no PS. Verificamos, então, que, tendo em conta a primeira 

parte do modelo, o tom de debate político de António Costa é o fator que mais tende a 

influenciar a intenção de voto no PS. Olhando para o valor OR = 2,060 acrescentamos, 

ainda, que a chance de os eleitores votarem no PS é 2,060 vezes maior para os eleitores 

que consideram o tom de debate político de António Costa positivo. 

Isto leva-nos a confirmar que, tal como perspetivámos anteriormente na funda-

mentação teórica, o tom de debate político de um candidato ou líder político é capaz de 

influenciar a relação dos eleitores no que concerne aos partidos que estes representam. 

Aliás, o tom de debate do discurso dos candidatos tende a causar satisfação ou descon-

tentamento nos eleitores, no que toca aos candidatos e seus respetivos partidos (Hopmann 

et al., 2010) e a partir daí ser possível influenciar a intenção de voto dos eleitores nos 

partidos em específico. 

Porém, quando incluímos na análise de regressão a variável “avaliação de desem-

penho ao longo do debate de António Costa” o cenário modifica-se e o tom de debate 

político de António Costa deixa de ser significativa para dar lugar a uma associação esta-

tisticamente significativa entre a avaliação de desempenho ao longo do debate de António 

Costa e a intenção de voto no PS (OR = 5,209, p < .001) e entre a proximidade partidária 

e a intenção de voto no PS (OR = 2,670, p = .004). Acreditamos, por isso, que a avaliação 

de desempenho ao longo do debate de António Costa é o fator que mais tende a influenciar 

a intenção de voto no PS, já que, segundo o valor OR = 5,209, a chance do eleitorado 

votar no PS é 5,209 vezes maior para os eleitores que acreditam que a avaliação de de-

sempenho ao longo do debate de António Costa é positiva. Em relação à proximidade 

partidária, o valor OR = 2,670 é mais reduzido, sendo que a chance de votar no PS de 

António Costa é 2,670 vezes maior para o eleitorado que se considera mais próximo do 

PS. 

Neste sentido, podemos constatar que a avaliação de desempenho ao longo do 

debate de António Costa é o elemento que mais tende a influenciar a intenção de voto no 



 

66 
 

PS neste modelo. Tal como uma parte da literatura, já explorada anteriormente, afirma, o 

discurso político onde o candidato discursa sobre as suas próprias políticas, suscitando 

efeitos positivos no eleitorado, tende a desencadear avaliações mais positivas por parte 

desse mesmo eleitorado (Hopmann et al., 2017). 

No que toca à proximidade partidária, constatámos que esta tem um efeito signi-

ficativo sobre a intenção de voto no PS de António Costa. Como abordámos anterior-

mente na secção teórica sobre o comportamento eleitoral, variáveis como: as opiniões e 

temas políticos; os candidatos; a campanha eleitoral; as condições económicas e políticas; 

o desempenho do governo; e a influência de amigos e familiares são descritivas na litera-

tura como sendo suscetíveis de influenciar a proximidade partidária e, consequentemente, 

a intenção de voto. 

Por fim, na tabela 9 é possível visualizar o modelo de regressão logística para o 

candidato Rui Rio que tem como objetivo perceber de que forma a intenção de voto do 

eleitorado no PPD-PSD é marcada por um conjunto de fatores suscetíveis de influenciar 

essa mesma intenção de voto. Tal como aconteceu com o modelo de regressão para An-

tónio Costa apresentado anteriormente, o modelo de regressão para Rui Rio também se 

encontra decomposto em duas partes. Uma primeira onde a variável “avaliação de desem-

penho ao longo do debate de Rui Rio” não entra no modelo e uma segunda parte onde a 

referida variável passa a ser incluída. As razões que levam a esta divisão no modelo já 

foram explicadas anteriormente. 
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Tabela 9 

Regressão logística para Rui Rio 

Intenção de voto no PPD-PSD e fatores suscetíveis de influenciar o voto 

    

 1º modelo de regressão logística 2º modelo de regressão logística 

Fatores suscetíveis de influenciar 

a intenção de voto no PS 

p OR 95% C.I. para OR p OR 95% C.I. para OR 

   Inferior Superior   Inferior Superior 

Sexo ,571 1,233 ,598 2,543 ,433 1,349 ,639 2,848 

Idade ,699 ,993 ,960 1,028 ,926 ,998 ,962 1,036 

Grau de escolaridade ,460 1,138 ,808 1,603 ,529 1,124 ,781 1,616 

Ideologia partidária <,001 1,381 1,157 1,649 ,004 1,306 1,088 1,567 

Proximidade partidária ,498 1,293 ,615 2,717 ,353 1,450 ,662 3,176 

Intenção de voto no geral ,361 ,670 ,283 1,584 ,378 ,676 ,283 1,615 

Tom de debate político de Rui Rio ,001 2,124 1,350 3,341 ,221 1,377 ,825 2,298 

Tom de debate político de ataque de 

Rui Rio 

,005 ,583 ,399 ,851 ,013 ,603 ,405 ,899 

Avaliação de desempenho ao longo 

do debate de Rui Rio 

- - - - ,001 3,257 1,644 6,453 
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Tendo em conta os valores que foram obtidos através do modelo de regressão 

logística presente na tabela 9 constatamos que, na primeira parte do modelo, temos as 

seguintes variáveis significativas: a ideologia partidária (OR = 1,381, p < .001); o tom de 

debate político de Rui Rio (OR = 2,124, p = .001); e o tom de debate político de ataque 

de Rui Rio (OR = 0,583, p = .005). Assim, compreendemos que existe uma associação 

estatisticamente significativa entre estas três variáveis (ideologia partidária, tom de de-

bate de Rui Rio e tom de debate de ataque de Rui Rio) e a intenção de voto do eleitorado 

no PPD-PSD. 

O valor OR = 1,381 para a ideologia partidária diz-nos que a chance de os eleitores 

votarem no PPD-PSD é 1,381 vezes maior para os eleitores que se consideram ideologi-

camente mais próximos da direita do que da esquerda. No caso do tom de debate político 

de Rui Rio o valor OR = 2,124 aumenta e a chance de os eleitores votarem no PPD-PSD 

é 2,124 vezes maior para o eleitorado que julga que o tom de debate político de Rui Rio 

é positivo. Por último, para a variável “tom de debate político de ataque de Rui Rio” o 

valor OR = 0,583 é o mais reduzido e a chance de os eleitores votarem no PPD-PSD é 

apenas 0,583 vezes maior para os eleitores que acreditam que o tom de debate político de 

Rui Rio é de ataque ao candidato opositor. 

Portanto, também, aqui, no caso de Rui Rio, e à semelhança de António Costa, 

concluímos que o tom de debate político é o elemento que mais tende a influenciar a 

intenção de voto do eleitorado (considerando apenas a primeira parte do modelo de re-

gressão). Ainda assim, tanto a ideologia partidária, como o tom de debate político de 

ataque demonstraram ser fatores significativos para Rui Rio. Segundo a literatura, o tom 

de debate político negativo (ou seja, o tom de debate político de ataque aos candidatos 

opositores) é, também, um agente capaz de incentivar à participação eleitoral, dado que 

uma parte do eleitorado é influenciada ao voto devido à ação que o tom de debate político 

negativo promove (Kahn & Kenney, 1999). 

Já a questão da ideologia partidária, apesar de ter sido pouco aprofundada ao longo 

da nossa fundamentação teórica, é considerada uma forte influência aquando da escolha 

da escolha eleitoral do eleitorado (Bélanger et al., 2006). Neste sentido, verificamos que 

a ideologia partidária exerce impacto sobre a intenção de voto no PPD-PSD, enquanto no 

caso do PS tal facto não é verificado. Embora os dois partidos apresentem uma firme 

convergência ideológica, estes diferem quanto às temáticas que mais abordam, tendo em 



 

69 
 

conta a posição ideológica que tipicamente lhes está relacionada (Guedes, 2016, p. 96). 

Ou seja, podemos assim perceber que, possivelmente, neste caso, os eleitores que se iden-

tificam mais com a direita conseguiram rever-se nos ideais abordados por Rui Rio, algo 

que poderá não ter acontecido no caso dos eleitores de esquerda em relação a António 

Costa e ao partido que este representa (PS). 

No entanto, na segunda parte do modelo de regressão (onde a variável “avaliação 

de desempenho ao longo do debate de Rui Rio já se encontra incluída), percebemos que 

a ideologia partidária mantém a sua significância com um p = .004 e, à semelhança do 

modelo de regressão de António Costa, a variável “avaliação de desempenho ao longo do 

debate de Rui Rio” mostra-se significativa com um p = .001. Existe, então, uma associa-

ção estatisticamente significativa entre a ideologia partidária e a intenção de voto no PPD-

PSD e a avaliação de desempenho ao longo do debate de Rui Rio e a intenção de voto no 

PPD-PSD. 

Em relação aos valores OR notámos que, para a variável “ideologia partidária”, a 

chance de os eleitores votarem no PPD-PSD é 1,306 vezes maior para os eleitores que se 

posicionam ideologicamente mais à direita do que à esquerda. Já para a avaliação de de-

sempenho ao longo do debate de Rui Rio a chance de os eleitores votarem no PPD-PSD 

é 3,257 vezes maior para os eleitores que julgam que a avaliação de desempenho ao longo 

do debate de Rui Rio é positiva. 

Desta maneira, concluímos que a avaliação de desempenho ao longo do debate de 

Rui Rio é a variável que mais tende a influenciar a intenção de voto no PPD-PSD, tal 

como acontece com a avaliação de desempenho ao longo do debate de António Costa e a 

intenção de voto no PS.  

Em função disto argumentamos que um tom de debate político positivo tem ten-

dência para originar avaliações igualmente positivas (por parte dos eleitores) para os can-

didatos políticos, neste caso, para António Costa e para Rui Rio. De ressaltar, além disso, 

que a avaliação que os eleitores fazem dos líderes partidários e dos candidatos políticos 

é, cada vez mais, relevante no contexto eleitoral português, em virtude do fenómeno da 

personalização da política (Costa Lobo & Ferreira da Silva, 2018), na medida em que nos 

transmite a perceção dos eleitores em relação aos candidatos, contribuindo, em grande 

escala, para a definição da intenção de voto dos eleitores.  
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aproximando-nos do fim desta investigação, consideramos premente retomar a 

nossa questão de investigação – que passa por perceber de que forma o tom do debate 

político televisivo entre António Costa e Rui Rio foi capaz de influenciar o comporta-

mento eleitoral, nomeadamente, a intenção de voto do eleitorado –, tal como, todas as 

hipóteses de investigação que dela advêm, a fim de lhes dar resposta concludente. 

 Tendo em conta os testes estatísticos realizados, nomeadamente as análises corre-

lacionais, concluímos que, para a hipótese H1 – quanto mais positivo for o tom de debate 

político televisivo dos candidatos, mais positiva tenderá a ser a avaliação que o eleitorado 

faz dos mesmos em função do seu desempenho ao longo do debate – existe, de facto, uma 

associação estatisticamente significativa entre o tom de debate político positivo de Antó-

nio Costa e de Rui Rio e a avaliação que o eleitorado faz dos candidatos em função do 

desempenho dos mesmos ao longo do debate. A associação demonstrou-se significativa 

para os dois candidatos, embora se revele muito ligeiramente mais forte para António 

Costa, o que nos leva a crer que os inquiridos lhe atribuíram uma melhor avaliação de 

desempenho ao longo do debate. 

 Para a hipótese H2a – um tom de debate político positivo tende a provocar uma 

maior intenção de voto reportada por parte dos eleitores – constatámos que não existe 

qualquer associação estatisticamente significativa entre o tom de debate político positivo 

de António Costa e de Rui Rio e a intenção de ir votar nas eleições (quer antes, quer após 

a realização do debate). Ainda assim, foi possível concluir, através dos dados estatísticos, 

que a intenção de voto após a realização do debate obteve um aumento na percentagem 

de inquiridos que selecionaram a opção “definitivamente votaria”, face à percentagem 

obtida na intenção de voto antes da realização do debate (de 71% para 73%). 

 Já para a hipótese H2b – um tom de debate negativo, nomeadamente o tom de 

debate político de ataque aos opositores políticos, tende a mobilizar positivamente a in-

tenção de voto dos eleitores – notámos que também não existe uma associação estatisti-

camente significativa entre o tom de debate político de ataque de António Costa e de Rui 

Rio e a intenção, por parte dos eleitores, de ir votar nas eleições. 

 Em relação à hipótese H3 – um tom de debate político positivo tende a fazer com 

que mais eleitores votem nos partidos dos candidatos em particular – verificámos que há 
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uma associação estatisticamente significativa entre o tom debate político positivo de An-

tónio Costa e de Rui Rio e intenção de voto do eleitorado no PS e no PPD-PSD (antes e 

depois da realização do debate). Concluímos, também, que no caso do tom de debate 

político de Rui Rio e da intenção de voto do eleitorado no PPD-PSD a associação estatís-

tica revelou-se mais forte do momento antes do debate para o momento pós-debate, algo 

que não aconteceu com António Costa e a intenção de voto no PS, o que nos leva a inferir 

que o tom de debate político de Rui Rio influenciou mais positivamente a intenção de 

voto no PPD-PSD. 

 No diz respeito à hipótese H4 – os efeitos provocados pelo tom de debate político 

negativo tendem a desincentivar a intenção de ir votar do eleitorado indeciso – observá-

mos que não existe uma associação estatisticamente significativa entre o tom de debate 

político negativo de António Costa e de Rui Rio e a intenção do eleitorado indeciso de ir 

votar, quer no momento antes do debate, quer no momento após o debate político eleito-

ral. 

 Por último, relativamente à hipótese H5 – o tom de debate político negativo tende 

a incentivar os cidadãos a estarem mais cientes dos problemas públicos que o país en-

frenta – concluímos que apenas existe, de entre os três temas mais debatidos no debate, 

uma associação estatisticamente significativa entre o tom de debate político negativo e o 

tema público “impostos”, o que nos indica que, quanto mais negativo for o tom de debate 

de António Costa, mais o eleitorado apresenta uma tendência para estar ciente do tema 

“impostos”. A partir daqui, conseguimos perceber a importância que o tema adquire para 

os eleitores, a qual se deve, muito provavelmente, ao facto do tema se encontrar direta-

mente relacionado com os rendimentos dos contribuintes. Em relação a Rui Rio, não 

existe qualquer associação estatisticamente significativa entre o seu tom de debate polí-

tico negativo e os três temas mais debatidos. 

 No que toca aos modelos de regressão logística, concluímos que, para o caso do 

candidato António Costa, os fatores suscetíveis de influenciar a intenção de voto no PS 

são três: o seu tom de debate político; a avaliação de desempenho ao longo do debate de 

António Costa; e a proximidade partidária. No caso do candidato Rui Rio, os fatores sus-

cetíveis de influenciar a intenção de voto no PPD-PSD são quatro: o seu tom de debate 

político; o seu tom de debate político de ataque; a avaliação de desempenho ao longo do 

debate de Rui Rio; e a ideologia partidária. 
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 Neste sentido, percebemos, ainda, que as variáveis relacionadas com o tom de 

debate, como o tom de debate político de António Costa e de Rui Rio e o tom de debate 

político de ataque de Rui Rio, apenas são significativas quando colocadas num modelo 

de regressão logística sem a variável relacionada com a avaliação de desempenho dos 

candidatos ao longo do debate. Por isso, quando a variável que diz respeito à avaliação 

de desempenho ao longo de debate de António Costa e de Rui Rio entra no modelo de 

regressão, a avaliação dos candidatos passa a ser a variável mais significativa, ou seja, a 

que mais tende a influenciar a intenção de voto do eleitorado quer no PS, quer no PPD-

PSD. Para além da variável da avaliação de desempenho ao longo do debate, também a 

proximidade partidária (no caso de António Costa) e a ideologia partidária (no caso de 

Rui Rio) são variáveis que se demostraram igualmente significativas, ainda que em menor 

escala. 

 A proximidade partidária no caso de António Costa, deve-se muito provavelmente 

ao facto dos eleitores de esquerda, que se identificam mais com o partido que este repre-

senta (PS), serem mais influenciados por uma série de fatores suscetíveis de influenciar a 

proximidade partidária como: as opiniões e temas políticos; a campanha eleitoral; as con-

dições económicas e políticas; o desempenho do governo; e a influência de amigos e fa-

miliares. Já a ideologia partidária, no caso de Rui Rio, deve-se possivelmente ao facto do 

eleitorado, considerado mais de direita, se conseguir rever, em grande parte, nos ideais 

abordados por Rui Rio e pelo partido que este representa (PPD-PSD), não sendo tão in-

fluenciado pelos fatores mencionados acima. 

Apesar do tom de debate político ser passível de influenciar a intenção de voto 

dos eleitores, a avaliação de desempenho ao longo do debate de António Costa e de Rui 

Rio ganha destaque nos modelos de regressão aqui realizados, muito devido, como refe-

rimos anteriormente, ao facto dos candidatos apresentarem um tom de debate positivo – 

discursando sobre as suas próprias políticas e criando efeitos positivos no eleitorado –, 

assim como, por conta do fenómeno da personalização da política, onde a avaliação que 

os eleitores fazem dos candidatos se torna cada vez mais relevante. 

Baseados em tudo quanto fomos aduzindo, somos, pois, levados a reconhecer que 

o tom dos debates políticos televisivos é, de facto, suscetível de influenciar o comporta-

mento eleitoral, nomeadamente a intenção de voto, mediante algumas condições (tipo de 

teste estatístico utilizado e categoria das variáveis envolvidas), conforme salvaguardámos 

anteriormente. Com o fito de confirmar ou infirmar esta conclusão, seria, julgamos nós, 
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interessante replicar este estudo, no contexto de outras eleições legislativas. Se, no de-

curso dele, víssemos confirmadas as nossas conclusões, o tom do debate político trans-

formar-se-ia, portanto, numa frutífera ferramenta, ao serviço dos partidos políticos e lí-

deres partidários na consecução dos seus respetivos objetivos. 
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Anexo I 

Questionário de Seleção 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE CAMPANHAS ELEITORAIS 
 
Este questionário insere-se num projeto sobre atitudes e comportamento político dos portugueses em con-
texto eleitoral.  Pedimos que responda o mais sinceramente possível – não há respostas certas ou erradas. A 
sua resposta é anónima e confidencial e será analisada juntamente com as dos restantes inquiridos. Os dados 
serão usados apenas para efeito de publicação científica.  

 
A sua participação é voluntária, pelo que pode desistir a qualquer momento ou recusar a sua colaboração no 
projeto sem qualquer consequência adversa. O preenchimento deverá levar entre 15 a 20 minutos. Para obter 
os resultados futuros deste estudo, poderá enviar um e-mail para o seguinte contacto: pcosta@med.umi-
nho.pt (Professor Patrício Costa). 
 
Obrigado pela sua colaboração. O responsável pelo projeto: Prof. Patrício Costa da Universidade do Minho. 
 

CI 1 Autorizo a minha participação no presente projeto. 
2 Não autorizo a minha participação no presente projeto. 

 
 

CÓDIGO_PARTIC  
Antes de iniciar o questionário, indique, por favor, o código de 4 dígitos 
que lhe foi atribuído no e-mail contendo o link do questionário 

 

 
[QUESTÕES PARA VALIDAÇÃO DE QUOTAS] – Eleitores residentes e inscritos nos cadernos eleitorais 

[PERSPETIVA DA SITUAÇÃO ATUAL] 

PSA. 1. Na sua opinião, qual é a questão MAIS importante que Portugal enfrenta atualmente?  
[MII; British Election Study] 

 
 

PSA.2. Qual dos seguintes partidos políticos, ou coligação, é mais capaz de lidar MELHOR com esse pro-
blema?  
[bestOnMII; British Election Study] 
[Ordem aleatória nas opções de 1 a 6] 

1 Bloco de Esquerda 

Passar para PSA.4 

2 CDS-PP 
3 CDU (PCP-PEV) 
4 PPD-PSD 
5 PS 
6 PAN 
7 Outro Partido Passar para PSA.3 

8 Não sei / Não tenho opinião Passar para PSA.4 
 
PSA. 3. Se respondeu "Outro", por favor indique 
qual.    

1  Passar para PSA.4 

 
PSA.4. Como avalia a situação atual em cada um dos seguintes domínios? [QA1a; EB88] 

 
Muito Má Má  Nem boa 

nem má 
Boa Muito boa 
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1. A situação em Portugal no geral 1 2 3 4 5 
2. A situação na União Europeia no geral 1 2 3 4 5 
3. A situação da economia Portuguesa 1 2 3 4 5 
4. A situação da economia europeia 1 2 3 4 5 
5. A sua situação profissional 1 2 3 4 5 
6. A situação financeira do seu agregado familiar 1 2 3 4 5 
7. A situação do emprego em Portugal 1 2 3 4 5 
8. A oferta de serviços públicos em Portugal 1 2 3 4 5 

 
 

PSA.5. Na sua opinião, nos últimos doze meses a situação da economia 
em Portugal melhorou, ficou na mesma ou piorou? [P1; IPE 2015; EB88] 

1 Melhorou  
2 Ficou na mesma  
3 Piorou  

 
[ATITUDES] 

AT.1. Há quem diga que em quem as pessoas votam não faz 
qualquer diferença no curso dos acontecimentos. Mas há tam-
bém quem diga que em quem as pessoas votam pode fazer uma 
grande diferença no curso dos acontecimentos. Utilizando uma 
escala em que 1 a 5, em que 1 significa que “em quem as pessoas 
votam não faz qualquer diferença” e 5 que ”em quem as pessoas 
votam pode fazer uma grande diferença”, onde é que se coloca-
ria? [P14; IPE 2015; Austria Election Studies] 

1 Em quem as pessoas votam não 
faz qualquer diferença  

2   
3   
4   
5 Em quem as pessoas votam 

pode fazer uma grande dife-
rença. 

 

 

AT.2. De um modo geral, considera-se uma pessoa muito interes-
sada, razoavelmente, pouco ou nada interessada pela política? 
[P15; IPE 2015] 

1 Nada interessada  
2 Pouco interessada  
3 Razoavelmente interessada  
4 Muito interessada  

 

AT.3. Das seguintes frases, qual a 
que melhor descreve o seu caso 
relativamente às eleições legislati-
vas de 2015? [P24; IPE2015] 

1 Não votou nas eleições legislativas de 2015 porque 
não pôde 

Passar para 
AT.6 
 

2 Não votou nas eleições legislativas de 2015 porque 
não quis 

3 Pensou em votar, mas desta vez mas não o fez 
4 Normalmente vota, mas desta vez não o fez. 

5 Votou nas eleições legislativas de 2015. Passar para 
AT.4 

 

AT.4. Importa-se de me dizer em que partido/coligação 
votou nas eleições legislativas de 2015? [P25; IPE 2015] 
[Ordem aleatória nas opções de 1 a 5] 

1 Bloco de Esquerda 

Passar para 
AT.6. 

2 CDU (PCP-PEV) 
3 PaF (PPD-PSD/CDS-PP) 
4 PS 
5 PAN 

6 Outro Passar para 
AT.5. 

7 Votou em Branco   Passar para 
AT.6. 8 Votou nulo 
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AT.5. Se respondeu "Outro", por favor indique qual.    1  
 

AT.6. Independentemente de ter votado ou 
não, pode dizer-me quando tomou essa de-
cisão? [P26; IPE 2015] 

1 No dia das eleições  
2 Na véspera das eleições  
3 Na semana antes das eleições  
4 No mês antes das eleições  
5 Mais de um mês antes das eleições  

 

AT.7. Pensando no DESEMPENHO GERAL do governo do Partido 
Socialista, como avaliaria o trabalho desse governo de 2015 a 
2019? Diria que o governo fez um trabalho…  [P29; IPE 2015] 

1 Muito mau  
2 Mau   
3 Razoável  
4 Bom  
5 Muito bom  

 

AT.8. Se as próximas eleições legislati-
vas fossem hoje, votaria? 

1 Definitivamente não votaria  

2 Provavelmente não votaria  

3 Não sei se votaria  

4 Provavelmente votaria  

5 Definitivamente votaria  

 
AT.9.1 E em que partido ou coligação 
votaria?  
[Se AT.8. = 4 ou 5] 
 
AT.9.2 Caso decidisse ir votar, em que 
em que partido ou coligação votaria? 
[Se AT.8. = 1, 2 ou 3] 

1 Bloco de Esquerda 

Passar para DV.1 

2 CDS-PP 
3 CDU (PCP-PEV) 
4 PPD-PSD 
5 PS 
6 PAN 
7 Outro Passar para AT.10 

 
AT. 10. Se respondeu "Outro", por favor indique 
qual.    

1   

 
[DINÂMICA DE VITÓRIA] 

 

DV.1 Na sua opinião, qual o partido/coligação, que vai vencer as elei-
ções legislativas no dia 6 de Outubro de 2019? 

1 Bloco de Esquerda 

 

2 CDS-PP 
3 CDU (PCP-PEV) 
4 PPD-PSD 
5 PS 
6 PAN 
7 Outro 

 
DV.2 Se respondeu "Outro", por favor indique 
qual.    

1   

 
[LÍDERES PARTIDÁRIOS] 

 
LP.1. De seguida, irá ler uma lista de qualidades. Indique, por favor, em que medida concorda que os 
seguintes candidatos têm ou não cada uma dessas qualidades. Utilize uma escala de 1 a 5, em que 1 
significa ‘discordo totalmente’ (DT) e 5 ‘concordo totalmente’ (CT) que o candidato em causa tenha essa 
qualidade. [P48; IPE 2015, EB88]. 
[Ordem aleatória na apresentação dos candidatos] 
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LÍDERES PARTIDÁ-
RIOS 

ATRIBUTOS DT    CT 
Não co-
nheço 

Conheço 
ou ouvi 

falar, 
mas não 

tenho 
opinião 

1. António Costa 
2. Rui Rio 
3. Jerónimo de 

Sousa 
4. Assunção Cristas 
5. Catarina Martins 
6. André Silva 

LP1. A. É um candidato que fala bem 1 2 3 4 5 8 9 
LP1. B. É um candidato que sabe como 
fortalecer a economia do país 1 2 3 4 5 8 9 

LP1. C. É um(a) líder 1 2 3 4 5 8 9 
LP1. D. É um candidato competente 1 2 3 4 5 8 9 
LP1. E. É um candidato confiável 1 2 3 4 5 8 9 
LP1. F. É um candidato amigável 1 2 3 4 5 8 9 

 

LP.2. De uma forma geral, Rui Rio tem para si uma imagem: 

1 Muito negativa  
2 Negativa  
3 Neutra  
4 Positiva  
5 Muito positiva  

 

LP.3. De uma forma geral, António Costa tem para si uma ima-
gem: 

1 Muito negativa  
2 Negativa  
3 Neutra  
4 Positiva  
5 Muito positiva  

 

[CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PARTIDOS PARLAMENTARES] 

CP.1 Considera-se próximo/a de um partido polí-
tico em particular? [P40; IPE, 2015] 

1 Sim Passar para CP.2. 

2 Não Passar para CP.4 

 

CP.2 E qual é esse partido? [P41; 
IPE 2015] 
[Ordem aleatória nas opções de 
1 a 8] 

1 Bloco de Esquerda 

 
 
 
 
Passar para CP.4. 

 
2 CDS-PP  
3 CDU   
4 Partido Ecologista – Os Verdes  

  5 PCP  
6 PPD-PSD  
7 PS  
8 PAN  
9 Outro.  Passar para CP.3.  

 
CP.3. Se respondeu "Outro", por favor indique 
qual.    

1  Passar para CP.4. 

 

CP.4. Sente-se muito próximo/a desse partido, razoavelmente 
próximo/a, ou diria que é meramente simpatizante desse par-
tido? [P44; IPE 2015; QPP22; European Election Study 2014] 

1 Muito próximo  

2 Razoavelmente próximo  
3 Meramente simpatizante  
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CP.5.A Em política, as pessoas por vezes falam de esquerda e direita. Onde é que posicionaria cada um dos 
seguintes partidos/coligação numa escala de 0 a 10, onde “0” significa esquerda e “10” significa direita? 
[P50; IPE 2015] 
[Ordem aleatória nas opções] 
Partidos 

0. Es-
querda          10. Di-

reita 
Bloco de Esquerda  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CDS-PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CDU (PCP-PEV) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PPD-PSD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PAN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
CP.5.B Indique, por favor, onde é que posicionaria cada um dos seguintes líderes partidários numa escala 
de 0 a 10, onde “0” significa esquerda e “10” significa direita?  [Adaptada de P50; IPE 2015] 
[Ordem aleatória nas opções] 

Partidos 
0. Es-

querda          10. Di-
reita 

Não co-
nheço 

António Costa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Rui Rio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Jerónimo de Sousa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Assunção Cristas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Catarina Martins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
André Silva 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
CP.6. Em política, as pessoas por vezes falam de esquerda e direita. Onde é que se posicionaria a si próprio 
numa escala de 0 a 10, onde 0 significa esquerda e 10 significa direita? [P51; IPE – 2015; D1; EB88] 

Esquerda          Direita 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

[CAMPANHA] 

CE.1. Indique, por favor, em que medida se interessa pelas 
campanhas eleitorais. [CAMPINT_CAMPINTSTD; ANES 2016] 

1 Nada interessado  
2 Pouco interessado  
3 Razoavelmente interessado  
4 Muito interessado  

 
CE.2. Pensando, de uma maneira geral, sobre o desempenho dos diferentes líderes partidários durante 
a campanha eleitoral, qual é o líder partidário que acha que vai ter o melhor desempenho?  [bestLea-
derCampaign; BES] 
[Ordem aleatória nas opções] 

1 Catarina Martins  
2 Assunção Cristas  
3 Jerónimo de Sousa  
4 Rui Rio  
5 António Costa  
6 André Silva   
7 Outro  

 
CE.2B  
Se respondeu "Outro", por favor indique qual.    

1  Passar para CP.4. 
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CE.3. E, de uma maneira geral, qual é o líder partidário que acha que vai ter o pior desempenho?  [bes-
tLeaderCampaign; BES] 
[Ordem aleatória nas opções] 
1 Catarina Martins  
2 Assunção Cristas  
3 Jerónimo de Sousa  
4 Rui Rio  
5 António Costa  
6 André Silva  
7 Outro  

 
CE.3B  
Se respondeu "Outro", por favor indique qual.    

1  Passar para CP.4. 

 
CE.4. Tenciona ver ou ouvir parte de algum debate transmitido nacionalmente entre os líderes partidá-
rios que vão ser realizados? [debateOneWatch; Adaptado de BES] 

1 Sim  
2 Não  
3 Não sei  

 

CE.5. Indique, por favor, com que fre-
quência costuma acompanhar as notí-
cias sobre política durante as campa-
nhas eleitorais através de... [Adaptado 
de QE3, EB88] To

do
s o

s d
ia

s o
u 

qu
as

e 
to

do
s o

s d
ia

s  

2 
ou

 3
 v

ez
es

 p
or

 
se

m
an

a  

Ce
rc

a 
de

 u
m

a 
ve

z p
or

 
se

m
an

a  

Du
as

 o
u 

tr
ês

 v
ez

es
 

po
r m

ês
 

Co
m

 m
en

os
 fr

eq
uê

n-
cia

 

Nu
nc

a  

Se
m

 a
ce

ss
o 

a 
es

te
 

m
ei

o  

1. Televisão 1 2 3 4 5 6 7  
 

Passar 
para 
CE.6 

2.Imprensa escrita (incluindo edições 
online) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.Rádio 1 2 3 4 5 6 7 
4.Blogs, websites, fóruns de debates ou 
newsletters 

1 2 3 4 5 6 7 

5.Redes sociais (Facebook, Instagram, 
Twitter, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 

6.Plataformas de vídeo online (Youtube, 
Sapo Vídeos, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
CE.6. Recorre a outro meio de comunicação, além dos apresentados anteriormente, para acompanhar 
as notícias sobre política durante as campanhas eleitorais? 

1 Sim Passar para CE.6.1 

2 Não Passar para CE.7 

 
CE.6.1. Se sim por favor indique qual.    1  Passar para CE.7. 

 

CE.7. Qual a frequência com que costuma falar sobre a mais recente campanha eleitoral com os seus 
amigos? [QCC] 

1 Nunca 
2 Raramente 



 

86 
 

3 Às vezes 
4 Frequentemente 
5 Sempre 

 

CE.8. Durante a campanha eleitoral costuma partilhar os seus 
pontos de vista ou opiniões sobre um candidato em particular 
via e-mail, mensagem ou a uma rede social à qual pertença? 
[Questionário Comportamento Eleitoral, 2015] 

1 Nunca  
2 Raramente  
3 Às vezes  
4 Frequentemente  
5 Sempre  

99 Não sabe / Não responde  
 

CE.9. Quando se junta com amigos ou pessoas que lhe são 
próximas, com que frequência discute sobre...?  
[D71a; EB88] 

 

Nu
nc

a 

Ra
ra

m
en

te
 

Às
 v

ez
es

 

Fr
eq

ue
nt

em
en

te
 

Se
m

pr
e 

Assuntos políticos nacionais 1 2 3 4 5 
Assuntos políticos europeus 1 2 3 4 5 
Assuntos políticos locais 1 2 3 4 5 

 
CE.10. Indique, por favor, quanto interesse diria que costuma ter na campanha eleitoral em ge-
ral?  [Australian Election Study, Adaptado]  

Bastante 
 

Algum 
 

Não muito 
 

Nenhum  
 

CE.11. Vai assistir/Assistiu ao debate televisionado (em simultâneo pelos três canais nacionais) 
entre António Costa e Rui Rio? [Australian Election Study, Adaptado] 

 

Definitivamente vou ver 
 

Provavelmente vou ver 
 

Não sei se vou ver 
 

Provavelmente não vou ver  
Definitivamente não vou ver  

 
CE.12. Quem, na sua opinião, acha que vai ter o melhor desempenho no debate – António Costa 
ou Rui Rio?  [Australian Election Study, Adaptado] 

 

António Costa 
 

Rui Rio  
 

Não sei / Não responde 
 

 
CE.13. Nas suas campanhas, os partidos políticos podem concentrar-se em criticar as políticas e candida-
tos de outras partidos ou podem concentrar-se em apresentar as suas próprias políticas e candidatos.  
Qual é, na sua opinião, o foco da campanha nacional dos seguintes partidos? [Adaptado de: Walter, A. S., 
& van der Eijk, C. (2019)] 
[Ordem aleatória nas opções] 

Partidos 
1. Foca-se em criticar as 
políticas e personalida-
des dos outros partidos 

   
5. Foca-se em apresen-

tar as suas próprias polí-
ticas e candidatos. 

1. Bloco de Esquerda 1 2 3 4 5 
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2. CDS-PP  1 2 3 4 5 
3. CDU (PCP-PEV) 1 2 3 4 5 
4. PPD-PSD 1 2 3 4 5 
5. PS 1 2 3 4 5 
6. PAN 1 2 3 4 5 

 
CE.14. Aqui está uma lista de temas importantes que podem ser discutidos durante a campanha eleitoral. 
Enquanto decide sobre em quem votar, indique, por favor, qual a importância que cada um destes temas 
tem para si. [Australian Election Study, Adaptado] 
[Ordem aleatória nas opções] 

Temáticas 
1.Não muito im-

portante  
 2 3 4 5.Extremamente 

importante 

1. Saúde  1 2 3 4 5 
2. Segurança Social      
3. Aumento dos preços/inflação/custo de vida      
4. Desemprego 1 2 3 4 5 
5. Corrupção      
6. Reformas 1 2 3 4 5 
7. Impostos 1 2 3 4 5 
8. Situação económica 1 2 3 4 5 
9. Dívida do governo 1 2 3 4 5 
10. Sistema Educativo 1 2 3 4 5 
11. Habitação 1 2 3 4 5 
12. Crime 1 2 3 4 5 
13. Imigração 1 2 3 4 5 
14. Ambiente, Clima e as Questões Energéticas 1 2 3 4 5 
15. Terrorismo 1 2 3 4 5 

 
CE.15. Indique, por favor, em que medida concorda com a seguinte afirmação.  
 [polprefer; BES] 

“Os partidos e os políticos em Portugal estão mais preocupados em lutar uns com os outros do que em 
promover o interesse público.” 
1 Discordo totalmente  
2   
3   
4   
5 Concordo Totalmente  
99 Não sei / Não tenho opinião  

 
CE.16. Diz-se que uma campanha é "POSITIVA" quando os partidos apresentam as suas próprias políticas 
e candidatos e que uma campanha “NEGATIVA” ocorre quando os partidos criticam as políticas e os can-
didatos dos outros partidos. Indique, por favor, como considera que as campanhas a realizar pelos dife-
rentes partidos políticos portugueses para as eleições legislativas de 2019 irão decorrer, numa escala em 
que 1 significa ‘muito negativa’ e 5 ‘muito positiva’ [Scotish Election Study, 2007] 
[Ordem aleatória nas opções] 
Partidos 1. Muito negativa    5. Muito positiva 
1. Bloco de Esquerda 1 2 3 4 5 
2. CDS-PP  1 2 3 4 5 
3. CDU (PCP-PEV) 1 2 3 4 5 
4. PPD-PSD 1 2 3 4 5 
5. PS 1 2 3 4 5 
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6. PAN 1 2 3 4 5 
 

CE.17. Pensando em como decorrem habitualmente as campanhas 

eleitorais dos partidos políticos, como classificaria, de uma forma glo-

bal, o tom das campanhas numa escala de 1 a 5 em que 1 significa 

'muito positivo' e 5 'muito negativo'? 

1 Muito positivo  

2 De alguma forma, positivo  
3 Neutro  
4 De alguma forma, negativo  
5 Muito negativo  

 

[DADOS DE CARACTERIZAÇÃO] 

SD.1. Sexo 1 Masculino 2 Feminino 

 
SD.2. Idade  

 
SD.3. Estado Civil  

Casado(a)   1 
Vive em união de facto  2 
Viúvo(a) 3 
Divorciado(a) ou separado(a) 4 
Solteiro(a) 5 

 
SD.4. Qual foi o grau de escolaridade mais elevado que atingiu? [D4; IPE 2015]  

Nenhum  1 
Primário incompleto 2 
Primário completo (4ª classe) 3 
Secundário incompleto 4 
Secundário completo (antigo 7º/ actual 12º ano) 5 
Superior incompleto  6 
Superior completo (bacharelato/licenciatura…) 7 

 
SD.5. Qual é a sua nacionalidade? 1 Portuguesa  2 Outra  

 
SD.6. Contando consigo, quantas pessoas vivem habitualmente na sua casa? 
[D14; IPE 2015] 

 

 

SD.7, Qual a sua situação 
profissional atual? [D6; IPE 
2015; EB88] 

1 Empregado a tempo inteiro (40 ou mais horas semanais)  
2 Empregado a tempo parcial (entre 15 e 39 horas semanais)  

3 Empregado menos que o tempo parcial (14 ou menos horas sema-
nais) 

 

4 Trabalhador familiar não remunerado  
5 Desempregado  
6 Estudante/na escola/em formação profissional  

7 Reformado ou pré-reformado (exceto os reformados por invali-
dez) 

 

8 Invalidez permanente (recebendo pensão ou não)  
9 Doméstica/ocupa-se das tarefas do lar  

10 Outra situação. Qual?  
 
SD.8. Pensando apenas na sua atividade prin-
cipal, qual o sector em que trabalha? [D6; IPE 
2015; EB88] 

1 
Trabalha no Estado (administração pública central 
e local/entidades públicas autónomas/empresa 
pública) 
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2 Trabalha no sector privado por conta de outrem  
3 Trabalha no sector privado por conta própria  
4 Trabalha numa empresa mista (pública e privada)  
5 Trabalha numa organização sem fins lucrativos  

 

SD.9. Local de Residência [Adap-
tado E2, EB88] 

Distrito Concelho Freguesia  
    
    
    

 

SD.10. Algumas pessoas sentem que a sociedade portuguesa 
está dividida em classes sociais, em que classe é que o(a) se-
nhor(a) se incluiria? [D3, EB88] 

1 Classe Baixa  
2 Classe Média Baixa  
3 Classe Média  
4 Classe Média Alta  
5 Classe Alta  

 

Comentários Caso tenha comentários ou sugestões, pode aproveitar este espaço para fazê-los. 
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Anexo II 

Questionário de debate “Rui Rio/António Costa” 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE CAMPANHAS ELEITORAIS 
 
Este questionário insere-se num projeto sobre atitudes e comportamento político dos portugueses em con-
texto eleitoral.  Pedimos que responda o mais sinceramente possível – não há respostas certas. A sua resposta 
é anónima e confidencial e será analisada juntamente com as dos restantes inquiridos. Os dados serão usados 
apenas para efeito de publicação científica.  
A sua participação é voluntária, pelo que pode desistir a qualquer momento ou recusar a sua colaboração no 
projeto sem qualquer consequência adversa. O preenchimento deverá levar entre 15 a 20 minutos. Para obter 
os resultados futuros deste estudo, poderá enviar um e-mail para o seguinte contacto: pcosta@med.umi-
nho.pt (Professor Patrício Costa). 
Obrigado pela sua colaboração. O responsável pelo projeto: Prof. Patrício Costa da Universidade do Minho. 
 

CI 1 Autorizo a minha participação no presente projeto. 
2 Não autorizo a minha participação no presente projeto. 

 
Código: Antes de iniciar o questionário, indique, por favor, o código de 4 dígitos que lhe foi atribuído no e-
mail contendo o link do questionário. 

Código  
 

[QUESTÕES RELATIVAS AO DEBATE] 

DB.1 Indique, por favor, se assistiu ao debate televisionado (transmitido em simultâneo pelos 
três canais nacionais) entre António Costa e Rui Rio? [Australian Election Study, Adaptado] 

 

Sim, assisti ao debate. 
 

Sim, assisti a grande parte do debate  
Sim, assisti a metade do debate  
Assisti a menos de metade do debate  
Não, não assisti ao debate 

 

 
DB.2 Pelo que viu, leu ou ouviu a respeito desse debate, quem acha que teve o melhor desempe-
nho no debate – António Costa ou Rui Rio?  [Australian Election Study, Adaptado] 

 

António Costa 
 

Rui Rio  
 

Nenhum deles 
 

 

DB.3 Na sua opinião, qual foi o 
tema mais debatido durante o de-
bate?  

 
[Ordem aleatória nas opções] 
 

1 Saúde  

Passar para 
DB.4 

2 Segurança Social 
3 Aumento dos preços/inflação/custo de vida 
4 Desemprego 
5 Corrupção 
6 Reformas 
7 Impostos 
8 Situação económica 
9 Dívida do governo 

10 Sistema Educativo 
11 Habitação 
12 Crime 
13 Imigração 
14 Ambiente, Clima e as Questões Energéticas 
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15 Terrorismo 

16 Outro.  Passar para 
DB.3.1 

 
DB. 3.1. Se respondeu "Outro", por favor indique 
qual.    

1   

 
DB.4 Diz-se que, durante um debate, um candidato apresenta uma posição "positiva" quando apresenta 
as suas próprias políticas e uma posição 'negativa' quando critica as políticas e o candidato adversário. 
Indique, por favor, qual considera ter sido a posição adotada por António Costa e Rui Rio durante o debate 
televisivo, numa escala em que 1 significa ‘muito negativa’ e 5 ‘muito positiva’ [Scotish Election Study, 
2007; adaptado] 

Candidato 1. Muito negativa    5. Muito positiva 
7. António Costa 1 2 3 4 5 
8. Rui Rio  1 2 3 4 5 

 
DB.5 Indique, por favor, em que medida concorda com a seguinte afirmação.  Utilize uma escala de 1 a 
5, em que 1 significa ‘discordo totalmente’ e 5 ‘concordo totalmente’ [polprefer; BES; adaptado]  

“Durante o debate, Rui Rio estava mais preocupado em atacar António Costa do que em promover as 
políticas do seu próprio partido.” 
1 Discordo totalmente  
2   
3   
4   
5 Concordo Totalmente  
99 Não sei / Não tenho opinião  

 
DB.6 Indique, por favor, em que medida concorda com a seguinte afirmação.  Utilize uma escala de 1 a 
5, em que 1 significa ‘discordo totalmente’ e 5 ‘concordo totalmente’ [polprefer; BES; adaptado] 

“Durante o debate, António Costa estava mais preocupado em atacar Rui Rio do que em promover as 
políticas do seu próprio partido.” 
1 Discordo totalmente  
2   
3   
4   
5 Concordo Totalmente  
99 Não sei / Não tenho opinião  

 
[QUESTÕES RELATIVAS AOS CANDIDATOS] 

LP.1 De seguida, irá ler uma lista de qualidades acerca de António Costa e Rui Rio. Indique, por favor, 
em que medida concorda que António Costa e Rui Rio têm, ou não, cada uma dessas qualidades. Utilize 
uma escala de 1 a 5, em que 1 significa ‘discordo totalmente’ (DT) e 5 ‘concordo totalmente’ (CT) con-
corda totalmente, concorda, discorda ou discorda totalmente que o candidato em causa tenha essa 
qualidade.  
[P48; IPE 2015, EB88]. 

LÍDERES PARTI-
DÁRIOS 

ATRIBUTOS DT    CT Não co-
nheço 

António 
Costa 

É um candidato que fala bem 1 2 3 4 5 8 
É um candidato que sabe como fortalecer a 
economia do país 1 2 3 4 5 8 

É um(a) líder 1 2 3 4 5 8 
É um candidato competente 1 2 3 4 5 8 
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É um candidato confiável 1 2 3 4 5 8 
É um candidato amigável 1 2 3 4 5 8 

Rui Rio 

É um candidato que fala bem 1 2 3 4 5 8 
É um candidato que sabe como fortalecer a 
economia do país 1 2 3 4 5 8 

É um(a) líder 1 2 3 4 5 8 
É um candidato competente 1 2 3 4 5 8 
É um candidato confiável 1 2 3 4 5 8 
É um candidato amigável 1 2 3 4 5 8 

 

LP.2 De uma maneira geral, Rui Rio tem para si uma imagem 
muito positiva, positiva, neutra, negativa ou muito negativa? 

1 Muito positiva  
2 Positiva  
3 Neutra  
4 Negativa  
5 Muito negativa  

 

LP.3 De uma maneira geral, António Costa tem para si uma 
imagem muito positiva, positiva, neutra, negativa ou muito ne-
gativa? 

1 Muito positiva  
2 Positiva  
3 Neutra  
4 Negativa  
5 Muito negativa  

 
LP.4 Pensando, de uma maneira geral, sobre o desempenho de Rui Rio e António Costa durante a cam-
panha eleitoral, qual é o líder partidário que acha que vai ter o melhor desempenho?  [bestLeaderCam-
paign; BES]  

1 Rui Rio  
2 António Costa  
3 Não sei / Não responde  

 
LP.5 Nas suas campanhas, os líderes partidários podem concentrar-se em criticar as políticas e candidatos 
de outros partidos ou podem concentrar-se em apresentar as suas próprias políticas.  Qual é, na sua opi-
nião, o foco da campanha nacional de Rui Rio e António Costa? Utilize uma escala de 1 a 5, em que 1 
significa que esse candidato foca-se em criticar as políticas e personalidades dos outros partidos e 5 sig-
nifica que esse candidato foca-se em apresentar as suas próprias políticas [Adaptado de: Walter, A. S., & 
van der Eijk, C. (2019)] 

Líder Partidário 

1. Foca-se em cri-
ticar as políticas 
e personalidades 
dos outros parti-

dos 

   

5. Foca-se 
em apresen-
tar as suas 

próprias polí-
ticas e candi-

datos. 
7. Rui Rio 0 1 2 3 4 
8. António Costa  0 1 2 3 4 

 
[ATITUDES] 

AT.1 Há quem diga que em quem as pessoas votam não faz qual-
quer diferença no curso dos acontecimentos. Mas há também 
quem diga que em quem as pessoas votam pode fazer uma grande 
diferença no curso dos acontecimentos. Utilizando uma escala em 
que 1 a 5, em que 1 significa que “em quem as pessoas votam não 

1 Em quem as pessoas votam 
não faz qualquer diferença  

2   
3   
4   
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faz grande diferença” e 5 que “em quem as pessoas votam pode 
fazer uma grande diferença”, onde é que se colocaria? [P14; IPE 
2015; Austria Election Studies]  

5 Em quem as pessoas votam 
pode fazer uma grande dife-
rença. 

 

 

AT.2 Se as próximas eleições legislati-
vas fossem hoje, votaria? 

1 Definitivamente não votaria 

 

2 Provavelmente não votaria 
3 Não sei se votaria 
4 Provavelmente votaria 
5 Definitivamente votaria 

 
AT.3.1 E em que partido ou coligação 
votaria?  
[Se AT.2. = 4 ou 5] 
 
AT.3.2 Caso decidisse ir votar, em que 
em que partido ou coligação votaria? 
[Se AT.2 = 1, 2 ou 3] 
 
[Ordem aleatória nas opções] 

1 Bloco de Esquerda 

Passar para DV.1 

2 CDS-PP 
3 CDU (PCP-PEV) 
4 PPD-PSD 
5 PS 
6 PAN 
7 Outro 

Passar para AT.4 

 

AT. 4. Se respondeu "Outro", por favor indique 
qual.    

1   

 
[DINÂMICA DE VITÓRIA] 

DV.1 Na sua opinião, qual o partido/coligação, que vai vencer as elei-
ções legislativas no dia 6 de Outubro de 2019? 
[Ordem aleatória nas opções] 

1 Bloco de Esquerda 

 

2 CDS-PP 
3 CDU (PCP-PEV) 
4 PPD-PSD 
5 PS 
6 PAN 
7 Outro 

 

DV.2 Se respondeu "Outro", por favor indique qual.    1   

 
[CHECK] 

MC.1.1 Atente por favor na seguinte fotografia.  

 

 
 

 

MC.1.2 Conhece esta pessoa? 
1 Sim Passar para MC1.3 

2 Não Passar para MC2.1 

 
MC.1.3 Indique o nome da pessoa que viu na fotografia.    
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MC.1.4. 1 A que partido político 
pertence esta pessoa? 
[Ordem aleatória nas opções]  

1 BE: Bloco de Esquerda 

Passar para MC.2.1 

2 CDS-PP: CDS - Partido Popular  
3 PEV: Partido Ecologista «Os Verdes» 
4 PCP: Partido Comunista Português 
5 PPD/PSD: Partido Social Democrata 
6 PS: Partido Socialista 
7 PAN: Pessoas-Animais-Natureza 
8 Outro.  Passar para MC.1.4.2 
9 Nenhum Partido 

Passar para MC.2.1 99 Não sei 
 

M.C.1.4.2. Se respondeu "Outro", por favor indique qual.    1   

 

MC.2.1 Atente por favor na seguinte fotografia.  

 

 
 

MC.2.2 Conhece esta pessoa? 
1 Sim  

2 Não  

 
MC.2.3 Indique o nome da pessoa que viu na fotografia.    

 

MC.2.4.1 A que partido polí-
tico pertence esta pessoa? 
[Ordem aleatória nas op-
ções]  

1 BE: Bloco de Esquerda 

 

2 CDS-PP: CDS - Partido Popular  
3 PEV: Partido Ecologista «Os Verdes» 
4 PCP: Partido Comunista Português 
5 PPD/PSD: Partido Social Democrata 
6 PS: Partido Socialista 
7 PAN: Pessoas-Animais-Natureza 
8 Outro.  Passar para MC.2.4.2 
9 Nenhum Partido  

99 Não sei  
 
M.C.2.4.2. Se respondeu "Outro", por favor indique qual.    1   

 
Comentários Caso tenha comentários ou sugestões, pode aproveitar este espaço para fazê-los. 
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