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1 Objetivos 

A análise da forma como os humanos expressam sentimentos na escrita já é 
investigada há bastante tempo, por linguistas, sociólogos e psicólogos [1]. 
Todavia, a análise automática de sentimento em texto é uma área 
relativamente recente, com menos de duas décadas de atividade, 
destacando-se como primeiros marcos os trabalhos de [2] e [3]. De um modo 
geral e sucinto, nesta área pretende-se a deteção, caracterização e 
classificação das emoções humanas presentes num texto. Estas emoções são 
geralmente veiculadas em direção a determinadas entidades nomeadas no 
texto, tais como instituições, empresas ou figuras públicas. Estas últimas 
estão normalmente interessadas em saber o "que é que se fala", ou qual o 
sentimento geral da comunidade em relação a si: se é positivo, negativo, 
muito ou pouco. Mais recentemente, têm sido atingidos diversos resultados 
interessantes [4, 5], mesmo para o Português [6]. Há, no entanto, ainda 
muito caminho para percorrer para que os sistemas automáticos consigam 
ter uma "perceção de sentimento" semelhante aos humanos.  

Nesta dissertação pretende-se que sejam exploradas as últimas abordagens 
no domínio da análise de sentimento, focada especialmente para textos de 
economia. Partindo de trabalho já iniciado serão também experimentadas 
novas abordagens, especialmente adaptadas para este género de textos, dos 
quais já se dispõe de um conjunto de dados anotado por linguistas. Os 
métodos serão avaliados seguindo os procedimentos convencionais nesta 
área [5]. 

 
2 Tarefas a Realizar 

T1 Estudo da área de Análise de Sentimentos. 

T2 Experiências piloto e planeamento das experiências avançadas. 

T3 Implementação do trabalho experimental. 

T4 Escrita de um artigo científico.  

T5 Escrita da dissertação. 
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3  Cronograma 

T1 - 2 meses   T2 - 1 mês   T3 - 3 meses  

T4 - 1 mês   T5 – 2 meses 
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