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Explorar uma rede/grafo de relações



● Que acusações fez Passos Coelho a José Sócrates ?

● Quem de dentro do PS se opôs/apoiou a José Sócrates ?

● Que personalidades do PSD foram apoiadas por Assunção Cristas ?

● Que políticos do BE estiveram envolvidos em conflitos internos ?

Qual o objetivo do politiquices.pt ?



Desafios

● Recolher e processar notícias relevantes no Arquivo.PT

● Identificar as personalidades interligando-as com a Wikidata

● Identificar as relações de apoio/oposição/outra



Outline

● Base de Conhecimento
● Recolha de Notícias
● Anotação de Dados
● Pipeline de Extracção de Relações
● Grafo



Construção da Base de Conhecimento - Wikidata

● Personalidades:
○ afiliadas com algum partido político português;
○ portuguesas relevantes ( juízes, economistas, banqueiros, etc);
○ detiveram um cargo público português (e.g., ministro, embaixadores, etc.) 

● Partidos políticos associados a cada personalidade

Cerca de 1.400 personalidades



Recolha de notícias

● Arquivo.PT API - 45 domínios .pt  - entre 1996 e 2019
○ tsf.pt, publico.pt, dn.pt, noticias.sapo.pt, etc.

● Query: nome da personalidade a cada um dos 45 domínios
● 1.400 nomes x 45 ~ 63k queries
● Apenas guardo o título da notícia, data recolha, URL para o arquivo.pt

Total de cerca de 13.7 milhões de títulos recolhidos



Recolha de notícias: limpeza de dados

● Identificação e remoção de títulos duplicados
● Títulos com menos de 4 palavras
● Outros tópicos/temas:

○ Título com: "Futebol", "Desporto", "Celebridades", etc
○ URL com: /opinião/, /cinema/, /artes/, /multimedia, etc.

Remoção Duplicados13,7 M 5,8 M Menos 4 palavras Outros Tópicos3,5 M 1,37 M

Apenas cerca de 10% dos dados recolhidos foram usados



Anotação de Dados: 

Passos Coelho acusa Sócrates de só pensar em culpar o PSD



Anotação de Dados: spaCy pt_core_news_lg-3.0.0

Passos Coelho acusa Sócrates de só pensar em culpar o PSD



Anotação de Dados: anotação manual

Passos Coelho acusa Sócrates de só pensar em culpar o PSD

opõe-se
apoia
outra

Relação
http://wikidata.org/Q182367http://wikidata.org/Q57115

● 2.600 títulos seleccionados aleatóriamento
● Anotação manual:

○ da relação: oposição, apoio, outra 
○ identificadores para Wikidata

Ligação com 
Wikidata

Detecção 
da Relação



Pipeline de Extracção de Relações

Identificação 
de nomes

Ligação com 
Wikidata

Detecção 
da Relação

Base de 
Conhecimento



Pipeline de Extracção de Relações: exemplos

Passos Coelho acusa Sócrates de só pensar em culpar o PSD

Fernanda Câncio sobre Sócrates: “Mentiu, mentiu e tornou a mentir”

Classificador 
Relação opõe-se

descartado

Cavaco Silva dá empurrão à candidatura de Rui Rio Classificador 
Relação apoia

Seferovic entra nos convocados do Benfica para o lugar de Castillo descartado



Pipeline de Extracção de Relações



politiquices.pt: Personalidade



politiquices.pt: Personalidade



politiquices.pt: Personalidade vs Personalidade



politiquices.pt: Personalidade vs Partido



politiquices.pt: Partido vs Partido



Grafo: exploração



Grafo: exploração



www.politiquices.pt


