
Ex.ᵐᵒˢ Senhores/as

No  âmbito  do  inicio  de  mais  uma  temporada  tauromáquica  foi  lançada  no  site
odigital.sapo.pt uma sondagem com o objetivo de aferir a opinião publica sobre este
tema denominado por vós como, “um sector da cultura sempre muito controverso”.

Posto  isto,  após  o  meu acompanhamento  contínuo  e  detalhado  desta  sondagem,
apercebi-me da ocorrência de uma situação que considero duvidosa no processo:

A página de votações esteve aberta a votos até perto das 10h00 do dia 9 de Fevereiro
2022,  altura  em  que  o  voto  “NÃO”  estava  em primeiro  lugar  (ver  screenshot  em
Anexo).  Mas os senhores alegam ter  fechado a votação no dia anterior,  dia  8  de
Fevereiro 2022 às 12:00 quando o voto “SIM” ainda se encontrava em primeiro lugar,
tendo havido portanto um retrocesso nos votos no momento em que efectivamente se
deixou  de  poder  votar  em  relação  ao  momento  em  que  os  senhores  alegam  ter
fechado  a  votação.  Gostaria  de  esclarecer  esta  situação  pedindo  as  seguintes
informações:

1) Gostaria de entender qual a coerência de executar uma sondagem online, sem
predefinir  uma data  e hora  de fecho e que acaba por  encerrar  num prazo
aparentemente tão aleatório como 43h e 42m após o início da votação (de 6
Fev 2022  às 16:18 até 8 Fev 2022 às 12:00).

2) Gostaria  que fossem transparentes quanto aos dados e que partilhassem as
informações dos totais de votos reais. Por questões de segurança e anonimato,
estes  dados  podem,  com  certeza,  ser  agregado,  não  desrespeitando  o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), mas devem ser detalhados
ao ponto de evidenciar a evolução da votação por HORA. Ou seja, por hora,
desde o início da votação como é que esta evoluiu, em cada uma das opções
disponíveis (quantos votos no SIM, no NÃO e no Indiferente, por HORA) até à
hora  em  que  deixou  de  ser  possível  votar  (9  Fev  2022  aprox  às  10h00)

3) Visto que existem provas de que no final  da votação efectiva o voto “NÃO”
estava em primeiro lugar (ver anexo) gostaria que, de acordo com as normas
de ética que a comunicação social deve seguir, removam a peça actual que dá
a vitória ao “SIM” e elaborem uma nova peça informativa corrigindo a anterior e
com  a  verdadeira  informação  que  dá  a  vitória  ao  “NÃO”.  Esta  informação
traduz a realidade da votação  e está  em concordância com a TOTALIDADE
dos votos até à data e hora em que efetivamente as pessoas deixaram de
poder votar,  demonstrando assim  que a maioria da população amostrada na
vossa sondagem votou que NÃO é a favor da tourada.

Agradeço desde já a vossa atenção e tempo despendido.

Aguardo  cordialmente  a  vossa  resposta  e  com  os  melhores  cumprimentos  me
despeço:

_________________________________



Anexo:

Screenshot  da  página  de  votações  (https://odigital.sapo.pt/contra-ou-a-favor-das-
touradas-de-a-sua-opiniao-na-primeira-sondagem-pelodigital) no dia 9 de Fevereiro de
2022 às 09:37AM monstrando que os votos do “NÃO” estavam em primeiro lugar,
minutos  antes  de  Odigital  ter  bloqueado  a  possibilidade  de  exercer  o  voto  nessa
página.
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