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Introdução:
As Eleições de 2019 para o Parlamento Europeu

Isabel Simões-Ferreira, Pedro Marques Gomes 1

As eleições para o Parlamento Europeu (PE), em 2019, ocorreram num 
clima de profunda ansiedade e instabilidade política. À repercussão da crise 
financeira e das dívidas soberanas (2008) somaram-se, apenas para nomear 
alguns dos desafios, o problema dos fluxos migratórios, a questão da seguran-
ça em face da ameaça terrorista, o recrudescimento de vozes populistas que 
ameaçavam destruir a Europa a partir de dentro, e o processo de negociação 
da saída do Reino Unido da União Europeia (UE). O Brexit, porventura, até 
ao momento das eleições o epítome maior de um sentimento crescente de 
euroceticismo e incerteza, reavivou não só o medo de desmoronamento do 
projeto político iniciado há mais de sessenta anos (Tratado de Roma, 1957), 
como, para os mais pessimistas, anunciou a perda do poder negocial da UE, 
no quadro da luta geopolítica, em face de outras potências: os Estados Unidos, 
a China e a Rússia. 

2019 foi o ano em que o Parlamento Europeu criou a campanha «Desta vez 
eu voto» (www.destavezeuvoto.eu), desenvolvida em todos os Estados-membros, 
e que visou incentivar à votação nas eleições para o PE e fomentar o debate 
sobre a Europa, através de ações presenciais, com diversos debates em cada 
país, mas, sobretudo, apostando em plataformas digitais. 

Em Portugal, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) procurou dar visibilidade e 
sublinhar a importância das eleições europeias. Concebeu o programa «Uma 
Imprensa livre, uma Europa democrática» promovendo debates sobre o tema, 
e convidou 28 jornalistas (tantos quantos os Estados-membros da UE) a ape-
larem ao voto através de vídeos que circularam na Internet. «Acreditamos 
que o jornalismo se deve envolver quando estão questões cívicas em causa», 

1  Escola Superior de Comunicação Social – Instituto Politécnico de Lisboa.
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disse, então, a presidente do Sindicato, Sofia Branco (Público, 24/5/2019).  
Foi também o ano em que se alargou o voto antecipado em Portugal. Desde 
que inscrito, qualquer cidadão recenseado em território nacional pôde optar 
por votar antecipadamente.

A nona eleição para o PE revestiu-se, pois, de uma importância ímpar. 
Contudo, entre as preocupações centrais quanto aos resultados eleitorais 
não deixou de estar presente a possibilidade de a abstenção poder vir a cres-
cer, bem como a expectativa do aumento do número de votos em partidos 
eurocéticos (Sampaio, 2019). Num estudo sobre a abstenção eleitoral, André 
Freire e Pedro Magalhães observaram que «um dos motivos da baixa partici-
pação eleitoral praticamente generalizada nas eleições europeias será a fraca 
importância do PE no sistema político da UE» (Freire & Magalhães, 2002,  
p. 66). 

O inquérito Eurobarómetro 89.2 do PE, de 2018, que recolhe e compara 
opiniões de cidadãos dos vários Estados-membros, revela, desde logo, que mais 
de dois terços do total de inquiridos consideram que o seu país beneficiou 
por ser membro da UE, sendo esta a percentagem mais elevada desde 1983. 
Acresce que, nesse ano, «pela primeira vez, a maioria dos europeus considera 
que a sua voz conta na UE». 

Olhando para os dados sobre Portugal, destaca-se que 65% dos portugue-
ses consideram bom o facto de Portugal pertencer à UE, um valor superior 
à média da UE, que se situou em 60%. O mesmo se verifica relativamente ao 
grau de satisfação quanto ao modo como funciona a democracia na UE, com 
55% dos portugueses a dizerem-se satisfeitos, enquanto a média UE28 é de 
46%. Por outro lado, apenas 41% dos portugueses defendem ser de «impor-
tância elevada» votar nas eleições para o PE em 2019 (média UE27 de 49%).  
Quanto à probabilidade de votarem nessas eleições, apenas 14% dos por-
tugueses respondem afirmativamente, ficando em penúltimo lugar da ta-
bela, à frente apenas da República Checa, com 13% (média UE27 de 31%).  
Note-se ainda que 47% dos portugueses inquiridos mostram-se interessa-
dos nestas eleições, um valor ligeiramente abaixo da média da UE27 (50%) 
(Schulmeister, 2018).

A verdade é que, um ano depois deste inquérito, ocorreram as eleições 
para o PE e o nível de abstenção em Portugal foi de 69,3%, o valor mais alto 
de sempre. Em termos comparativos, com resultados obtidos em anteriores 
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eleições europeias, verificamos que a participação democrática tem vindo 
progressivamente a decrescer (Gráfico 1). Em 1987, a primeira vez que os 
portugueses se deslocaram às urnas para umas eleições europeias, a taxa de 
abstenção fixou-se em 27,8%. Tratou-se de um ano atípico, não só pela estreia 
de Portugal num ato eleitoral europeu, mas também porque se realizaram, 
no mesmo dia, eleições legislativas, o que, sem dúvida, ajuda a perceber a 
elevada participação eleitoral. Dois anos depois, verificou-se logo um aumento 
considerável da abstenção em novas eleições para o PE, cuja percentagem 
subiu para 48,8%. 

Por outro lado, quando se analisam os níveis de participação democrática 
nestas eleições, Portugal fica muito aquém da média dos países-membros. 
Em 2019, a taxa de participação eleitoral dos portugueses foi de 30,75%, en-
quanto a média europeia se fixou em 50,66%. Tendo em conta o conjunto dos 
28 Estados-membros, Portugal surge colocado no 24.º lugar, perto do fim 
da tabela, ao lado de países como a Croácia (29,85%) e a Eslovénia (28,99%) 
(Gráfico 2). Refira-se que o voto é obrigatório na Bélgica, na Bulgária, no 
Chipre, na Grécia e no Luxemburgo.
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Fonte: Parlamento Europeu (www.europarl.europa.eu). 

O nível de abstenção em Portugal ainda é mais notório se considerarmos 
o aumento de afluência às urnas nos últimos vinte anos, na UE, em termos 
globais. Com efeito, em 2019, a afluência às urnas aumentou em 20 dos 28 
Estados-membros. Uma das prováveis razões para tal prende-se, no enten-
der de Boline e Falasca (2019, p. 9), com o facto de as gerações mais jovens 
reconhecerem que as soluções para muitos dos problemas políticos com que 
nos vimos hoje confrontados só serem possíveis de ser alcançadas num plano 
supranacional.

As explicações para os baixos níveis de participação, em Portugal, são múl-
tiplas. Porventura, uma das principais continua a ser o facto de estas eleições 
serem consideradas «eleições nacionais de segunda ordem» (Reif & Schmidt, 
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1980) — algo que não é exclusivo do nosso país —, figurando por isso como 
uma espécie de exercício político ou antecâmara da disputa partidária de 
eleições legislativas nacionais. Como refere André Freire, «os fatores nacionais 
têm um impacto importante, persistente e estrutural nas eleições de segun-
da ordem» e Portugal acompanha a tendência de outros países, em que «os 
eleitores servem-se das eleições de segunda ordem para expressarem o seu 
descontentamento com o governo nacional» (Freire, 2005, p. 844). 

Há, porém, que salientar, já a propósito das eleições europeias de 2014, 
que autores como Marco Lisi sustentaram que estas «pareciam poder esta-
belecer um novo padrão de competição, enfatizando pela primeira vez temas 
relacionados com a União Europeia e tornando este tipo de eleições “verda-
deiramente europeias”» (2014, pp. 185–186). Essa expectativa prendia-se, em 
parte, sustenta Lisi, com o impacto nos países-membros das políticas decididas 
pelas instituições da UE relativamente à crise económico-financeira, que en-
tão emergira. Em todo o caso, em Portugal isso não se verificou: «as questões 
europeias não alteraram de forma significativa as principais características 
associadas a estas eleições de “segunda ordem”» (2014, p. 188).

Por outro lado, relativamente às eleições europeias de 2019, estudos já 
realizados defendem que estas revelam sinais de que estão a emergir como 
eleições de «primeira ordem» (Krittzinger et al., 2020), ou que devem já ser 
consideradas como tal, designadamente porque o que esteve em causa foi, 
efetivamente, a legitimidade da própria UE e os seus valores fundamentais 
(Trenz, 2019). 

Ora, a fraca participação eleitoral em Portugal, independentemente das 
causas que estão na sua origem, não pode nem deve apagar a crescente im-
portância do PE — o único órgão diretamente eleito da UE —, nem o im-
pacto que a União exerce na vida de vastos milhares de cidadãos. Ao longo 
dos anos tem-se assistido a um processo que alguns autores designam por 
«parlamentarização» da UE (Hix, Noury & Roland, 2007; Judge & Earnshaw, 
2008; Rittberger, 2012). Até à ratificação do Ato Único Europeu (1987), o PE 
não possuía poder legislativo efetivo, apenas consultivo. Os sucessivos trata-
dos — Maastricht (1992), Amesterdão (1997), Nice (2001) e Lisboa (2007) 
— dotaram-no de poderes de codecisão e colegislação extensíveis a vários 
domínios de intervenção política. Hoje, a centralidade do PE, no âmbito do 
intergovernamentalismo europeu, está expressa quer nos poderes formais de 
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escrutínio e aprovação do presidente da Comissão Europeia (CE), quer nos 
poderes relacionados com questões de matéria orçamental, assuntos consti-
tucionais, relações externas e agenda-setting.2 

A atual presidente da CE Ursula von der Leyen refere, no seu programa 
de candidatura, o propósito de reforçar o estreitamento de relações entre a 
Comissão e o PE: «Quero reforçar a parceria entre a Comissão Europeia 
e o Parlamento Europeu. Estou convicta de que ao Parlamento Europeu, 
que é a voz do povo, deve caber uma função mais importante na iniciativa 
legislativa. Apoio, pois, o direito de iniciativa para o Parlamento Euro-
peu» (2019, p. 23).3

A centralidade do PE, que, além de corresponder a um desígnio democrá-
tico, é de natureza simbólica por ser simultaneamente fonte legitimadora do 
modelo complexo e, por vezes, pouco transparente do sistema de supragover-
nança europeia, remete-nos irremediavelmente para o combate ao apregoado 
«défice democrático», o que, por si só, reclama a existência e/ou o cultivo de 
mecanismos sólidos de mediação entre eleitores e eleitos. 

Há muito que O Livro Branco sobre uma Política de Comunicação Europeia 
(2006) reconhece o «défice democrático» e preconiza um diálogo reforça-
do entre os responsáveis políticos, os agentes de comunicação e os cidadãos 
em geral com base numa informação isenta e alargada sobre os problemas e 
desafios da União.

Neste sentido, o jornalismo é chamado a contribuir para a disseminação 
de uma cultura democratizante de participação cívica bidirecional (entre a 
UE e os cidadãos europeus e vice-versa), podendo ajudar, através dos fluxos 
informativos, a ultrapassar problemas resultantes quer do desconhecimento, 
quer da alegada falta de proximidade e/ou representatividade democrática. 

Não é, pois, por acaso que as eleições europeias são consideradas momentos- 
-chave — e esta não é certamente exceção — para analisar a relação entre 
os discursos político e mediático, tendo em vista o serviço público prestado 
pelos media e o grau de europeização da cobertura jornalística. 

2  Vd., a propósito, The Power of the European Parliament. Examples of EP Impact during 2014–19 
Legislative Term, EPRS | European Parliamentary Research Service, abril de 2019.
3  O negrito é do texto original.
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O contributo do jornalismo para a construção de uma esfera pública 
europeia

Quando se fala de comunicação pública na UE e, em concreto, do papel 
desempenhado pelo jornalismo, uma das questões que se deve ter em conta 
é o grau de europeização das notícias depois de várias décadas de constru-
ção europeia (Burton & Drake, 2004; Slaata, 2006; Trenz, 2008a; Sievert, 
2010; Adam, 2012; Belluati, 2016). Os avanços registados no domínio político-
-económico não têm sido acompanhados pela produção de conteúdos jorna-
lísticos que sigam uma estratégia europeia transversalmente integrada. Um 
estudo comparativo sobre o grau de sincronicidade entre os vários sistemas 
mediáticos ao nível da UE (Sievert, 2010) revelou que, de entre os vários in-
dicadores em análise (económico-organizacionais, tecnológicos, profissionais 
e produção de conteúdos), o que detinha o menor grau de sincronicidade 
era precisamente o último — a produção de conteúdos jornalísticos —, quer 
no que toca ao uso de fontes de informação, quer sobretudo no que diz res-
peito ao volume de notícias sobre a UE e à dimensão ideacional dos textos  
jornalísticos.

Se é verdade que a crise financeira de 2008 veio reclamar mais da  
Europa, gerando um maior grau de noticiabilidade das organizações e atores 
políticos europeus, não é menos verdade que a trivialização e o sensaciona-
lismo das coberturas jornalísticas tenderam a impor-se à complexidade dos 
assuntos em debate e à racionalidade exigida para os compreender e discutir 
democraticamente.

Hans-Jorg Trenz (2008a) adverte-nos precisamente para a dualidade fun-
cional dos media. Estes tanto podem funcionar como adjuvantes de uma esfera 
pública europeia promovendo a ligação entre o debate institucional e o debate 
cívico a uma escala transnacional, como figurarem como os principais oposito-
res do processo de democratização do sistema de supragovernança europeia, 
valorizando, em contrapartida, os fait-divers ou os conflitos políticos nacionais.

Idealmente, observa Philip Schlesinger (1999: 129–30), a esfera pública 
europeia deve ser constituída por cidadãos transnacionais, dotados de igual 
nível de competências comunicativas — conhecimento, interesse e capaci-
dade interpretativa — que os habilite a compreender as opções políticas e 
os debates da UE. 
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Esta definição, baseada num modelo de intercomunicação e racionalidade 
normativa de inspiração habermasiana (1962, 1996), está, porém, longe de 
se alcançar. A existência de tal infraestrutura comunicativa para dar respos-
ta aos problemas que a Europa enfrenta requer, no entender de Habermas 
(2001, 2012), um processo de articulação entre, por um lado, as deliberações 
e processos decisórios institucionalizados (órgãos executivos, parlamentos, 
tribunais e órgãos administrativos) e, por outro, os processos informais de 
comunicação em massa. A «transnacionalização da democracia» ou, se pre-
ferirmos, a instituição de uma «democracia transnacional» pressupõe um 
equilíbrio entre o Conselho e o Parlamento europeus em todos os campos 
políticos e reclama a participação direta dos cidadãos da Europa. 

A consagração do direito democrático nas decisões e ações políticas eu-
ropeias deverá, nesse sentido, ser coadjuvada por uma imprensa responsá-
vel que não despolitize as massas ou fragilize o seu direito de participação 
democrática. Neste sentido, refere Habermas: «A função da infraestrutura 
comunicativa de uma esfera pública democrática consiste em tornar pro-
blemas societais relevantes em assuntos de interesse e permitir que o pú-
blico em geral se relacione, em simultâneo, com esses tópicos ao tomar uma 
posição afirmativa ou negativa em relação às notícias e opiniões» (2001,  
pp. 17–18).4 

Ao invés do que preconiza Habermas, o predomínio de uma prática jor-
nalística fortemente marcada pela personalização e tabloidização na procura 
incessante por audiências, a que se alia, por vezes, a complexidade políti-
co-económica de alguns dos assuntos em debate, tem dado azo à simplifi-
cação do tratamento de certos temas e feito com que a cultura política do 
Estado-Nação (Belim, 2014; Lloyd & Marconi, 2014; Martins, 2009; Mosca &  
Quaranta, 2017) e as concomitantes lutas intrapartidárias continuem a forne-
cer o quadro de referência para grande parte do trabalho jornalístico. Trenz 
acentua esta questão, referindo-se ao tipo usual de cobertura jornalística: 
«Quando, à noite, já tarde, os chefes de governo saem de uma reunião do 
Conselho, há repórteres nacionais à sua espera que não querem saber se 

4  No original: «The function of the communicational infrastructure of a democratic public 
sphere is to turn relevant societal problems into topics of concern, and to allow the general 
public to relate, at the same time, to the same topics, by taking an affirmative or negative 
stand on news and opinions.»
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algo foi deliberado para o melhoramento da UE. Eles querem saber quem 
enganou quem, quem foi derrotado e quem conseguiu maiores benefícios»  
(2008b, p. 295).5

Por outro lado, falar-se de uma esfera pública europeia unitária, de Lisboa  
a Helsínquia (Sampaio, 2019), é algo que pressuporia a partilha de uma 
língua comum e a emergência de um espaço societal alargado empenhado 
no debate de temas de interesse para a comunidade e no cultivo de uma 
identificação coletiva. Além do mais, a existência de um sistema mediático 
pan-europeu acarretaria a tradução de conteúdos noticiosos para as línguas 
dos vários países que fazem parte da União, o que pressuporia custos avul-
tados para as empresas de comunicação social (Walter apud Gerhards, 2017,  
pp. 83–84). Será, por isso, mais realista falar-se de esferas públicas europeias 
paralelas, com vista ao alargamento do debate de opiniões e participação 
pública em relação à construção europeia nos vários Estados-membros  
(de Vreese, 2007). 

Este assunto, pela importância crescente que assume numa Europa em 
crise, tem merecido, nas últimas décadas, a atenção de vários investigadores 
(Koopmans & Erbe, 2003; Trenz, 2008a; Statham, 2010; Pfetsch et al., 2010; 
Kokhanova, 2012) que se debruçaram sobre as componentes operacionais e 
relacionais da construção de um processo de europeização transversal a vários 
níveis: ao nível da comunicação política, no que toca ao papel das organiza-
ções europeias e dos atores políticos enquanto agenda-setters e promotores de 
debates sobre a Europa; ao nível da mediação pública, no que, em particular, 
diz respeito aos critérios de relevância e ao papel dos media, enquanto arena 
discursiva privilegiada para promover a compreensão e a discussão em torno 
de assuntos europeus. E, por último, ao nível da receção e ressonância públi-
cas, no que toca à forma como os cidadãos recebem e interagem com os vários 
modos de comunicação e intermediação.

Atingir-se-á a europeização da(s) esfera(s) pública(s), se e quando, tal como 
Thomas Risse e Marianne van den Steeg nos advertem, «uma comunidade 
transnacional de comunicação emergir, em que os participantes não só se 

5  No original: «When the heads of government come out of a Council meeting late at night 
there are national reporters waiting for them who do not want to know whether anything 
was resolved for the betterment of the EU. They want to know who tricked whom, who was 
beaten and who got most.»
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confrontam uns com os outros através de espaços nacionais, mas também 
contribuem regularmente para debates transnacionais como oradores legíti-
mos, reconhecendo assim que a “Europa” constitui uma questão de interesse 
comum» (2003, p. 13).6 Como observou Ulrich Brandenburg, antigo embaixa-
dor da Alemanha em Portugal: «Quando as páginas de jornal normalmente 
reservadas à política nacional se debruçam sobre a política interna de outro 
Estado-membro, e inclusivamente sobre a postura de um terceiro Estado-
-membro relativa a esse mesmo acontecimento, então realmente estamos a 
assistir ao crescimento de uma esfera pública europeia, mesmo que embrio-
nária e apesar de todos aqueles que duvidavam de que tal poderia acontecer» 
(Diário de Notícias, 4/2/2005).

O grau de europeização das notícias, de acordo com a síntese elaborada por 
Trenz (2008a, p. 6), pode ser avaliado em função de determinadas estruturas 
ou modos interpretativos: estruturas de atenção, estruturas de significado e 
estruturas interativas. Enquanto as primeiras se referem ao grau de atenção 
e visibilidade conferidos aos temas europeus, atores sociais e acontecimentos 
(europeização vertical), bem como aos outros Estados-membros (europeização 
horizontal) por parte dos media, as duas últimas prendem-se quer com a sa-
liência e existência de temas comuns sujeitos a enquadramentos europeístas 
(i.e., não a partir de uma perspetiva nacional, mas de uma perspetiva trans-
nacional), quer com a criação de um espaço transversal, a nível europeu, de 
interação discursiva.

Na relação dialética que se estabelece entre a materialidade dos factos 
e a sua respetiva narração, os media desempenham assim um papel funda-
mental para a construção (ou desconstrução) de uma esfera pública euro-
peia (Schlesinger, 1999; de Vreese & Semekto, 2002; Heikkila & Kunelius, 
2006; Schuck & de Vreese, 2011; Valentini & Nesti, 2010; Papathanassopolus 
& Negrine, 2011; Daddow, 2012; Caiani & Guerra, 2017), que idealmente 
dote os cidadãos, independentemente dos seus pontos de vista ou sentido 
de voto, de competências cognitivas que os habilitem a interpretar e, se  

6  No original: «A transnational community of communication emerges in which partici-
pants not only observe each other across national spaces, but also contribute regularly to 
cross-border debates as legitimate speakers thereby recognizing that “Europe” constitutes 
a question of common concern.»
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necessário, a contestar instituições e políticas europeias num mundo cada 
vez mais globalizado.7

Além do mais, do ponto de vista do seu putativo contributo para a cons-
trução de uma identidade cultural que possa complementar o diálogo e a 
dimensão cívica acabados de enunciar, os media poderão ainda promover um 
sentido generalizado de pertença comum, isto é, uma espécie de «comuni-
dade imaginada» de que nos falava Benedict Anderson (1991), fazendo com 
que os cidadãos que vivem na Europa, como referem S. Papathanassopoulos e  
R. Negrine (2011), se sintam cidadãos da Europa.

Nesta perspetiva, o jornalismo e, por extensão, os seus profissionais ga-
nham uma responsabilidade acrescida, tanto mais que a ascensão do popu-
lismo antieuropeu (Mude, 2013; Mude & Kaltwasser, 2017), alimentada pro-
fusamente pelas redes sociais, é, em grande medida, agravada pelo processo 
de desintermediação da informação (Guerra & Caiani, 2017, pp. 263–271).

A estrutura da obra

A presente obra integra-se num projeto de investigação mais vasto, inti-
tulado «Narrar e Viver a Europa: a Cobertura das Eleições para o Parlamento 
Europeu (maio 2019)», financiado pelo Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), 
no âmbito do programa IDI&CA (Investigação Científica, Desenvolvimento, 
Inovação e Criação Artística no IPL).8 

Num momento em que o Brexit e uma onda de manifestações de movimen-
tos eurocéticos e populistas ocupam a agenda mediática, o referido projeto 
pretendeu estudar a cobertura jornalística das eleições de 2019 para o PE 
em Portugal, atendendo aos processos de produção, circulação e receção de 
notícias. Tinha, assim, como objetivos analisar:

7  A este respeito, vd., por exemplo, o recente artigo de H.-J. Trenz, «The Political Contes-
tation of Europe: from Integration to Disintegration?», Culture, Practice & Europeanization,  
vol. 3, n.º 2, 2018, pp. 59–73. 
8  Projeto sediado na Escola Superior de Comunicação Social do IPL, com a referência 
IPL/2019/NVE-CEPE_ESCS.
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i) a relação entre comunicados de imprensa/agendas de cada partido 
com o produto jornalístico gerado durante o período de campanha 
eleitoral;

ii) o grau de europeização do tratamento noticioso por parte da imprensa 
e televisão portuguesas e o seu consequente contributo para a cons-
trução (ou desconstrução) de níveis superiores de integração europeia; 

iii) os efeitos perlocutórios da cobertura jornalística nos cidadãos (leito-
res e telespectadores), questionando-os sobre o interesse, utilidade e 
presumíveis lacunas da informação sobre as eleições e a UE; 

iv) o nível de receção e envolvimento dos utilizadores de redes sociais 
com o conteúdo publicado pela imprensa e televisão sobre o tema.

Constituiu-se uma equipa que reúne formações de áreas diversas e com-
plementares (Linguística e Estudos Culturais, Ciências da Comunicação, 
História, Ciência Política e Estatística), integrando investigadores da Escola 
Superior de Comunicação Social, do Instituto de Ciências Sociais e da Fa-
culdade de Letras da Universidade do Porto. O projeto contou ainda com 
um bolseiro de investigação, Gonçalo Taborda, licenciado em Jornalismo 
pela ESCS, a quem agradecemos o apoio prestado ao longo da investigação. 
Paralelamente estabeleceu-se, desde o início, uma parceria com a Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

A obra que agora se publica apresenta, assim, os principais resultados 
obtidos do projeto de investigação e encontra-se estruturada em cinco capí-
tulos fundamentais. No primeiro texto, intitulado «As Campanhas Eleitorais 
dos Partidos Políticos Portugueses e a sua Tentativa de Imposição da Agenda 
Pública», Vasco Ribeiro e Sandra Sá Couto estudam a agenda da campanha 
diária dos vários partidos políticos, cruzando as ações destes com as notícias 
produzidas pelos media. Pretendem, assim, compreender «que eventos cria-
ram e aferir o sucesso que tiveram na sua tentativa de induzir determinados 
temas na agenda pública».

De seguida, Isabel Simões-Ferreira, Maria João Centeno e Pedro Marques 
Gomes assinam o artigo «Democracia e Construção Europeia: a Cobertura 
da Imprensa Portuguesa das Eleições Europeias de 2019». Estudam a cober-
tura realizada pela imprensa diária e semanal portuguesa destas eleições, 
seguindo os pressupostos teórico-metodológicos da análise crítica do discurso, 
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designadamente no que diz respeito à importância da transitividade e ao 
papel que esta desempenha nos domínios das metafunções ideacional e in-
terpessoal que enformam os textos jornalísticos. Assim, o estudo das peças 
jornalísticas levado a cabo neste trabalho foi realizado sob uma ótica triádica, 
analisando-se a forma como se escreveu acerca da Europa, nomeadamente o 
impacto da UE nos vários Estados-membros, a relação entre os cidadãos e a 
UE, e o projeto europeu em si.

O terceiro capítulo tem como título «Presente, mas Ausente: A Europa 
na Cobertura Televisiva de 2019 para o Parlamento Europeu» e é da autoria 
de Fernanda Bonacho, Helena Pina e Rúben Neves. O texto, que apresenta 
os resultados da análise do papel da televisão portuguesa na informação ao 
público durante a campanha para estas eleições, teve como principal obje-
tivo avaliar a contextualização noticiosa — nos telejornais da RTP1, SIC e 
TVI — dos assuntos abordados e o processo que resulta para a construção  
europeia. 

O contributo de Sofia Serra-Silva e Susana Rogeiro Nina, que assinam o 
texto «União Europeia Invisível? A Cobertura das Eleições nas Redes Sociais 
da Imprensa Portuguesa», aborda o impacto da imprensa diária e semanal 
nas redes sociais, concretamente no Facebook e Twitter. As investigadoras 
estudam aspetos como o grau de saliência e visibilidades dos temas europeus 
na imprensa e o envolvimento dos utilizadores das redes sociais com essas 
notícias através de três indicadores fundamentais: popularidade (média de 
gostos por post), compromisso (média de comentários por post) e viralidade 
(média de partilhas por post). 

Finalmente, um outro olhar sobre estas eleições é-nos dado por António 
Belo e Maria Inácia Rezola. No quinto capítulo deste livro, intitulado «Notícias 
que Contam: o que Pensam os Portugueses sobre a Cobertura Mediática das 
Eleições Europeias de 2019», são dados a conhecer os resultados do estudo de 
opinião, realizado através de um inquérito disponibilizado online, que pro-
curou «identificar a perceção de leitores e telespectadores sobre a qualidade, 
o interesse e eventuais lacunas da informação sobre as questões europeias, 
veiculada pelos media portugueses, na cobertura da campanha eleitoral».

Apresentados os vários capítulos que integram este livro, cumpre-nos agra-
decer às várias instituições que tornaram possível a concretização do projeto 
e do livro que agora se publica com os principais resultados da investigação 


