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Resumo O presente artigo pretende analisar as práticas e representações dos
deputados portugueses em termos da sua utilização das tecnologias de informação 
e comunicação em geral, e da internet em particular, na actividade parlamentar e
partidária, no contexto de uma possível democracia digital. Com base no modelo
de análise desenvolvido no âmbito da acção europeia COST A14 WG1, e
recorrendo a inquéritos e entrevistas aos deputados portugueses, obteve-se uma
caracterização que indicia especificidades no campo da apropriação política da
internet para o exercício da comunicação vertical com eleitores e horizontal com
outras estruturas no quadro parlamentar. Da análise efectuada depreende-se
também que os entraves ao desenvolvimento de uma democracia digital em
Portugal são essencialmente fruto de três dimensões: um sistema dos media onde
predomina a televisão; um sistema político parlamentar que não promove o
contacto directo com eleitores; e, por último, cidadãos não motivados para a
participação política, que tendem, também, a não encorajar uma maior apropriação 
política da internet no quadro parlamentar.

Palavras-chave Democracia digital, parlamento, tecnologias de informação e
comunicação.

Introdução

As con di ções de exer cí cio do po der po lí ti co trans for ma ram-se, nas úl ti mas dé ca -
das, num con tex to glo bal mar ca do pela emer gen te era da in for ma ção, ca rac te ri za -
da não só por mu dan ças po ten ci a das pe las tec no lo gi as de in for ma ção e da co mu ni -
ca ção (TIC), mas tam bém pe las pró pri as fra gi li da des dos ac tu a is pro ces sos, insti -
tuições e ac to res po lí ti cos.1 Pe ran te es tas trans for ma ções, as so ci e da des de mo crá ti -
cas en con tram-se numa fase de re a va li a ção das suas prá ti cas po lí ti cas, que apre -
sen tam si na is de cri se de le gi ti mi da de do es ta do-na ção, da de mo cra cia e da par ti ci -
pa ção dos ac to res in di vi du a is e co lec ti vos, num ce ná rio ge ral de al te ra ção do sis te -
ma dos me dia.

Espe ci fi ca men te, en quan to ór gão po lí ti co cen tral em gran de par te dos
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1 As tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção (TIC) são de fi ni das nes te ar ti go como “(…) for mas
de flu xo de in for ma ção di gi ta li za da, nas qua is os da dos, se jam tex to, som ou ima gens em tem po
real, são com pri mi dos em sé ri es de 0 e 1, e trans mi ti dos via on das, cabo ou re des” (Gib son e
Ward, 2000: 10).



sis te mas de mo crá ti cos re pre sen ta ti vos, a ins ti tu i ção par la men tar aco lhe inú me ros
dis cur sos de cri se, so bre tu do nos fi na is do sé cu lo XX, me di an te a con ver gên cia de
vá ri os fac to res (Fre i re e ou tros, 2002), tais como: a emer gên cia do “es ta do de par ti -
dos” (Par te ins ta at) e a con se quen te su bor di na ção dos par la men tos às má qui nas
par ti dá ri as; a ex pan são do “es ta do so ci al”, que po ten ci ou a cres cen te cen tra li da de
das bu ro cra ci as e dos exe cu ti vos; e o de sen vol vi men to tec no ló gi co como fac tor
frac tu ran te da re pre sen ta ção po lí ti ca, le van tan do a di co to mia we be ri a na en tre o
“po lí ti co” (par la men tar como re pre sen tan te do povo) e o “ci en tis ta” (téc ni co es pe -
ci a li za do ca paz de do mi nar a com ple xi da de da so ci e da de con tem po râ nea). Como
ex pli ci ta Tom Burns (2000), exis te ac tu al men te uma dis tân cia sig ni fi ca ti va en tre a
te o ria nor ma ti va da de mo cra cia (ori en ta da para o par la men ta ris mo re pre sen ta ti vo 
ba se a do na so be ra nia po pu lar) e as prá ti cas efec ti vas de go ver nan ça, que se es pe -
lham tam bém em ou tros fac to res cru ci a is: im por tân cia cres cen te das or ga ni za ções
(ONG, agên ci as in ter na ci o na is e in ter go ver na men ta is como o Ban co Mun di al, a
OCDE, etc.) como ve í cu los de pro ces sos de de ci são po lí ti ca; di fu são da au to ri da de
dos po de res cen tra is para sec to res es pe ci a li za dos da so ci e da de ci vil; des cen tra li za -
ção dos pro ces sos de de ci são para o po der lo cal; e a pró pria in ca pa ci da de or ga ni za -
ci o nal por par te dos par la men tos em li dar com a com ple xi da de cres cen te, o ca rác -
ter al ta men te téc ni co, a ra pi dez e a fra gi li da de dos de sen vol vi men tos das so ci e da -
des con tem po râ ne as e, so bre tu do, as al te ra ções re vo lu ci o ná ri as na tec no lo gia e no
co nhe ci men to.

A par des tes fac to res ini bi do res das fun ções tra di ci o na is do par la men to, des -
ta cam-se os me i os de co mu ni ca ção de mas sa ou mass me dia na for ma como subs ti -
tu í ram o pa pel da ins ti tu i ção par la men tar na for ma ção da opi nião pú bli ca. Efec ti -
va men te, esta fun ção tri bu ní cia foi des lo ca da dos de pu ta dos para os opi ni on ma kers
na te le vi são e na im pren sa es cri ta, de ter mi nan do uma cres cen te me di a ti za ção da
po lí ti ca. A re la ção es tre i ta en tre o cam po po lí ti co e os me i os de co mu ni ca ção ad vém 
do fac to de a are na onde de cor re a po lí ti ca con sis tir num flu xo de in for ma ção in dis -
pen sá vel à to ma da de de ci sões, o que tor na a co mu ni ca ção uma ca rac te rís ti ca do -
mi nan te na exis tên cia e vi ta li da de do cam po po lí ti co. Assim, o sis te ma po lí ti co não
é ape nas um sis te ma de to ma da de de ci são, mas tam bém um sis te ma de in for ma -
ção: esta é pro du zi da por uma va ri e da de de mé to dos, en vol ven do di fe ren tes ac to -
res (in clu in do os me dia), e de po is é dis se mi na da por vá ri os ca na is (ac ção di rec ta,
im pren sa, te le vi são, rádio, me dia elec tró ni cos, etc.).

Des te modo, este ar ti go pro cu ra afe rir as in ter li ga ções en tre a po lí ti ca (em
par ti cu lar a ins ti tu i ção par la men tar) e o sis te ma ac tu al dos me dia, ca rac te ri za do,
por sua vez, por uma re la ção com ple xa en tre os mass me dia e os no vos me dia elec -
tró ni cos, cen tran do-se, prin ci pal men te, nas po ten ci a li da des e con di ci o nan tes des -
tes úl ti mos na sua uti li za ção por par te dos par la men ta res. Os re sul ta dos e as aná li -
ses pre sen tes nes te ar ti go de cor rem do pro jec to de in ves ti ga ção “Eli tes par la men -
ta res e tec no lo gi as de in for ma ção”, re a li za do em 2001/2002 no Insti tu to Su pe ri or
de Ciên ci as do Tra ba lho e da Empre sa (ISCTE), no âm bi to da ac ção eu ro pe ia so bre
Go vern ment and De mo cracy in the Infor ma ti on Age (GaDIA), in te gra da na rede COST
A14: wor king group / cyber de mo cracy (<http//www.cost.cor dis.lu>). Esta rede de
pes qui sa, de di ca da ao es tu do das TIC no cam po po lí ti co, ini ci ou o seu tra ba lho em
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1998, con tan do ac tu al men te com a par ti ci pa ção da Áus tria, Bél gi ca, Re pú bli ca
Che ca, Di na mar ca, Fin lân dia, Fran ça, Ale ma nha, Irlan da, Itá lia, Ho lan da, No ru e -
ga, Su í ça, Espa nha, Su é cia, Por tu gal, Escó cia e Re i no Uni do.

Como pres su pos to ini ci al, re to ma-se a con cep tu a li za ção de “de mo cra cia di -
gi tal”, pro pos ta por Barry Ha gue e Bri an Lo a der (1999) (em vez de ou tras de no mi -
na ções cor ren tes como “ci ber de mo cra cia”, “de mo cra cia vir tu al”, “de mo cra cia
elec tró ni ca” ou “te le de mo cra cia”), de vi do à sua es pe ci fi ci da de de re fe rên cia à uti -
li za ção das tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção nas prá ti cas de mo crá ti cas e
na par ti ci pa ção po lí ti ca dos ci da dãos. Assim, a de mo cra cia di gi tal de fi ne-se como
“um con jun to de ex pe riên ci as de prá ti ca de mo crá ti ca sem li mi tes de tem po, es pa ço 
e ou tras con di ções fí si cas, re cor ren do às TIC ou à CMC (co mu ni ca ção me di a da por
com pu ta dor), como um com ple men to e não como uma subs ti tu i ção de prá ti cas po -
lí ti cas tra di ci o na is ‘aná lo gas’” (idem: 1). Nes ta de fi ni ção de no ta-se uma ori en ta ção
mo de ra da na aná li se dos im pac tos dos no vos me dia no sis te ma po lí ti co, na es te i ra
de ou tros au to res como Anthony Gid dens (1999, 2000), quan do de fen de que as no -
vas tec no lo gi as não irão des tro nar a de mo cra cia re pre sen ta ti va, mas po dem ser um 
com ple men to útil para a con ci li a ção do pro ces so de to ma da de de ci sões po lí ti cas
com as pre o cu pa ções cor ren tes dos ci da dãos.

Pro cu ra-se as sim afe rir as po ten ci a li da des dos ca na is de in for ma ção e co mu -
ni ca ção das TIC na mo di fi ca ção das prá ti cas po lí ti cas dos par la men ta res por tu gue -
ses, con si de ran do:

— fac to res in ter nos à ins ti tu i ção par la men tar: es tru tu ra par la men tar, sis te ma ele i -
to ral, sis te ma par ti dá rio e cul tu ra po lí ti ca par la men tar; e 

— fac to res ex ter nos à mes ma: sis te ma dos me dia, sis te ma de re gu la ção go ver na ti -
va, cul tu ra po lí ti ca ge ral e di fu são so ci al das TIC.

Estes fac to res po dem cons ti tu ir tan to in cen ti vos como obs tá cu los à apro pri a ção de
uma de mo cra cia di gi tal pe los ac to res po lí ti cos.

Contextualização política portuguesa

A re la ção en tre o cam po po lí ti co, em par ti cu lar a ins ti tu i ção par la men tar, e as no vas 
tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção deve ser con tex tu a li za da no sis te ma po -
lí ti co e go ver na ti vo por tu guês aten den do, si mul ta ne a men te, à cons ti tu i ção e fun -
cionamento da Assem ble ia da Re pú bli ca (AR) e às po lí ti cas go ver na ti vas no cam po 
dos no vos me dia.

Enquan to par te de uma “jo vem” de mo cra cia, a AR cons ti tu iu-se, como tal,
em 1976 (iní cio da I le gis la tu ra), após o pro ces so re vo lu ci o ná rio de sen ca de a do em
25 de Abril de 1974, de pas sa gem de um re gi me di ta to ri al (1926-1974) para um sis -
te ma de mo crá ti co. Inte gra da, nos mol des ac tu a is, num sis te ma de or ga ni za ção
 triangular, com o po der po lí ti co par ti lha do en tre o Pre si den te da Re pú bli ca (PR), o
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go ver no e a AR, esta apre sen ta-se como um órgão de so be ra nia au tó no mo, co le gi al
e uni ca me ral, fun ci o nan do como a “as sem ble ia re pre sen ta ti va de to dos os ci da -
dãos por tu gue ses” (ar ti go 147º da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Por tu gue sa). Assim,
do pon to de vis ta po lí ti co-cons ti tu ci o nal, a ins ti tu i ção par la men tar por tu gue sa de -
sen vol ve uma fun ção re pre sen ta ti va. Os seus de pu ta dos re pre sen tam todo o país e
não os cír cu los pe los qua is são ele i tos, exer cen do li vre men te o seu man da to. Como
órgão co le gi al, a AR fun ci o na por le gis la tu ras, com a du ra ção de quatro anos, e in -
te gra um nú me ro de 230 de pu ta dos.

A AR de sem pe nha um pa pel cen tral no sis te ma po lí ti co por tu guês. O go ver -
no é po li ti ca men te res pon sá vel pe ran te esta ins ti tu i ção, ten do o de ver de a man ter
in for ma da so bre as de ci sões go ver na men ta is e as ac ções da ad mi nis tra ção pú bli ca;
por ou tra par te, a AR pode ca u sar a de mis são do go ver no, atra vés de mo ções de
cen su ra apro va das por uma ma i o ria ab so lu ta dos de pu ta dos ou por re je i ção de
uma mo ção de con fi an ça ao go ver no. As ca rac te rís ti cas fun ci o na is do par la men to
com pre en dem: com pe tên ci as elec ti vas, de sig nan do mem bros para al guns dos
mais im por tan tes órgãos do sis te ma po lí ti co-cons ti tu ci o nal por tu guês (Con se lho
de Esta do, Tri bu nal Cons ti tu ci o nal, etc.); com pe tên ci as le gis la ti vas, de ten do o pri -
ma do da ac ti vi da de le gis la ti va (pelo me nos do pon to de vis ta ju rí di co-for mal); e
com pe tên ci as de con tro lo das ac ti vi da des po lí ti cas dos exe cu ti vos, da ad mi nis tra -
ção pú bli ca e da ma gis tra tu ra, da exe cu ção dos pla nos na ci o na is, etc., atra vés de
per gun tas, in ter pe la ções, mo ções de cen su ra e co mis sões par la men ta res de in qué -
ri to (que de têm po de res de in ves ti ga ção si mi la res aos das au to ri da des ju di ci a is).

Des de me a dos de 80, o par la men to por tu guês tem evo lu í do de um pa pel cen -
tra do na pro du ção de le gis la ção para uma fun ção de le gi ti ma ção, se gun do Cris ti na 
Les ton Ban de i ra (2002). Com pa ran do a ac ti vi da de le gis la ti va da AR e do go ver no
até à VII le gis la tu ra (1995-1999), pode-se con clu ir que aque la ape nas de sem pe nha
um pa pel par ci al na pro du ção le gis la ti va, ten do em con ta a am pli tu de da ini ci a ti va
go ver na men tal nes te cam po. Efec ti va men te, a ma i or ou me nor in fluên cia do par la -
men to por tu guês de pen de em gran de par te do tipo de apo io par la men tar do go -
ver no nas di fe ren tes le gis la tu ras, apro xi man do-se as sim do mo de lo oci den tal, se -
gun do o qual este úl ti mo ten de a do mi nar o pro ces so le gis la ti vo.

De for ma com ple men tar, esta “cri se” nas com pe tên ci as le gis la ti vas da AR
tam bém de cor re di rec ta men te do pro ces so de des va lo ri za ção das suas fun ções du -
ran te o pe río do de oito anos de ma i o ria ab so lu ta es tá vel e co e sa na V (1987-1991) e
VI (1991-1995) le gis la tu ras. Como con clui Les ton Ban de i ra, a emer gên cia em 1987
de uma ma i o ria ab so lu ta mo no par ti dá ria mar cou as sim o iní cio de um novo ci clo
na po lí ti ca por tu gue sa e tam bém uma mu dan ça no pa pel do par la men to. Com as
ma i o ri as ab so lu tas, a AR cen trou as suas com pe tên ci as em me ca nis mos de le gi ti -
ma ção, re cor ren do prin ci pal men te ao re la ci o na men to com os ci da dãos e à fis ca li -
za ção do go ver no, que se tor nou uma ro ti na ins ti tu í da de vi do a um re for ço le gal
des sa fun ção e a um ma i or in te res se por par te dos de pu ta dos. Des te modo, a V e a
VI le gis la tu ras ins ti tu í ram uma nova prá ti ca go ver na ti va, per sis ten te até à ac tu a li -
da de, que ten de para um do mí nio da von ta de do go ver no so bre as de ci sões e a
agen da par la men tar, e para o fun ci o na men to do gru po par la men tar como uma das
prin ci pa is ba ses des se mes mo do mí nio.
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Con tex tu a li zan do o fun ci o na men to e ac ti vi da de do par la men to por tu guês,
os de pu ta dos de vem ser com pre en di dos en quan to eli tes po lí ti cas, in te gran tes do
apa re lho de es ta do, com fun ções que in flu en ci am as po lí ti cas por tu gue sas re la ti va -
men te às TIC, ao mes mo tem po que são afec ta dos por es sas op ções po lí ti cas. Com
efe i to, na se gun da me ta de da dé ca da de 90 do sé cu lo XX, a ino va ção tec no ló gi ca, a
des re gu la men ta ção dos mer ca dos de te le co mu ni ca ções, a di fu são da uti li za ção da
in ter net, a al te ra ção das es tra té gi as de ne gó cio e as fu sões e aqui si ções glo ba is, cri a -
ram um novo pa no ra ma no sis te ma dos me dia, e uma con se quen te al te ra ção das
po lí ti cas re la ti vas aos me dia, nos di fe ren tes es ta dos.

O pe río do de cor ren te en tre 1997 e 2000 com pre en deu uma ex pe ri men ta ção
le gis la ti va ten do como ob jec ti vos a com pre en são do peso e in fluên cia dos me dia na 
so ci e da de por tu gue sa e a ne ces si da de de re gu la men tar e sua ac tu a ção, atra vés da
ela bo ra ção dos li vros ver des, eu ro pe us e na ci o na is, so bre a so ci e da de de in for ma -
ção. No caso por tu guês, foi so bre tu do a par tir de 1995 que se con sa grou a so ci e da de 
de in for ma ção como pri o ri da de na ci o nal, no pro gra ma do XIII Go ver no Cons ti tu -
ci o nal (1999-2000), con subs tan ci a da pos te ri or men te no Li vro Ver de para a So ci e da de
da Infor ma ção (<http://www.aces so.mct.pt/docs/lver de.htm>). Este do cu men to
apre sen tou re fle xões es tra té gi cas e pro pos tas de ac ção es tru tu ra das em tor no de
gran des ei xos de ac tu a ção, dos qua is se des ta ca a de mo cra ti ci da de da so ci e da de de
in for ma ção, ga ran tin do o aces so de to dos; a di na mi za ção da ac ção es tra té gi ca e se -
lec ti va do es ta do, atra vés da in for ma ti za ção (e te le ma ti za ção) da ad mi nis tra ção
pú bli ca; e o alar ga men to e me lho ria do sa ber e das for mas de apren di za gem, pro -
mo ven do a edu ca ção, cul tu ra e for ma ção dos ci da dãos.

Pos te ri or men te, em 2000, foi apro va da a ini ci a ti va na ci o nal para a so ci e da de
de in for ma ção, da qual se des ta cam as ori en ta ções para ad mi nis tra ção pú bli ca cen -
tral e lo cal (“o es ta do aber to”) e a sua re la ção com os ci da dãos, re cu san do a pri o ri
qual quer “nova mo da li da de de bu ro cra cia elec tró ni ca”: sis te mas de li vre-ser vi ço
por via elec tró ni ca e de bo le tins elec tró ni cos para con tac to en tre a ad mi nis tra ção
pú bli ca, os ci da dãos e as em pre sas; ge ne ra li za ção do uso de sis te mas de es cri tó rio,
de cor re io e de co mér cio elec tró ni co em toda a ad mi nis tra ção pú bli ca; for ma ção de
fun ci o ná ri os pú bli cos (com a cer ti fi ca ção de com pe tên ci as ad qui ri das), etc.

Por fim, na fase po lí ti ca ac tu al, man ten do as an te ri o res ori en ta ções, o es ta do
con ti nua a apli car as suas po lí ti cas de re gu la ção do cam po dos me dia, ao mes mo
tem po que pro cu ra apli car a no ção de aces so uni ver sal aos no vos me dia, prin ci pal -
men te a in ter net. Por sua vez, acre di ta-se que este in ves ti men to no au men to do nú -
me ro de uti li za do res per mi ti rá a cri a ção de no vos mer ca dos a se rem ren ta bi li za dos
pe los in ter ve ni en tes pri va dos, por meio da mo de la ção das no vas tec no lo gi as em
pro ces so de di fu são, e da res tru tu ra ção dos pró pri os me dia tra di ci o na is.

Efec ti va men te, o con ce i to de e-go vern ment, de fi ni do en quan to “ofer ta de
me lho res ser vi ços, mais rá pi do, mais pró xi mo e com me nos cus tos”, ga nhou um
pa pel cen tral na dis cus são in ter na ci o nal so bre as no vas for mas de po der po lí ti co
na era da in for ma ção, uma ori en ta ção que está a ser tam bém de sen vol vi da em
Por tu gal atra vés da re cen te cri a ção da uni da de de mis são, ino va ção e co nhe ci -
men to (UMIC). Com o pro gra ma do XV Go ver no Cons ti tu ci o nal (2002-2006), as
po lí ti cas re la ti vas à so ci e da de de in for ma ção so fre ram al te ra ções es tra té gi cas
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que pri vi le gi am cla ra men te o con ce i to de e-go vern ment por par te do es ta do cen -
tral. Este pro gra ma cen tra-se prin ci pal men te nas me di das de dis po ni bi li za ção
on li ne de to dos os ser vi ços pú bli cos no pra zo de um ano, em fun ção das ne ces si -
da des dos ci da dãos e das em pre sas, e não da es tru tu ra in ter na da ad mi nis tra ção
pú bli ca; e no lan ça men to de por ta is de in for ma ção para os ci da dãos e para as em -
pre sas (http://www.por tu gal.gov.pt/pt/Pro gra ma+do+Go ver no/pro gra -
ma_p023.htm).

Se gun do uma vi são in te gra da e trans ver sal, que agre ga to dos os or ga nis -
mos go ver na men ta is cri a dos pelo an te ri or go ver no na UMIC, esta nova uni da -
de tem como ob jec ti vo cen tral a con ver são dos aces sos à rede em no vas opor tu -
ni da des e no vos ne gó ci os, pas san do “pelo in ves ti men to na ban da lar ga e pela
ge ne ra li za ção dos aces sos a pre ços com pe ti ti vos” (Di o go Vas con ce los, ges tor da 
UMIC, ci ta do no Pú bli co, 09-12-02). Ten do como fi lo so fia pri mor di al a me lho ria
do sis te ma de mo crá ti co re pre sen ta ti vo (à se me lhan ça das po lí ti cas an te ri o res),
a con cep ção po lí ti ca vi gen te ten de a con ce ber o ci da dão como o ac tor prin ci pal,
for te men te mo ti va do mas, ide al men te, en quan to um “ci da dão cli en te” que ace -
de aos ser vi ços da ad mi nis tra ção pú bli ca a qual quer hora e em qual quer lo cal;
um “ci da dão con su mi dor” que ace de à in ter net por ban da lar ga; e um “ci da dão
com pe ten te” que pos sui as com pe tên ci as bá si cas em tec no lo gi as de in for ma ção
(Vas con ce los, 2002).

Des ta ex po si ção das po lí ti cas e op ções le gis la ti vas de abor da gem à te má ti ca
da so ci e da de de in for ma ção, res sal ta o fac to de as três úl ti mas le gis la tu ras te rem
as su mi do como pri o ri da de o de sen vol vi men to de com pe tên ci as na uti li za ção das
TIC. No en tan to, ne nhum dos in ter ve ni en tes po lí ti cos, quer por via do par la men to
quer por via do go ver no, pro cu rou de sen vol ver como ob jec ti vo pri o ri tá rio o uso
das TIC para a pro mo ção da par ti ci pa ção no pro ces so le gis la ti vo ou de co mu ni ca -
ção en tre ci da dãos e ele i tos. No cam po da re la ção “es ta do/ci da dão”, as po lí ti cas
para a so ci e da de de in for ma ção fo ram es sen ci al men te di rec ci o na das para a co mu -
ni ca ção do ci da dão com a ad mi nis tra ção pú bli ca.

Notas metodológicas

Me di an te as suas dis tin tas di men sões de aná li se, o pre sen te ar ti go, cen tra do na uti -
li za ção das TIC por par te dos par la men ta res por tu gue ses, re cor reu a vá ri as me to -
do lo gi as e mé to dos de pes qui sa e aná li se dos da dos. Num pri me i ro mo men to, fo -
ram re a li za das en tre vis tas ex plo ra tó ri as para apu rar o con tex to por tu guês de uti li -
za ção das TIC na Assem ble ia da Re pú bli ca, re a li za das com o se cre tá rio de es ta do
dos as sun tos par la men ta res na VIII le gis la tu ra (1999-2002) e com o res pon sá vel
pelo site do par la men to por tu guês. Adi ci o nal men te, as es tra té gi as e ac ções pro mo -
vi das pelo par la men to no que res pe i ta a uti li za ção des tas tec no lo gi as tam bém fo -
ram apre en di das atra vés da aná li se de con te ú do da sua pá gi na on li ne (<www.par -
la men to.pt>), sen do, po rém, ape nas ex pli ci ta da no re la tó rio fi nal do pro jec to
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por tu guês em ques tão.
Como me to do lo gia quan ti ta ti va, re cor reu-se como ins tru men to prin ci pal de

re co lha de in for ma ção a um in qué ri to por ques ti o ná rio apli ca do à to ta li da de dos
par la men ta res por tu gue ses (230), re a li za do na pri ma ve ra de 2001 du ran te a VIII le -
gis la tu ra (1999-2002), ao qual res pon de ram 80 de pu ta dos (34,8%).2 Se gun do a
amos tra ob ti da, os de pu ta dos do sexo mas cu li no re pre sen tam 77,5% do to tal dos
in qui ri dos, para 22,5% de de pu ta das, o que co in ci de, de um modo ge ral, com a dis -
tri bu i ção efec ti va se gun do o gé ne ro, na VIII le gis la tu ra (81% de de pu ta dos e 19%
de de pu ta das), e com a ten dên cia de pre do mi nân cia do sexo mas cu li no na com po -
si ção dos par la men tos eu ro pe us.

Re la ti va men te à ida de, na amos tra ve ri fi ca-se a pre do mi nân cia dos de pu ta -
dos mais jo vens — o es ca lão etá rio in fe ri or a 40 anos re pre sen ta 43,8% das res pos -
tas, se guin do-se os de pu ta dos en tre os 41 e 50 anos (28,8%), e en tre os 51 e 60 anos
(25%). Ape nas um de pu ta do tem mais do que 60 anos. Esta amos tra in ver te os va lo -
res de dis tri bu i ção efec ti va dos es ca lões etá ri os dos de pu ta dos por tu gue ses na VIII
le gis la tu ra, na me di da em que o es ca lão en tre os 36 e os 49 anos pre do mi na so bre os
res tan tes (46%); até 35 anos (19%), e mais de 50 anos (35%).

A dis tri bu i ção dos in qui ri dos pelos par ti dos po lí ti cos/gru pos par la men tares
se gue a cons ti tu i ção do par la men to na VIII le gis la tu ra: a ma i o ria é do Par ti do So -
cialista (PS, 38 de pu ta dos), se guin do-se o Par ti do So ci al-De mo cra ta (PSD, 20), o
CDS-Par ti do Po pu lar (CDS-PP, 9), o Par ti do Co mu nis ta Por tu guês (PCP, 7), o Blo co 
de Esquer da (BE, 4), e Os Ver des (PEV, 2). Nas res pos tas ob ser va-se uma so bre-re -
pre sen ta ção dos qua tro úl ti mos par ti dos/gru pos e uma sub-re pre sen ta ção dos
dois ma i o res par ti dos, se gun do a dis tri bu i ção efec ti va nes sa le gis la tu ra.3

Por fim, o pro jec to re cor reu à re a li za ção de en tre vis tas com al guns
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Parlamento Amostra

Sexo
Masculino 81 77,5
Feminino 19 22,5

Escalão etário
Até 35 anos 19   Até 40 anos 43,8
36 a 49 anos 46   41 a 50 anos 28,8
Mais de 50 anos 35   51 a 60 anos 25,0

Nota: o qua dro não in clui as ca te go ri as não sabe/não res pon de.

Fon te: Fre i re, 2001a.

Quadro 1 Dis tri bu i ção da amos tra por gé ne ro e es ca lão etá rio na VIII le gis la tu ra (em per cen ta gem)

2 As ta xas de res pos ta de al guns dos par ce i ros eu ro pe us da ac ção eu ro pe ia COST A14 WG1 fo ram
as se guin tes: Áus tria, 43,7% (80 de 183 de pu ta dos); Di na mar ca, 51,1% (89 de 174); Ho lan da,
39,6% (89 de 225); No ru e ga, 41,8% (69 de 165); e Escó cia, 39,5% (51 de 129).

3 O in qué ri to foi apli ca do à to ta li da de do gru po par la men tar do Blo co de Esquer da, que fun ci o -
nou na VIII Le gis la tu ra em re gi me de ro ta ti vi da de: dois de pu ta dos ele i tos, com qua tro de pu ta -
dos no to tal a exer ce rem ac ti vi da de par la men tar.



de pu ta dos, in di ca dos pe los di fe ren tes gru pos par la men ta res, no sen ti do não só de
pre ci sar as con cep ções dos par la men ta res so bre as ques tões em ca u sa, ga nhan do
em pro fun di da de, bem como para ana li sar, mes mo de for ma li mi ta da, a si tu a ção
no par la men to na IX le gis la tu ra (2002-2006). Com efe i to, a re a li za ção de ele i ções
an te ci pa das em Mar ço de 2002 veio mo di fi car a com po si ção da AR, com as con se -
quen tes en tra das e sa í das de de pu ta dos, sen do a si tu a ção ac tu al uma ma i o ria de di -
re i ta (PSD e CDS-PP), em co li ga ção no go ver no: PSD (105 de pu ta dos), se guin do-se
o PS (96 de pu ta dos), o CDS-PP (14), o PCP (10), o BE (3), e Os Ver des (2). Assim, as
en tre vis ta das re a li za das pro cu ra ram in clu ir no vos de pu ta dos, so bre tu do dos par -
ti dos que for mam a co li ga ção go ver na men tal, so man do no to tal nove en tre vis tas.4

Os parlamentares e as tecnologias de informação e comunicação (TIC)

A re la ção en tre a po lí ti ca e os me dia, tra di ci o na is e/ou elec tró ni cos, apre sen ta-se
como uma re la ção com ple xa, sen do ob jec to de vá ri as pers pec ti vas dis tin tas. Por
um lado, a de co lo ni za ção do cam po po lí ti co e da es fe ra pú bli ca pe los me dia, for -
mu la da ini ci al men te pela es co la de Frank furt, ain da en con tra for mu la ções nas
pers pec ti vas con tem po râ ne as de au to res como Me yer e Hin chman (2002). Se gun -
do es tes úl ti mos, en con tra mo-nos ac tu al men te numa “de mo cra cia dos me dia” en -
quan to novo re gi me po lí ti co, no qual os ac to res do sis te ma po lí ti co “nas suas ac -
ções e dis cur sos ori en ta dos para os me dia, se con for mam ri gi da men te aos có di gos
dos me dia do mi nan tes, como se es tes fun ci o nas sem como os úni cos de ter mi nan tes
das in ter pre ta ções das au diên ci as e dos seus com por ta men tos po lí ti cos con se -
quen tes” (idem: xi).

Por ou tro lado, au to res como Ma nu el Cas tells (1997, 2001) apre sen tam uma
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Partidos/grupos parlamentares Parlamento Amostra

N % n %

PS 115 50,0 38 47,5
PSD 81 35,2 20 25,0
CDS-PP 15 6,5 9 11,25
PCP 15 6,5 7 8,75
BE 2 0,9 4 5,0
Os Verdes 2 0,9 2 2,5
Total 230 100,0 80 100,0

Fon te: Fre i re, 2001a.

Quadro 2 Par ti dos/gru pos par la men ta res na VIII Le gis la tu ra (em valores absolutos e percentagens)

4 As en tre vis tas fo ram re a li za das a 3 de pu ta dos do PSD (2 no vos), 2 (no vos) de pu ta dos do
CDS-PP, 1 do PS, 1 do BE, 1 as ses sor de im pren sa do gru po par la men tar do PCP e 1 as ses sor do
ga bi ne te do pre si den te da Assem ble ia da Re pú bli ca.



con cep ção crí ti ca da ide ia de do mi na ção da po lí ti ca e da opi nião pú bli ca por par te
dos me dia, ao de fen de rem que as re la ções en tre es tes e a po lí ti ca são mais com -
ple xas, po den do os ci lar en tre o apo io ou o con fli to mú tuo. O que Cas tells pre -
ten de ar gu men tar é que, ac tu al men te, os sis te mas po lí ti cos en con tram-se cons -
tran gi dos na sua ló gi ca, or ga ni za ção, pro ces so e li de ran ça, pelo fun ci o na men to
dos me dia elec tró ni cos, sen do uma das prin ci pa is fon tes de cri se da de mo cra cia
na era da in for ma ção, al te ran do até a na tu re za da re la ção en tre o es ta do e a so -
ciedade. Em vir tu de da cri se dos sis te mas po lí ti cos tra di ci o na is e da ex pan são
dos no vos me i os de co mu ni ca ção, os me dia (rá dio, te le vi são, jor na is e in ter net)
cons ti tu em o es pa ço pri vi le gi a do da po lí ti ca, no qual cir cu la a ma i or par te da
co mu ni ca ção e in for ma ção po lí ti cas. Os me dia cons ti tu em as sim a prin ci pal
fon te de in for ma ção para a ma i o ria da po pu la ção, a par tir da qual esta for ma a
sua opi nião po lí ti ca; con se quen te men te, os di ver sos par ti dos e agen tes po lí ti -
cos uti li zam os me dia para di fun dir, in flu en ci ar e per su a dir os ci da dãos das
suas op ções e pro gra mas po lí ti cos.

No en tan to, os me dia tra di ci o na is — te le vi são, rá dio e im pren sa — conti -
nuam a ser os mais uti li za dos, se gun do Cas tells, pela sua me lhor ade qua ção ao pa -
drão uni di rec ci o nal pre va le cen te na po lí ti ca e tam bém pela sua ma i or di fu são no
ele i to ra do. 

A ide ia ex pos ta por este au tor pa re ce re co lher con fir ma ção no es tu do re a li za -
do jun to dos de pu ta dos por tu gue ses: a in ter net sur ge em úl ti mo lu gar nas suas pre -
fe rên ci as como meio para fa zer pas sar a men sa gem po lí ti ca. Como se de pre en de do 
qua dro 3, os in qui ri dos pri vi le gi am prin ci pal men te a te le vi são e de po is os jor na is
diá ri os e os se ma ná ri os, como me i os de in for ma ção re le van tes para a co mu ni ca ção
po lí ti ca. Com efe i to, se cer ca de um ter ço dos de pu ta dos con si de ra a in ter net como
meio de co mu ni ca ção, 41,6% con si de ram-na pou co ou nada im por tan te e 27,3%
são in di fe ren tes à sua uti li za ção para efe i tos de co mu ni ca ção po lí ti ca. Nas pa la vras 
de um dos de pu ta dos en tre vis ta dos no de cur so do pro jec to (hoje res pon sá vel po lí -
ti co pela UMIC), a in ter net re pre sen ta so bre tu do um pa pel de me di um com ple men -
tar ou como mais-va lia, prin ci pal men te du ran te as cam pa nhas ele i to ra is.

Esta uti li za ção pri mor di al dos me dia tra di ci o na is para a co mu ni ca ção po lí ti -
ca por par te dos de pu ta dos por tu gue ses en con tra ex pli ca ções mais apro fun da das
nas en tre vis tas re a li za das com de pu ta dos dos vá ri os par ti dos re pre sen ta dos no
par la men to. 
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Media Importância

nada/pouco importante neutral importante/muito importante

Televisão 11,4   6,3 82,3
Jornais diários   6,4 28,2 65,4
Semanários   9,0 28,2 62,8
Revistas 41,0 24,4 34,6
Internet 41,6 27,3 31,2

Quadro 3 Uti li za ção dos me dia na co mu ni ca ção po lí ti ca (em per cen ta gem)



por mu i to bons que se jam (os de ba tes) aqui a um ní vel par la men tar, se não se con se -
guir fa zer pas sar essa men sa gem a ní vel da co mu ni ca ção so ci al e, so bre tu do, a ní vel
da co mu ni ca ção so ci al de ma i or im pac to — te le vi sões e jor na is de gran de ti ra gem — a 
po lí ti ca por mu i to boa que seja, em ter mos de con te ú do e de ques tões de fun do, não
con se gue fa zer pas sar a sua men sa gem, e de po is não tem re fle xo em ter mos de ele i to -
ra do. E isso é im por tan tís si mo para a clas se po lí ti ca (depu ta do do CDS-PP).

Assim, de no ta-se cla ra men te uma pre o cu pa ção pri mor di al com as au diên ci as às
qua is são di ri gi das as men sa gens po lí ti cas, o que re en via para a ca rac te ri za ção an -
te ri or de uma for te in fluên cia ac tu al dos me dia na di vul ga ção da in for ma ção
po lí ti ca.

Ana li san do, num pri me i ro mo men to, a uti li za ção efec ti va da in ter net no tra -
ba lho par la men tar (se gui da pos te ri or men te por uma aná li se de ta lha da das TIC
como meio de aces so e trans mis são de in for ma ção e como meio de co mu ni ca ção
ho ri zon tal e ver ti cal), ve ri fi ca-se que a sua uti li za ção va ria sig ni fi ca ti va men te se -
gun do o tipo de tec no lo gia em ques tão. Ana li san do as fer ra men tas das TIC en -
quan to me i os para co mu ni ca ção, o e-mail ou cor re io elec tró ni co aco lhe uma ma i or
uti li za ção dos par la men ta res in qui ri dos (56,4%), em con tra po si ção às li nhas de
con ver sa ção/chat e aos news groups (como se de pre en de do qua dro 4).

Por sua vez, no que res pe i ta aos me ca nis mos das TIC en quan to me i os de aces -
so à in for ma ção, a na ve ga ção na world wide web (www) é mais co mum que a uti li za -
ção da in tra net, de fi nin do esta úl ti ma como um ser vi dor ape nas in ter no ao par la -
men to, atra vés do qual os de pu ta dos po dem ace der a de ter mi na da in for ma ção es -
pe cí fi ca. Será de sa li en tar igual men te que ape nas uma mi no ria dos in qui ri dos uti li -
zam fre quen te men te uma pá gi na pes so al (5,1%, i.e., 15 de pu ta dos) para se apre -
sen ta rem e co mu ni ca rem com ou tros uti li za do res da in ter net. A de fi ni ção de pá gi -
na pes so al pre sen te nes te ar ti go com pre en de um pro ces so pró-ac ti vo em ter mos de
pre o cu pa ção com a cons tru ção e os con te ú dos da pá gi na, seja numa pá gi na in ter na
ao par la men to, seja numa pá gi na cons tru í da nou tro ser vi dor ex ter no.

No de cor rer do seu tra ba lho, os par la men ta res in qui ri dos pri vi le gi am a uti li -
za ção pes so al das TIC (52,5%), em de tri men to da uti li za ção por ter ce i ros (10,0%),
isto é, staff pes so al, con sul to res ex ter nos e/ou fre e lan cers ou ou tros fun ci o ná ri os do
par la men to. Con tu do, os in qui ri dos tam bém re cor rem, por ve zes, à aju da,
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TIC Utilização frequente/ permanente

E-mail 56,4
World wide web (www) 46,2
Intranet 30,8
Página pessoal   5,1
Newsgroups/grupos de discussão   2,6
Linhas de conversação/chat   1,3

Nota: As per cen ta gens não so mam 100% por que a le i tu ra do qua dro se res trin ge a cada uma das ca te go ri as em 
co lu na re la ti vas às op ções dis pos tas em li nha.

Quadro 4 Uti li za ção das TIC no tra ba lho par la men tar (em per cen ta gem)



prin ci pal men te de as sis ten tes ou do se cre ta ri a do pes so al. Estes da dos de in ten sa
uti li za ção pes so al po dem não sig ni fi car ne ces sa ri a men te uma fa mi li a ri za ção dos
par la men ta res por tu gue ses com as TIC; efec ti va men te, po dem es tar re la ci o na dos
com uma fal ta de pes so al e de apo io por par te da AR, per cep ci o na da por gran de
par te dos de pu ta dos en tre vis ta dos, o que pode re sul tar numa uti li za ção pes so al
“for ça da”.

Para além da di men são da uti li za ção das TIC, tor na-se fun da men tal com pre -
en der, tam bém, a ini ci a ção e com pe tên cia na uti li za ção das mes mas, en quan to di -
men sões cen tra is de apro pri a ção des tas tec no lo gi as. Na ma i o ria dos ca sos, os de -
pu ta dos ini ci a ram a uti li za ção das TIC no pe río do de 1995 a 2000 (sen do 1998 o ano
do cres ci men to ex po nen ci al na sua uti li za ção — 19,6% dos in qui ri dos), pos su in do
já al gu ma ex pe riên cia an te ri or ao seu man da to par la men tar (60,0%). Esta ini ci a ção
nas TIC se gue, afi nal, a ten dên cia ge ral de evo lu ção das tec no lo gi as de in for ma ção
em Por tu gal, que se ve ri fi cou, so bre tu do, a par tir de 1995. Po rém, será de sa li en tar
tam bém a per cen ta gem ele va da de uti li za do res mais an ti gos, an te ri o res ao cres ci -
men to ex po nen ci al das TIC em Por tu gal, que atin ge 21,6%, o que in di cia uma fa mi -
li a ri da de ad qui ri da com es tas tec no lo gi as por uma par te sig ni fi ca ti va dos
in qui ri dos.

Por ou tro lado, a apren di za gem de com pe tên ci as no uso das TIC ocor reu so -
bre tu do por auto-apren di za gem, ne nhum de pu ta do fre quen tou um cur so or ga ni -
za do pelo seu par ti do e ape nas três de pu ta dos re fe rem ter fre quen ta do um cur so
or ga ni za do pela ad mi nis tra ção par la men tar. Tal pa re ce in di ci ar uma fra ca ini ci a ti -
va par la men tar e par ti dá ria no de sen vol vi men to das com pe tên ci as dos de pu ta dos
por tu gue ses re la ti va men te ao uso das TIC, que se apre sen tam ma i o ri ta ri a men te
como au to di dac tas.

Ao in qui rir so bre qual a autoper cep ção dos in qui ri dos so bre a sua pró pria
com pe tên cia na uti li za ção das TIC, a ma i o ria dos in qui ri dos per cep ci o nam a sua
com pe tên cia ape nas como su fi ci en te, ve ri fi can do-se tam bém uma gran de par te de
de pu ta dos com com pe tên cia in su fi ci en te ou ine xis ten te (qua dro 5).

Assim, em bo ra se ve ri fi que uma uti li za ção alar ga da de de ter mi na dos ti pos
de TIC, como o e-mail e a www, os in qui ri dos sen tem-se pou co pre pa ra dos para
apro ve i ta rem to das as suas po ten ci a li da des, as su min do al gu mas de fi ciên ci as na
ca pa ci da de de uti li za ção (cha ma-se no en tan to a aten ção que, sen do esta uma ava -
li a ção no qua dro das com pe tên ci as pes so a is, po de rá ter exis ti do al gu ma su ba va li a -
ção ou so breava li a ção por par te dos de pu ta dos, con for me os ca sos).
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Auto-percepção %

Excelente   2,5
Boa 12,5
Suficiente 51,2
Insuficiente 27,5
Nenhuma   5,0
NS/NR   1,3

Quadro 5 Auto-per cep ção da com pe tên cia na uti li za ção das TIC (em per cen ta gem)



TIC como meio de acesso e transmissão de informação

De vi do às suas ca rac te rís ti cas ine ren tes, as tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca -
ção po dem per mi tir um aces so à in for ma ção que se con fi gu ra como mais ime di a to,
si mul tâ neo e di rec to, mo di fi can do as sim as con di ções de exer cí cio do po der po lí ti -
co. Nes te con tex to, as po ten ci a li da des in for ma ti vas das TIC são efec ti va men te re -
co nhe ci das pe los par la men ta res por tu gue ses in qui ri dos dada a sua ma i or uti li za -
ção na pro cu ra de in for ma ção es pe cí fi ca e de in for ma ção ge ne ra li za da (qua dro 6).

Po rém, esta ên fa se na com po nen te in for ma ti va não é acom pa nha da por uma
uti li za ção efec ti va e in ten si va das TIC en quan to meio de co mu ni ca ção. Estas tec no -
lo gi as são uti li za das tan to para co mu ni ca ção in ter na como ex ter na; po rém, a co -
mu ni ca ção ex ter na com cons ti tu in tes apre sen ta um va lor mais ba i xo, o que po de rá
le van tar a hi pó te se de que os de pu ta dos in qui ri dos pri vi le gi am a co mu ni ca ção
com ou tros agen tes po lí ti cos e não tan to com os ele i to res/ci da dãos.

Pe ran te esta ma i or uti li za ção das TIC para pes qui sa de in for ma ção em de tri -
men to da co mu ni ca ção com os cons ti tu in tes, um de pu ta do do PS en tre vis ta do con -
fir ma a ac tu al res tri ção das TIC para a co mu ni ca ção, numa evo lu ção que de pen de
da ida de e dos ob jec ti vos dos di fe ren tes de pu ta dos. Por ou tra par te, o as ses sor do
gru po par la men tar do PCP re en via a fra ca uti li za ção da co mu ni ca ção à ne ces si da -
de do con tac to fí si co com os di ver sos agen tes ou ao “fac tor hu ma no”, sen do in dis -
pen sá vel a re la ção pes so al:

É per fe i ta men te na tu ral que o com pu ta dor sir va para to mar do cu men tos, tro car in -
for ma ções, tro car re la tó ri os, tro car men sa gens, tro car pon tos de vis ta, tro car emen -
das, tro car pro pos tas mas eu, para to mar de ter mi na da de ci são, não pres cin do do
con tac to hu ma no e da ne ces si da de de me en con trar com A, B ou C para to mar essa
de ci são.

Não obs tan te, em ter mos de áre as de uti li za ção das TIC, es tas ra ra men te são uti li -
za das para cam pa nha po lí ti ca, de for ma in di vi du al, por par te dos par la men ta res
in qui ri dos (qua dro 6). A ma i o ria dos de pu ta dos en tre vis ta dos con fir ma que os par -
la men ta res, in di vi du al men te con si de ra dos, uti li zam a in ter net para cam pa nha
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Áreas de utilização das TIC Val. médios

Procura de informação específica 5,3
Procura de informação generalizada 4,6
Comunicação interna 3,4
Comunicação externa com outros 3,4
Comunicação externa com constituintes 2,8
Campanha política 2,2
Outros 1,4

Nota: es ca la de 1 a 7.

Quadro 6 Áre as de uti li za ção das TIC (va lo res mé di os)



po lí ti ca en quan to in te gra dos em lis tas par ti dá ri as, dado que “não é um sis te ma
per so na li za do (…) não é um sis te ma que dê pro ta go nis mo aos de pu ta dos” (nas pa -
la vras de um de pu ta do do gru po par la men tar do PSD).

De for ma ge ral, se gun do um de pu ta do do CDS-PP (ele i to na IX le gis la tu ra),
os par ti dos com lis tas can di da tas às ele i ções le gis la ti vas man têm pá gi nas na in ter -
net, onde pu bli ci tam as ini ci a ti vas de cam pa nha, o pro gra ma po lí ti co, no tí ci as, etc.
A seu ver, para efe i tos de cam pa nha, es tas pá gi nas são um meio mu i to efi caz por
uma ra zão acres ci da: a trans mis são di rec ta de in for ma ção para os ci da dãos, sem
pas sar pela me di a ção dos jor na lis tas que, ge ral men te, des per di çam in for ma ção
per ti nen te, se lec ci o nan do ape nas de ter mi na das no tí ci as que con si de ram re le van -
tes. Se gun do Cu nha e Vo er man (no pre lo), “as ele i ções não es ti mu lam ape nas a
 criação ini ci al de web si tes, mas tam bém são fac to res-cha ve para a sua re cons tru ção
e ac tu a li za ção. Em Por tu gal, à me di da que se apro xi mam as ele i ções, du ran te as
cam pa nhas, e ime di a ta men te a se guir, os par ti dos ma i o res man têm as suas pá gi nas 
mu i to ac tu a li za das. Entre as ele i ções, po rém, as pá gi nas são ne gli gen ci a das e tor -
nam-se es tá ti cas”, com ex cep ção dos par ti dos de es quer da (PCP e Blo co de Esquer -
da), que apre sen tam uma ten dên cia para ac tu a li zar os seus si tes, na me di da em que
es tes cons ti tu em uma for ma de co mu ni ca ção al ter na ti va aos me i os tra di ci o na is.

Qu an to à exis tên cia de pá gi na pes so al in di vi du al, ape nas 27,5% dos de pu ta -
dos in qui ri dos (22) afir mam pos su ir um web si te di ri gi do para a sua ac ti vi da de par -
la men tar. De fac to, nas pa la vras de um de pu ta do en tre vis ta do do CDS-PP, as pá gi -
nas en con tram-se pou co de sen vol vi das e mu i to de sac tu a li za das, quer se jam par ti -
dá ri as, in di vi du a is ou dos gru pos par la men ta res, com ex cep ção da al tu ra das ele i -
ções “(…) por que é uma mais-va lia em ter mos de cam pa nha ele i to ral”. Embo ra se
ve ri fi que que ape nas uma mi no ria dos de pu ta dos por tu gue ses in qui ri dos pos -
suem pá gi na pes so al, para os que a man têm esta é per cep ci o na da como útil ou mu i -
to útil para o seu tra ba lho par la men tar, re sul tan do prin ci pal men te ou de ini ci a ti va
pes so al, ou de co o pe ra ção com o gru po par la men tar (qua dro 7). Estes da dos vêm
apro fun dar a aná li se an te ri or do fra co en vol vi men to dos par ti dos po lí ti cos no de -
sen vol vi men to de com pe tên ci as tec no ló gi cas dos de pu ta dos ele i tos pe las suas lis -
tas. Por ou tro lado, su ge re al gum en vol vi men to da ad mi nis tra ção par la men tar na
cri a ção de pá gi nas pes so a is para os de pu ta dos da sua ban ca da, em bo ra num ní vel
cla ra men te in su fi ci en te.
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Manutenção da página pessoal %

Iniciativa pessoal 38,9
Cooperação com o grupo parlamentar 30,6
Cooperação com grupos de interesse ou outras organizações 13,9
Cooperação com a organização partidária a nível nacional   8,3
Cooperação com a administração parlamentar   5,5
Cooperação com outras unidades partidárias   2,8

Nota: as per cen ta gens re fe rem-se ape nas aos in qui ri dos que pos su em pá gi na pes so al (27,5% dos 80 in qui ri dos, 
22 de pu ta dos).

Quadro 7 Ra zões de ma nu ten ção da pá gi na pes so al (em per cen ta gem)



Esta fra ca uti li za ção de pá gi nas in di vi du a is por par te dos par la men ta res por -
tu gue ses en con tra da dos com ple men ta res em vá ri os es tu dos in ter na ci o na is, como
o de Zit tel (2001), que ana li sou os si tes do con gres so dos EUA e dos par la men tos da
Ale ma nha e da Su é cia. Nes te es tu do re a li za do em Ja ne i ro de 2000, este au tor de -
mons trou que, en quan to no con gres so ame ri ca no os si tes em to dos os ní ve is par la -
men ta res são uti li za dos qua se a 100%, nos par la men tos da Ale ma nha e da Su é cia as 
co mis sões pra ti ca men te não uti li zam os si tes, e ape nas uma mi no ria dos seus mem -
bros pos su em uma pá gi na pes so al.

Em ter mos com pa ra ti vos, o de sen vol vi men to ten den ci al da uti li za ção das
pá gi nas pes so a is por par te dos con gres sis tas e se na do res nor te-ame ri ca nos es pe -
lha, se gun do Zit tel, uma di fe ren ci a ção en tre sis te mas par la men ta res (Ale ma nha e
Su é cia, e tam bém Por tu gal) e sis te mas pre si den ci a is (EUA). Efec ti va men te, este es -
tu do con clui que os sis te mas par la men ta res não for ne cem in cen ti vos su fi ci en tes
aos re pre sen tan tes para es tes se cen tra rem nos seus cons ti tu in tes e para es tru tu ra -
rem o pro ces so re pre sen ta ti vo de for ma par ti ci pa ti va. Isto deve-se ao fac to de es tes
par la men tos te rem o po der de cri ar e der ru bar go ver nos, im pon do as sim uma dis -
ci pli na rí gi da às ma i o ri as par la men ta res e for çan do os re pre sen tan tes in di vi du a is a 
con cen tra rem-se na ne go ci a ção in ter na. Pelo con trá rio, por não pos su ir esta fun -
ção, o sis te ma pre si den ci al abre es pa ço aos re pre sen tan tes para es ta be le ce rem uma
re la ção mais pró xi ma com os seus cons ti tu in tes e para fa ze rem afir ma ções po lí ti cas 
pes so a is no es pa ço pú bli co. Será de con clu ir en tão que os “(…) par la men tos elec -
tró ni cos não im pul si o na rão au to ma ti ca men te a de mo cra cia elec tró ni ca. O con tex -
to ins ti tu ci o nal é fun da men tal, e cada par la men to irá re a gir à mu dan ça tec no ló gi ca
de acor do com a es tru tu ra ins ti tu ci o nal mais ge ral na qual está in se ri do” (Zit tel,
2001).

TIC como meio de comunicação horizontal e vertical

A pers pec ti va que de fen de que os me dia mo no ló gi cos, como a rá dio e a te le vi são,
co lo cam obs tá cu los à par ti ci pa ção pú bli ca, en quan to os no vos me dia, como a in ter -
net, pos su em ca rac te rís ti cas ine ren te men te di a ló gi cas, de mo crá ti cas e li ber tá ri as,
per mi tin do o re gres so da co mu ni ca ção po lí ti ca aos ci da dãos e a con cre ti za ção de
uma “de li be ra ção real”, deve ser cri ti ca da pelo seu de ter mi nis mo tec no ló gi co.
Con tu do, mes mo com re des de co mu ni ca ção alar ga das e vas tas, “(…) os no vos me -
dia não pos su em ne nhum ca rác ter de mo crá ti co au to má ti co; a prá ti ca de mo crá ti ca
tem de ser es ta be le ci da no seio da cul tu ra po lí ti ca, e não pode ser con si de ra da
como uma pro pri e da de ine vi tá vel de um pa co te tec no ló gi co” (Co le man, 1999:
197). Assim, to man do como pres su pos tos si mul tâ ne os as po ten ci a li da des e res tri -
ções das TIC como meio de co mu ni ca ção en tre os di fe ren tes agen tes po lí ti cos, os
pro ces sos co mu ni ca ci o na is per mi ti dos pe los no vos me dia po dem cons ti tu ir-se de
duas for mas, a par tir da pers pec ti va de aná li se dos po lí ti cos: 
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— uma co mu ni ca ção ho ri zon tal (in ter na) com ou tros po lí ti cos e de ci so res;
— uma co mu ni ca ção ver ti cal (ex ter na) com ci da dãos, jor na lis tas e ou tros agen tes,

atra vés de e-mails, fó runs, chat ro oms, news groups ou ma il ling-lists.

Ao ana li sar, em pri me i ro lu gar, a fer ra men ta de co mu ni ca ção mais uti li za da a to -
dos os ní ve is — o e-mail ou cor re io elec tró ni co — con fir ma-se a ade são ele va da à
sua uti li za ção por par te dos de pu ta dos por tu gue ses in qui ri dos (56,4% uti li za-a fre -
quen te ou per ma nen te men te). Des te modo, sen do o tipo de TIC mais uti li za do, o
e-mail apre sen ta-se como uma fer ra men ta con sul ta da di a ri a men te (73,8%), em bo ra 
os in qui ri dos ten dam a res pon der mais aos e-ma ils re ce bi dos nos ca sos de per gun -
tas con cre tas e/ou pe di dos de in for ma ção/ma te ri al (58,8%). O pa pel de sem pe nha -
do pe las TIC como meio de co mu ni ca ção de mons tra-se igual men te na re cep ção
ele va da de e-ma ils, com uma quan ti da de en tre 10 a 50 e-ma ils re ce bi dos se ma nal -
men te por me ta de dos de pu ta dos in qui ri dos.

Ao cons ta tar-se a uti li za ção ge ne ra li za da do e-mail por par te dos par la men ta -
res in qui ri dos, nes te se gui men to, esta uti li za ção deve ser di fe ren ci a da se gun do o
tipo de co mu ni ca ção an te ri or men te enun ci a da — co mu ni ca ção ho ri zon tal e
ver ti cal.

No caso dos de pu ta dos por tu gue ses, ve ri fi ca-se que a co mu ni ca ção ho ri -
zon tal por e-mail é pri vi le gi a da em de tri men to da ver ti cal, dado que os con te ú -
dos dos e-ma ils re ce bi dos (ver qua dro 8) cen tram-se so bre tu do em as sun tos de
po lí ti ca na ci o nal (6,9), as sun tos par ti dá ri os (5,9) e as sun tos de po lí ti ca na ci o nal
na área de es pe ci a li za ção do de pu ta do (5,5). Isto é, a ma i or par te dos e-ma ils re fe -
rem-se à pró pria ac ti vi da de po lí ti ca dos in qui ri dos, de mons tran do uma in tro -
du ção das TIC nes sas ro ti nas de tra ba lho, ou na per for man ce quo ti di a na do tra -
ba lho par la men tar.

Por sua vez, o ma i or nú me ro de e-ma ils re ce bi dos so bre as sun tos de po lí ti ca
na ci o nal em com pa ra ção com os as sun tos de po lí ti ca lo cal/re gi o nal pode, até cer to
pon to, ser ex pli ca do pelo sis te ma por tu guês de ele i ção par la men tar. Na au sên cia
de cír cu los uni no mi na is, os de pu ta dos ele i tos são cons ti tu ci o nal men te
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Conteúdos dos e-mails recebidos Val. médios

Assuntos de política nacional em geral 6,9
Assuntos partidários 5,9
Assuntos de política nacional na sua área de especialização 5,5
Perguntas/feedbacks/críticas dos cidadãos 4,6
Assuntos de política local/regional da sua circunscrição eleitoral 4,4
Contactos dos media 3,8
Pedidos de informação/materiais 3,5
Lobbying 3,3
Anúncios 2,6
Outros 2,2
Insultos 1,7

Nota: es ca la de 1 a 11.

Quadro 8 Con te ú dos dos e-ma ils re ce bi dos (va lo res mé di os)



con si de ra dos como re pre sen tan tes dos ele i to res em ge ral, e não par ti cu lar men te li -
ga dos às suas cir cuns cri ções ele i to ra is.

No que res pe i ta a co mu ni ca ção ver ti cal (ex ter na), des ta cam-se os e-ma ils re fe -
ren tes a per gun tas/fe ed backs/crí ti cas dos ci da dãos, algo que se con fir ma na ori gem 
dos e-ma ils re ce bi dos (qua dro 9), dado que os ele i to res en vi am um nú me ro sig ni fi -
ca ti vo de e-ma ils aos de pu ta dos (21,3% do to tal de e-ma ils re ce bi dos pe los in qui ri -
dos). Po rém, a soma dos e-ma ils re fe ren tes à co mu ni ca ção in ter na — e-ma ils ori un -
dos do staff pes so al, dos co le gas de par ti do e da or ga ni za ção do par ti do — to ta li za
44,8% dos e-ma ils re ce bi dos, o que con fir ma a pre do mi nân cia da co mu ni ca ção ho ri -
zon tal so bre a ver ti cal.

Se rão de sa li en tar igual men te os con tac tos re a li za dos por e-ma ils ori un dos de
ou tras or ga ni za ções — gru pos de in te res se, bu ro cra cia/go ver no e im pren sa/jor -
na lis tas — que são fre quen te men te re ce bi dos pe los par la men ta res (as três ca te go ri -
as to ta li zam 33,9%).

Ao cons ta tar-se uma fra ca im ple men ta ção de ca na is de co mu ni ca ção ver ti cal
(prin ci pal men te com ci da dãos) por par te dos de pu ta dos in qui ri dos, esta ques tão
re en via ne ces sa ri a men te para o grau de in fluên cia das in for ma ções re ce bi das por
es tes úl ti mos, prin ci pal men te atra vés de e-mail, no pro ces so de to ma da de de ci são
do tra ba lho par la men tar. A in di ca ção pre sen te no ques ti o ná rio cor res pon de à
autoper cep ção por par te dos in qui ri dos so bre o es tí mu lo e uti li da de dos e-ma ils: a
ma i o ria só por ve zes con si de ra os e-ma ils re ce bi dos como es ti mu lan tes (55,0%) e
úte is (65,5%) para o seu tra ba lho par la men tar, em bo ra ape nas uma mi no ria os
 ignore to tal men te. Com al gu mas ex cep ções, es tes da dos, in di ca do res da fra ca aten -
ção às opi niões for mu la das pe los ou tros agen tes, vêm as sim con fir mar que a pos si -
bi li da de de uma co mu ni ca ção mais di rec ta en tre os de pu ta dos e os res tan tes in ter -
ve ni en tes não sig ni fi ca obri ga to ri a men te uma ma i or in te rac ti vi da de, sen do ne ces -
sá rio ter em con ta o tipo de con te ú dos e o ju í zo fe i to so bre os mes mos pe los des ti na -
tá ri os fi na is.

Por ou tra par te, como uma se gun da fer ra men ta de co mu ni ca ção, a par ti ci pa -
ção em de ba tes e fó runs elec tró ni cos, or ga ni za dos pe los me i os de co mu ni ca ção so -
ci al ou pe las pró pri as ins ti tu i ções e de ci so res po lí ti cos, sur ge as sim como um dos
pon tos mais dis cu ti dos e ana li sa dos no de ba te so bre a de mo cra cia di gi tal. No
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Origem dos e-mails %

Eleitores/cidadãos 21,3
Staff pessoal 17,9
Colegas de partido 15,4
Grupos de interesse 14,6
Organização do partido 11,5
Burocracia/governo 10,9
Imprensa/jornalistas   8,4

Nota: As per cen ta gens não so mam 100% por que a le i tu ra do qua dro se res trin ge a cada uma das ca te go ri as em 
li nha.

Quadro 9  Ori gem dos e-ma ils (em per cen ta gem)



en tan to, ape nas uma mi no ria dos de pu ta dos in qui ri dos par ti ci pa em fó runs de dis -
cus são (18,8%), com uma fre quên cia di mi nu ta de uma vez por se ma na (28,6%). Se -
gun do as pa la vras de um de pu ta do do CDS-PP, em ter mos pró-ac ti vos, os de pu ta -
dos por tu gue ses não se in cli nam para par ti ci par em fó runs ou chats; em ter mos
 reactivos (se fo rem con vi da dos), ha ve rá sem pre um con jun to de de pu ta dos, mas
em nú me ro di mi nu to, que se en con tram “ap tos a li dar com es sas no vas for mas de
de ba te”.

Em par ti cu lar, a crí ti ca mais apon ta da pe los de pu ta dos a es tes fó runs pren -
de-se com o do mí nio das dis cus sões on li ne por par te de de ter mi na dos in di ví du os
ou gru pos com agen das pró pri as. Se gun do um de pu ta do do BE que já par ti ci pou
em “fó runs ao vivo” a pe di do de jor na lis tas, es tes

pa re ce ram to tal men te de sin te res san tes (…) com uma par ti ci pa ção de vi ci a dos, de
pes so as cer ta men te res pe i tá ve is mas ha via dez ou vin te fre né ti cos en vi a do res de
men sa gens tipo men sa gens de te le mó vel, com três pa la vras que se so bre pu nham
umas às ou tras, à es pe ra que eu res pon des se à mé dia de 20, 40 ou 50 por mi nu to. (…)
isto não tem ne nhu ma pro fun di da de nem ne nhu ma ra zo a bi li da de para o de ba te po lí -
ti co, é mais um pe que no hap pe ning jor na lís ti co para pe que nos cir cu i tos (…).

Efec ti va men te, es tes re sul ta dos de uma co mu ni ca ção ver ti cal de fi ci tá ria en tre os
par la men ta res e ou tros agen tes po lí ti cos, em par ti cu lar os ci da dãos, fo ram apro -
fun da dos nas en tre vis tas re a li za das a de pu ta dos. Estes apre sen ta ram jus ti fi ca ções re -
la ci o na das ou com o pró prio fun ci o na men to im per fe i to da AR em ter mos de apo i os à
uti li za ção das TIC ou com a fra ca ape tên cia e re cur sos li mi ta dos dos ci da dãos.

À se me lhan ça dos par la men ta res bri tâ ni cos, que uti li zam mais o e-mail para
co mu ni ca ção in ter na do que com os cons ti tu in tes (Co le man, 2000), os de pu ta dos
por tu gue ses en tre vis ta dos jus ti fi cam esta si tu a ção com a so bre car ga de so li ci ta -
ções, seja por e-mail, car ta, te le fo ne ou fax, e com o apo io ins ti tu ci o nal fra co por par -
te do par la men to na adap ta ção às TIC. Esta si tu a ção é con fir ma da por ou tro de pu -
ta do do PS, en tre vis ta do nes te es tu do, que re la ci o na o fra co con tac to re gu lar com
os ele i to res com a fal ta de apo io ad mi nis tra ti vo da AR:

(…) um de pu ta do que se co lo que, em con tac to di rec to com o uni ver so dos ele i to res,
bom, ar ris ca-se a ser inun da do com um con jun to de co mu ni ca ções (…).

Con se quen te men te, este par la men tar ad ver te para os pos sí ve is pro ble mas de frus -
tra ção por par te dos ci da dãos pe ran te a in ca pa ci da de dos de pu ta dos em res pon -
der, ou seja:

(…) a ilu são do ci da dão, que con tac ta di rec ta men te o de pu ta do atra vés do e-mail é a de 
que o de pu ta do tem ca pa ci da de de ge rir toda a… co mu ni ca ção re ce bi da, tra tá-la e
res pon der (…).

No caso do par la men to por tu guês, a co mu ni ca ção por e-mail en con tra-se, de fac to,
bas tan te cen tra li za da nos gru pos par la men ta res (GP), dado que gran de par te da
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co mu ni ca ção ex te ri or di ri gi da aos de pu ta dos é tra ta da pelo ga bi ne te de ser vi ços de 
apo io ao GP (se cre ta ri a do, as ses so res, etc.), sen do

(…) mais um meio de en trar em con tac to, por par te dos ci da dãos, com os pró pri os
gru pos par la men ta res (de pu ta do do CDS-PP).

Como exem plo pa ra dig má ti co, esta si tu a ção apre sen ta-se como uma re gra pró pria
do gru po par la men tar do PCP, que nun ca dis po ni bi li za os e-ma ils pes so a is dos seus
de pu ta dos.

Esta cen tra li da de do GP na or ga ni za ção par la men tar por tu gue sa em de tri -
men to do es ta tu to in di vi du al dos de pu ta dos de cor re de fac to res in ter nos ao par la -
men to. Em pri me i ro lu gar, este é ele i to atra vés de um sis te ma de re pre sen ta ção pro -
por ci o nal, o sis te ma de lis ta de Hondt, o que res trin ge a apre sen ta ção de lis tas can -
di da tas aos par ti dos e prin ci pal men te às suas di rec ções cen tra is. Qu an do ele i tos,
os de pu ta dos não po dem mu dar para um GP di fe ren te da que le pelo qual fo ram
ele i tos; em todo o caso, po dem tor nar-se in de pen den tes, mas es tes en con tram-se
bas tan te res trin gi dos na sua par ti ci pa ção par la men tar. Em se gun do lu gar, a re gu la -
men ta ção in clu í da na Cons ti tu i ção e no re gu la men to da AR pres cre ve al guns di re i -
tos ex clu si vos dos GP (di re i to à fi xa ção da or dem do dia e pro pos tas de in ter pe la -
ção ao go ver no) e a ma i or par te da vida par la men tar (par ti ci pa ção na câ ma ra, com -
po si ção das co mis sões, es ta tu to de “de pu ta dos na ci o na is” para os mem bros da di -
rec ção do GP, as se gu ran do es tes o fun ci o na men to da AR no pla no le gis la ti vo e das
gran des op ções eco nó mi cas e po lí ti cas). Adi ci o nal men te, a con fe rên cia dos re pre -
sen tan tes dos gru pos par la men ta res (vul go con fe rên cia de lí de res) cons ti tui-se
como a ins tân cia pri vi le gi a da de de ci são nas ma té ri as po lí ti cas da AR (de ter mi na a
ma i or par te da agen da ple ná ria, os tem pos atri bu í dos a cada GP nos de ba tes, etc.),
fun ci o nan do como um fó rum ne go ci al, não for ma li za do, en tre os par ti dos re pre -
sen ta dos na AR. Assim sen do, esta cen tra li da de dos GP re flec te uma cir cuns cri ção
da na tu re za do man da to par la men tar por tu guês, dado que, “na prá ti ca, o de pu ta -
do ac tua como re pre sen tan te do par ti do em que o ele i tor vo tou” (Fre i re e ou tros,
2002: 117).

Ain da no que res pe i ta os con te ú dos dos e-ma ils pro ve ni en tes de ci da dãos,
per sis te uma que i xa co mum que su bli nha as par ti ci pa ções pou co re fle xi vas por
par te des tes úl ti mos. Por um lado, o as ses sor do PCP con si de ra que o cor re io elec -
tró ni co cons ti tui mais um ve í cu lo de co mu ni ca ção para os uti li za do res de in ter net,
ca rac te ri za do por ser mais fá cil, me nos one ro so e mais sim pli fi ca do, no qual as pes -
so as co lo cam os seus pro ble mas, que i xas e co men tá ri os. Po rém, por ou tro lado,
gran de par te dos e-ma ils re ce bi dos cons ti tu em co men tá ri os pou co ela bo ra dos, es -
cri tos de uma for ma pou co re fle xi va, de vi do tam bém à fa ci li da de de en vio de um
e-mail.

A crí ti ca mais apro fun da da re a li za da pe los de pu ta dos en tre vis ta dos ao pa pel 
dos ci da dãos pren de-se com a sua pas si vi da de, fra ca par ti ci pa ção e fal ta de cul tu ra
po lí ti ca. Se gun do um de pu ta do do PSD (ele i to na IX le gis la tu ra), a fal ta de ro ti na
de con tac to com os de pu ta dos por par te dos ci da dãos re sul ta na si tu a ção ac tu al de
fra ca in te rac ti vi da de, como su ge re:
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(…) o pro ble ma é que os ele i to res ain da não es tão mu i to ro ti na dos a ir a um site par la -
men tar e des co brir o e-mail do de pu ta do e cre io que ain da há uma fal ta de co mu ni ca -
ção des se pon to de vis ta (…). 

Esta crí ti ca, que re me te para o dis tan ci a men to en tre os ci da dãos e os re pre sen tan tes 
ele i tos, é con subs tan ci a da, de for ma com ple men tar, pe los da dos ob ti dos por Ma -
nu el Vil la ver de Ca bral (1997). Atra vés de um ín di ce agre ga dor de uma di men são
sub jec ti va (ca pa ci da de sen ti da para in flu en ci ar a evo lu ção do país) com uma di -
men são ob jec ti va (par ti ci pa ção me di da pela per ten ça a as so ci a ções cí vi cas), cons -
ta tou que 85% da po pu la ção por tu gue sa se si tua nos dois es ca lões de ma i or dis tân -
cia ao po der (es ca la de 1 a 5). Com efe i to, “(…) ne nhum re cur so pa re ce es tar tão mal
dis tri bu í do, na so ci e da de por tu gue sa, como o ‘po der’, ou me lhor tal vez, a ci da da -
nia” (idem: 146).

De fac to, a crí ti ca dos de pu ta dos a um dé fi ce de par ti ci pa ção por par te dos ci -
da dãos não toma em con ta as pró pri as con di ções do sis te ma po lí ti co por tu guês,
que não fa ci li ta uma pro xi mi da de en tre os re pre sen tan tes po lí ti cos e os ele i to res.
Dado que a lei não obri ga os de pu ta dos a re si di rem no mes mo cír cu lo que os ele ge,
acres ci do do fac to de ser um sis te ma de re pre sen ta ção pro por ci o nal, “(o) sis te ma
por tu guês não fa vo re ce uma iden ti fi ca ção en tre de pu ta do e cír cu los ele i to ra is, sen -
do a iden ti da de de fi ni da em re la ção ao par ti do” (Fre i re e ou tros, 2002: 78). A in de -
pen dên cia do de pu ta do face ao ele i to ra do li ber ta-o de qual quer res pon sa bi li da de
efec ti va face ao mes mo, ex cep to na le al da de ao seu GP, con du zin do as sim à par ti -
da ri za ção do man da to par la men tar.

A fra ca par ti ci pa ção cí vi ca apon ta da pe los de pu ta dos en tre vis ta dos tam bém
é re for ça da, a seu ver, no cam po das TIC, de vi do à ex pan são tar dia da in ter net em
Por tu gal. Para um de pu ta do do PSD (ele i to na IX le gis la tu ra), o aces so à in ter net
em Por tu gal co lo ca gra ves pro ble mas à par ti ci pa ção po lí ti ca, pois pe ran te ta xas ba -
i xas de uti li za ção da in ter net “(…) é nor mal que não haja (…) mu i ta ape tên cia ou
mu i ta vo ca ção de po lí ti cos e aí fa zem fal ta, às tan tas, as tais ac ções de for ma ção
para es ta rem on li ne (…)”.

Com efe i to, se gun do as fon tes es ta tís ti cas ofi ci a is do Obser va tó rio das Ciên ci -
as e das Tec no lo gi as e do úl ti mo Inqué ri to à Uti li za ção das Tec no lo gi as da Infor ma ção e
da Co mu ni ca ção pela Po pu la ção Por tu gue sa (2001), pra ti ca men te me ta de dos por tu -
gue ses uti li zam com pu ta dor (49%), e qua se um ter ço uti li zam in ter net (30,3%), da -
dos que co lo cam Por tu gal em pe núl ti mo lu gar nas es ta tís ti cas eu ro pe i as (qua dro
10).

Os de pu ta dos in qui ri dos le van tam as sim uma ques tão cen tral. Em con tra po -
si ção a de ter mi na das ide a li za ções de de mo cra cia di gi tal, exis te o pro ble ma da
aces si bi li da de às TIC e, con se quen te men te, aos no vos do mí ni os e es pa ços de in ter -
ven ção e par ti ci pa ção po lí ti ca. Para usu fru í rem des ses es pa ços, os in di ví du os têm
de pos su ir um mí ni mo de con di ções tec no ló gi cas bá si cas — com pu ta dor, li ga ção à
in ter net atra vés de li nha te le fó ni ca ou di gi tal, tem po li vre dis po ní vel, e ní ve is de li -
te ra cia que lhes per mi tam ca pa ci da des lin guís ti cas e ex pres si vas ade qua das. Con -
se quen te men te, uma ci da da nia par ti ci pa da não de pen de ape nas de um ma i or e
me lhor aces so à in for ma ção e à co mu ni ca ção, mas tam bém de uma al te ra ção de
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con di ções de vi vên cia, sem as qua is os in di ví du os não se en con tram ap tos a exer cer 
os seus di re i tos e de ve res po lí ti cos.

Não obs tan te a cons ta ta ção de uma par ti ci pa ção po lí ti ca di mi nu ta por par te
dos ci da dãos por tu gue ses e de ba i xos ní ve is de aces so à in ter net, exis tem exem plos 
pa ra dig má ti cos de no vos mo vi men tos so ci a is, mais ou me nos es tru tu ra dos, se -
gun do os ca sos, que re cor rem às TIC para di fun dir e es ta be le cer cor ren tes de opi -
nião e ac ção com um nú me ro cres cen te de par ti ci pan tes.

Um dos exem plos des sa par ti ci pa ção e de exer cí cio de ci da da nia atra vés das
TIC é a ex pe riên cia do GUIA/PASIG (Por tu gue se Acces si bi lity Spe ci al Inte rest
Group), em net. Entre 1998 e 2001, este gru po em prol dos di re i tos dos de fi ci en tes
con se guiu de sen ca de ar uma cam pa nha efi caz ten do como meio prin ci pal os seus
re cur sos on li ne. Uti li zan do a in ter net como ins tru men to de pro tes to e mo bi li za ção,
este mo vi men to ex pan diu-se atra vés de ma i ling-lists e gru pos de dis cus são que cul -
mi na ram na pri me i ra pe ti ção elec tró ni ca em Por tu gal e na Eu ro pa. Com efe i to, o
GUIA/PASIG pres si o nou a al te ra ção da lei do di re i to de pe ti ção e do re co nhe ci -
men to das as si na tu ras re co lhi das elec tro ni ca men te em Por tu gal. Isto, so bre tu do,
atra vés des sa pe ti ção elec tró ni ca, pos te ri or men te en vi a da para o par la men to, que
re sul tou em re co men da ções, di rec ti vas e pro pos tas de ac ção no cam po dos di re i tos
dos de fi ci en tes.

Como se gun do caso pa ra dig má ti co, o en cer ra men to em 30 de Ju lho de 1998
do ser vi dor Ter rà vis ta (www.ter ra vis ta.pt — uma ini ci a ti va do Mi nis té rio da Cul tu -
ra, lan ça da em 1997, que pos si bi li ta o alo ja men to gra tu i to de pá gi nas para a co mu -
ni da de lu só fo na na in ter net) por or dem do mi nis tro da cul tu ra, de vi do a de nún cia
de con te ú dos por no grá fi cos, pro vo cou uma onda de pro tes to e in dig na ção por par -
te dos seus uti li za do res (com cer ca de 26.000 pá gi nas na al tu ra). Pe ran te a pro pos ta
go ver na men tal de su je i tar a ins pec ção pré via os con te ú dos das pá gi nas (e não a
pos te ri o ri) e a im pos si bi li da de de ace der a to dos os si tes du ran te um pe río do de
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Países %

Alemanha 52,5
Áustria 57,0
Bélgica 49,0
Dinamarca 71,2
Espanha 36,6
Finlândia 63,4
França 40,6
Grécia 21,2
Holanda 63,9
Irlanda 56,6
Itália 35,4
Luxemburgo 47,4
Portugal 30,3
Reino Unido 54,8
Suécia 68,9
UE 15 46,6

Fon te: Eu ro ba ró me tro, Ju nho de 2001.

Quadro 10 Uti li za ção da in ter net na União Eu ro pe ia em 2001 (em per cen ta gem)



tem po alar ga do, um dos uti li za do res do ser vi ço cri ou uma pá gi na on li ne de pro tes -
to (<http://come.to/pro tes to>) con tra o en cer ra men to pro vi só rio e sem avi so de
um ser vi dor que fun ci o na va como meio de co mu ni ca ção para a co mu ni da de lu só -
fo na de vá ri os pa í ses. A pá gi na con ti nha, para além do tex to da car ta aber ta de pro -
tes to di ri gi da ao mi nis tro, um aba i xo-as si na do di gi tal (no to tal com 957 apo i an tes
de 27 pa í ses), uma cro no lo gia dos even tos, re ac ções dos me dia e até um in qué ri to
so bre o iní cio de uma ac ção le gal con tra o mi nis té rio. Para além da pá gi na, tam bém
fo ram de sen vol vi dos con tac tos com os me dia por tu gue ses e in ter na ci o na is atra vés 
de press re le a ses, e ca de i as de so li da ri e da de en tre inú me ros news groups, por tu gue -
ses e bra si le i ros, prin ci pal men te. Uma das pro mo to ras mais ac ti vas des te pro tes to
foi uma nova as so ci a ção, na al tu ra, a Fun da ção da Fron te i ra Elec tró ni ca
(http://ffe.ml.org/ffe), uma or ga ni za ção não lu cra ti va as so ci a da à nor te-ame ri ca -
na Elec tro nic Fron ti er Foun da ti on, que de fen de os di re i tos cí vi cos e a li ber da de de ex -
pres são na in ter net. Fi nal men te, o Mi nis té rio da Cul tu ra re a bre o ser vi dor a 9 de
Agos to (o pro tes to en cer ra ofi ci al men te dia 12), que fica do ra van te sob a res pon sa -
bi li da de da Asso ci a ção Ter rà vis ta, uma as so ci a ção pri va da sem fins lu cra ti vos sem
ne nhu ma li ga ção ao mi nis té rio, dis tan ci an do as sim o go ver no de fu tu ras si tu a ções
de por no gra fia na in ter net, e da sua con se quen te in ter ven ção mo ra li za do ra e re gu -
la do ra do ser vi ço pú bli co.

Do con jun to das jus ti fi ca ções ana li sa das re la ti vas à pre do mi nân cia da co mu -
ni ca ção ho ri zon tal so bre a ver ti cal, sin te ti za-se, no ge ral, uma re sis tên cia não de -
cla ra da em Por tu gal, por par te dos po lí ti cos e das ins ti tu i ções po lí ti cas tra di ci o na -
is, à in fluên cia de no vas for mas de in for ma ção e co mu ni ca ção po lí ti cas, na me di da
em que ten dem a atri bu ir as fa lhas de co mu ni ca ção com os ci da dãos a fac to res ex -
ter nos às suas prá ti cas.

Con se quen te men te, mes mo com a aber tu ra de ca na is di rec tos com os res pon -
sá ve is po lí ti cos, tal não sig ni fi ca uma in te rac ti vi da de e um con se quen te au men to
de res pon sa bi li za ção, ten do em con ta as re sis tên ci as das ló gi cas tra di ci o na is de
fun ci o na men to das pró pri as es tru tu ras po lí ti cas. Efec ti va men te, as for mas de re la -
ci o na men to e de in ter pe la ção en tre os ele i to res e os ele i tos, em Por tu gal, ain da se
en con tram en re da das numa co mu ni ca ção po lí ti ca uni di rec ci o nal, sem de ba tes po -
lí ti cos aber tos e re cor ren tes, que co me çam só ago ra a re cor rer às po ten ci a li da des
das no vas tec no lo gi as (e prin ci pal men te ba se a das ape nas em tro cas de e-ma ils).

A internet numa jovem democracia parlamentar 

Enqua dra da na pers pec ti va mais ge ral da “po lí ti ca in for ma ci o nal” dos me dia
como pal co pri vi le gi a do do exer cí cio do po der po lí ti co, a aná li se re a li za da cen -
trou-se so bre as prá ti cas e re pre sen ta ções dos par la men ta res por tu gue ses em ter -
mos da uti li za ção das TIC para trans mis são de in for ma ção e para co mu ni ca ção
com ou tros agen tes po lí ti cos. Em tra ços ge ra is, os re sul ta dos ob ti dos ca rac te ri zam
os de pu ta dos in qui ri dos ain da numa fase ini ci al de uti li za ção des tas no vas
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tec no lo gi as para a sua ac ti vi da de par la men tar e par ti dá ria, na me di da em que pri -
vi le gi am os me dia tra di ci o na is (te le vi são, rá dio e jor na is) para a co mu ni ca ção po lí -
ti ca. Con cre ta men te, na sua uti li za ção res tri ta das TIC os par la men ta res por tu gue -
ses con cen tram-se, so bre tu do, na co mu ni ca ção in ter na (en tre de pu ta dos do mes -
mo par ti do e/ou com a es tru tu ra par ti dá ria), em es pe ci al atra vés do e-mail, e não
tan to na co mu ni ca ção ex ter na com cons ti tu in tes. Por ou tra par te, no que res pe i ta a
di vul ga ção de in for ma ção po lí ti ca, as pá gi nas on li ne e a cam pa nha po lí ti ca por
meio das TIC en con tram-se, em gran de me di da, de pen den tes do par ti do e das suas 
es tra té gi as ele i to ra is, sen do ain da mu i to li mi ta das as ini ci a ti vas in di vi du a is por
par te dos de pu ta dos. Por fim, des ta cou-se uma for te re sis tên cia em con si de rar de
for ma sé ria a par ti ci pa ção dos ci da dãos por via elec tró ni ca, seja por e-mail ou por
fó runs on li ne, de vi do a vá ri as ra zões ex pli ci ta das pe los de pu ta dos en tre vis ta dos: a
in ca pa ci da de de res pos ta às inú me ras so li ci ta ções; as in ter ven ções pou co in te res -
san tes por par te dos ci da dãos, em vir tu de da sua fra ca cul tu ra po lí ti ca; e o pro ble -
ma do aces so à in ter net, que res trin ge a sua uti li za ção em Por tu gal a uma minoria
da po pu la ção.

De fac to, ve ri fi ca-se um cer to de sin te res se e des con fi an ça por par te dos par la -
men ta res por tu gue ses das po ten ci a li da des das no vas tec no lo gi as co mu ni ca ti vas,
cu jas ra zões se po dem cen trar em fac to res in ter nos ao par la men to (es tru tu ra par la -
men tar, sis te ma ele i to ral, sis te ma par ti dá rio e cul tu ra po lí ti ca par la men tar) e em
fac to res ex ter nos ao mes mo (sis te ma dos me dia, cul tu ra po lí ti ca ge ral e di fu são so -
ci al das TIC).

No que res pe i ta os fac to res in ter nos, o sis te ma ele i to ral por tu guês é um sis te -
ma de re pre sen ta ção pro por ci o nal, que ele ge de pu ta dos en quan to re pre sen tan tes
na ci o na is e não pe los cír cu los ele i to ra is, sen do as lis tas dos mes mos se lec ci o na das e 
con tro la das pe las es tru tu ras par ti dá ri as. Ten do ain da em con ta as mu dan ças po lí ti -
cas ope ra das no fi nal dos anos 80, o pa pel do par la men to fi cou con si de ra vel men te
su bor di na do à es tra té gia e ac ção do go ver no, algo que veio tam bém con tri bu ir
para a par ti da ri za ção do man da to par la men tar. Assim, so bre tu do atra vés do gru -
po par la men tar de cada par ti do, as prá ti cas dos de pu ta dos en con tram-se res trin gi -
das por di rec ti vas par ti dá ri as que não po ten ci am, por ve zes, uma uti li za ção mais
in di vi du al e ex ten si va das TIC. Por ou tra par te, a pró pria or ga ni za ção da Assem -
ble ia da Re pú bli ca não dis po ni bi li za re cur sos hu ma nos e téc ni cos su fi ci en tes para
pro mo ver uma uti li za ção mais efec ti va das TIC, com vis ta à for ma ção dos par la -
men ta res para no vas prá ti cas in for ma ti vas e co mu ni ca ti vas.

No cam po dos fac to res ex ter nos, o sis te ma por tu guês dos me dia ca rac te ri -
za-se, à se me lhan ça de ou tros pa í ses, por ali an ças en tre em pre sas de te le co mu ni ca -
ções, jor na is, rá di os e te le vi sões, que ten dem a dis po ni bi li zar os mes mos con te ú -
dos nos vá ri os me dia (tra di ci o na is e in ter net) que per ten cem ao mes mo gru po.
Des te modo, a uti li za ção das TIC por par te dos par la men ta res para pro cu rar/di -
vul gar in for ma ção e para co mu ni car com ou tros agen tes po lí ti cos não en con tra
uma mais-va lia sig ni fi ca ti va em com pa ra ção com os me dia tra di ci o na is, dada a
equi pa ra ção dos con te ú dos e a ele va da au diên cia des tes úl ti mos. Com efe i to, a in -
tro du ção e adop ção da in ter net em Por tu gal ain da é re la ti va men te ba i xa em re la ção 
a ou tros pa í ses da União Eu ro pe ia, o que cons ti tui cer ta men te um for te ar gu men to
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uti li za do pe los de pu ta dos por tu gue ses quan do ques ti o na dos so bre a sua fra ca uti -
li za ção das TIC. Embo ra seja im por tan te re la ti vi zar al gu mas das con si de ra ções fe i -
tas pe los de pu ta dos, se con si de rar mos que os ma i o res diá ri os por tu gue ses têm
uma ti ra gem aba i xo das 100.000 uni da des, e que numa po pu la ção de 10 mi lhões
exis tem 3 mi lhões de uti li za do res de in ter net, há por ven tu ra es pa ço para con ce ber
opor tu ni da des na pro cu ra de no vas for mas de re la ci o na men to en tre de pu ta dos e
ci da dãos.

Por fim, as con cep ções e prá ti cas go ver na ti vas por tu gue sas no cam po da so ci -
e da de de in for ma ção ten dem a pri vi le gi ar, no mo men to po lí ti co ac tu al, o con ce i to
de e-go vern ment em de tri men to da e-de mo cracy, na me di da em que par ti lham os es -
for ços po lí ti cos na im plan ta ção das TIC no apa re lho es ta tal e nas em pre sas pri va -
das, se gun do uma ló gi ca co mer ci al de pres ta ção de ser vi ços. Não obs tan te esta es -
tra té gia, as po lí ti cas pú bli cas, ac tu a is e fu tu ras, con ti nu am a pri vi le gi ar a edu ca ção
e for ma ção dos ci da dãos, sus ten tan do que “a re la ção não se es go ta no con tac to,
mes mo que bi di rec ci o nal, en tre um ci da dão e a ad mi nis tra ção pú bli ca”, mas que
deve avan çar para a co mu ni ca ção en tre ci da dãos e na dis cus são en tre si das “ex pe -
riên ci as mais mar can tes para cri ar ou tros ní ve is de de sem pe nho por par te dos ser -
vi ços pú bli cos” (Vas con ce los, 2002). Po rém, a con cep tu a li za ção cen tral do e-go vern -
ment pri vi le gia a ima gem do “ci da dão cli en te” que pro cu ra os me lho res ser vi ços, a
ba i xo cus to e com ma i or ra pi dez, quer na ad mi nis tra ção pú bli ca, quer nas em pre -
sas que con ver tem os aces sos à rede em no vas opor tu ni da des de ne gó cio. Isto é,
sub va lo ri za as di men sões de en vol vi men to di rec to dos ci da dãos no pro ces so de to -
ma da de de ci são po lí ti ca, re le gan do para se gun do pla no a sua par ti ci pa ção po lí ti ca 
e as con di ções de exer cí cio des sa mes ma par ti ci pa ção.

No en tan to, exis tem exem plos de su ces so de mo vi men tos so ci a is que le va -
ram as suas po si ções atra vés da in ter net até ao par la men to, in flu en ci an do o seu
cur so po lí ti co, como o já re fe ri do GUIA/PASIG. Mas para se mul ti pli ca rem, tais
mo vi men tos não ne ces si tam ape nas de su ces so, mas tam bém de in cen ti vo. Em par -
ti cu lar, numa de mo cra cia que ten de a ser pou co en co ra ja do ra da par ti ci pa ção po lí -
ti ca dos seus ci da dãos, tal in cen ti vo tem tam bém de par tir dos pró pri os par la men -
ta res. Pe ran te a emer gên cia de cor ren tes de opi nião e mo vi men tos or ga ni za dos de
ci da dãos, a cre di bi li da de de uma emer gen te de mo cra cia di gi tal “de pen de rá dos ci -
da dãos te rem a pos si bi li da de de se ex pri mi rem de for ma li vre e sig ni fi ca ti va, e dos
re pre sen tan tes te rem aten ção às opi niões dos ci da dãos e con tri bu í rem para a dis -
cus são pú bli ca quan do for apro pri a do e con ve ni en te” (Co le man, 2000: 77).

Da aná li se efec tu a da, de pre en de-se que, em Por tu gal, os en tra ves ao de sen -
vol vi men to de uma de mo cra cia di gi tal são es sen ci al men te fru to de três di men sões
en tre cru za das:

— um sis te ma dos me dia onde pre do mi na a te le vi são e, numa me nor di men são, os 
jor na is; e onde jor na lis tas, edi to res, in ves ti do res e pro pri e tá ri os dos me dia
pro cu ram man ter no seu con tro lo os ca na is de aces so aos ac to res po lí ti cos e a
con se quen te li ga ção à po pu la ção;

— um sis te ma po lí ti co par la men tar que não pro mo ve o con tac to di rec to en tre os
ac to res po lí ti cos e os ele i to res, no qual os par la men ta res se en con tram
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res trin gi dos pe las di rec ti vas ad vin das das di rec ções par ti dá ri as e dos gru pos
par la men ta res, re flec tin do-se numa uti li za ção in di vi du al mais res tri ta das
no vas tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção no cam po po lí ti co;

— uma não mo ti va ção dos ci da dãos para a par ti ci pa ção po lí ti ca ten de tam bém a não
en co ra jar o fim des te ci clo vi ci o so, de não apro pri a ção po lí ti ca da in ter net no
qua dro par la men tar. 

Des te modo, sub sis tem ain da obs tá cu los tec no ló gi cos, cul tu ra is e po lí ti cos que
atra sam uma con si de ra ção mais apro fun da da das po ten ci a li da des das TIC em Por -
tu gal como ve í cu lo para a re for mu la ção e me lho ria da co mu ni ca ção en tre os po lí ti -
cos e os ci da dãos, seja atra vés de re des ho ri zon ta is e/ou ver ti ca is de in for ma ção e
co mu ni ca ção. 
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