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Resumo 

A Geração Automática de Notícias é um dos campos do Jornalismo Computacional, e tem 

como foco criar meios para ajudar os jornalistas na produção de textos noticiosos, tendo por base 

a Geração de Linguagem Natural (GLN), subárea da Inteligência Artificial. A Geração de 

Linguagem Natural tem como principal objetivo produzir texto percetível em linguagem natural, 

a partir de dados de entrada não linguísticos. Nesta dissertação é realizada uma revisão da 

literatura existente na área de GLN, é descrito o sistema ProseBot e é apresentada a metodologia 

de avaliação utilizada. No âmbito da revisão de literatura existe, para além de descritas as tarefas 

de um sistema de GLN, são, também, descritas as metodologias e abordagens aplicadas para 

executar essas tarefas. É fornecida uma lista das ferramentas e dos recursos mais relevantes nesta 

mesma área e são discutidas as metodologias de avaliação utilizadas para avaliar um sistema de 

GLN. 

Nesta dissertação apresentamos as melhorias realizadas ao sistema ProseBot, um sistema já 

existente baseado em templates, que gera resumos de jogos de futebol em quatro idiomas a partir 

de dados estruturados. O ProseBot utiliza dados de domínio, coleção de templates de frases, 

funções gramaticais e funções linguísticas. Os dados de domínio fornecem informação adicional 

sobre um jogo. As funções linguísticas permitem-nos traduzir algumas informações numéricas 

em palavras, enquanto as funções gramaticais permitem garantir a coerência do texto gerado. A 

coleção de templates foi construída manualmente depois de analisada um vasto conjunto de 

notícias escritas por jornalistas. O ProseBot é capaz de analisar a própria notícia gerada e pontuá-

la para que o utilizador seja capaz de perceber a qualidade da notícia gerada. 

A avaliação manual, que foi a metodologia usada para avaliar e analisar o ProseBot, foi 

realizada por pessoas através de questionários e é, também, discutida e apresentada. Os objetivos 

da avaliação do nosso sistema são avaliar a qualidade do texto gerado e comparar a perceção dos 

utilizadores quando comparado com notícias produzidas por jornalistas. Os resultados 

demonstram que o ProseBot é capaz de produzir textos com boa correção e de fácil leitura, tendo 

por base os resultados da compreensibilidade e de fluidez. Quanto à comparação com as notícias 

de jornalistas, os resultados demonstram que, apesar de as notícias ainda não estarem aptas para 

serem lançadas online, o ProseBot produz notícias corretas do jogo. 

Palavras-Chave: Geração de Linguagem Natural; Jornalismo Automatizado; Jornalismo 

Computacional; Processamento de Linguagem Natural; Modelos de Linguagem Estatísticos 
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Abstract 

Automated News Generation is one of the fields of Computer Journalism, which allows 

creating means that help journalists in the production of news texts, based on Natural Language 

Generation (NLG), one of the subfields of Artificial Intelligence. Natural Language Generation 

main goal is to produce text in natural language, from non-linguistic input data. In this dissertation 

a review of the existing literature in the area of NLG is carried out, the ProseBot system is 

described and the evaluation methodology used is presented. In the context of the literature 

review, in addition to the description of the tasks of an NLG system, the methodologies and 

approaches applied to perform these tasks are also described. A list of the most relevant tools and 

resources is provided in this area and the evaluation methodologies used to evaluate an NLG 

system are discussed. 

In this dissertation, we present the improvements made in the ProseBot system, an existing 

system based on templates, that generates summaries of soccer games in four languages from 

structured data. ProseBot uses domain data, collection of phrase templates, grammatical 

functions, and linguistic functions. Domain data provides additional information about teams and 

players. The linguistic functions allow us to translate some numerical information into words, 

while grammatical functions allow us to guarantee the coherence of the generated text. The 

collection of templates was built by hand after analyzing many news stories generated by 

journalists. ProseBot can analyze the generated news itself and score it so that the user is able to 

perceive the quality of the news generated. 

The manual evaluation, which was the methodology used to evaluate and analyze the 

ProseBot, was performed by people through questionnaires and is also discussed and presented. 

The objectives of the evaluation of our system are to evaluate the quality of the generated text and 

to compare the perception of the users when compared to news produced by journalists. The 

results demonstrate that ProseBot can produce texts with good correction and easy reading, based 

on the results of intelligibility and fluency. As for the comparison with news reports, the results 

show that, although the news is not yet ready to be launched online, ProseBot produces correct 

news of the game. 

 

Keywords: Natural Language Generation; Automated Journalism; Computational 

Journalism; Natural Language Processing; Statistical Language Models 
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Capítulo 1 

Introdução 

Neste primeiro capítulo são apresentados o contexto e a motivação que originou interesse 

pelo projeto e os objetivos desta dissertação.  

.  

1.1 Contexto e Motivação 

A Geração de Linguagem Natural (GLN) é um subcampo da Inteligência Artificial (IA), que 

se foca em conceber, de uma forma automatizada, uma narrativa a partir de um conjunto de dados 

não linguísticos [1]. A GLN está relacionada com áreas de IA relacionadas com a interação 

Homem-Máquina e Máquina-Homem, como Linguística Computacional, Processamento de 

Linguagem Natural (PLN) e Compreensão de Linguagem Natural (CLN). Ao longo dos últimos 

anos, a necessidade de guardar, manipular e analisar rapidamente uma grande quantidade de 

informação tem vindo a crescer drasticamente, devido, principalmente, à popularização da 

Internet e à explosão da comunicação social. Além da abundância de informação existente, muitos 

destes dados requerem um elevado conhecimento especializado para serem interpretados, uma 

vez que se encontram estruturados para que um sistema computacional os consiga manipular 

facilmente. Isto significa que a tecnologia de linguagem natural poderá ser usada para representar 

estes dados de uma forma compreensível para todos os utilizadores. Como exemplo, temos a 

possibilidade de gerar textos de previsões meteorológicas a partir de representações gráficas de 

mapas meteorológicos [2]. Uma outra abordagem dos sistemas de GLN é a possibilidade de 

produzirem algumas secções de rotina de documentos, que os humanos normalmente acham 

monótono de fazer, como o Drafter [2], que ajuda os autores técnicos a escrever manuais de 

software, ou o AlethGen [2], que ajuda a escrever cartas de resposta aos utilizadores. 
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A Geração Automática de Notícias é um assunto cada vez mais promissor na área do 

jornalismo computacional que pode usar a GLN para criar ferramentas que ajudem os jornalistas 

na produção de notícias, automatizando alguns passos e permitindo aos jornalistas um maior foco 

em aspetos como a personalização e a criatividade [3]. Assim, esta automatização de ferramentas, 

que permite sumarizar dados e convertê-los em texto, é importante para os jornalistas, pois torna 

o processo muito mais rápido, visto que eles apenas precisam de fazer pequenos ajustes nas 

notícias [4]. O desporto, por se tratar de uma área onde existe uma grande riqueza de dados 

estruturados, é uma das principais áreas para se aplicar técnicas de GLN [5]. 

Nos dias de hoje, devido à abundância de jogos a decorrer ao mesmo tempo, existe uma 

necessidade de produzir imensas notícias desportivas por dia. Inicialmente, os jornalistas 

despendiam imenso tempo a observar todos os jogos para fazerem as suas notícias. No entanto, 

devido à abundância de informação disponível em bases de dados, como o caso do projeto 

www.zerozero.pt, os jornalistas conseguem fazer notícias tendo como base apenas esta 

informação. Assim, através da automatização deste processo, muito tempo de trabalho pode ser 

economizado, permitindo aos jornalistas focarem-se em notícias mais aprofundadas. Esta 

dissertação tem como propósito principal desenvolver um gerador automático de notícias 

desportivas, em colaboração com a ZOS, Lda., detentora do www.zerozero.pt. Apesar da 

existência de algumas abordagens prévias no mesmo âmbito, nenhuma delas atingiu o nível 

desejado, sendo assim necessárias melhorias aos algoritmos e à sua expansão quer no que toca 

aos eventos abordados, quer ao idioma das mesmas.  

1.2 Objetivos 

A principal ideia desta dissertação é gerar textos jornalísticos, textos desenvolvidos com o 

objetivo de serem publicados posteriormente, usando a informação bem estruturada da base de 

dados do www.zerozero.pt. O nosso foco neste projeto é melhorar o sistema existente e torná-lo 

capaz de produzir textos coerentes e bem escritos de notícias desportivas. Por outro lado, já que 

a plataforma www.zerozero.pt se encontra em franca expansão no mercado internacional, iremos 

focar-nos também em construir sumários noutros idiomas: Português, Inglês, Português do Brasil 

e Espanhol. 

Pretendemos também realizar uma análise do estado da arte da Geração de Linguagem 

Natural, de forma a compreender quais as tarefas que geralmente compõem um sistema GLN e 

quais as metodologias que são usadas para executar essas tarefas. Outro objetivo principal desta 

dissertação é a avaliação de metodologias de um sistema GLN, porque as notícias geradas têm de 

passar por um processo de validação, a fim de analisar e documentar os resultados do algoritmo. 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. O capítulo dois apresenta uma revisão 

bibliográfica sobre a Geração da Linguagem Natural. Na primeira secção, uma revisão histórica 

é feita onde a evolução da área desde os primeiros tempos até agora é mostrada. A segunda secção 

apresenta a classificação dos sistemas GLN. A secção três discute as tarefas de um sistema GLN. 

A secção quatro foca-se na arquitetura destes sistemas. A secção quatro está focada nas 

metodologias de avaliação atuais para as aplicações da GLN. A secção seis lista as ferramentas 

usadas para abordar a tarefa da GLN. Finalmente, a secção sete aborda o impacto da GLN no 

campo do Jornalismo. 

O capítulo três apresenta o sistema ProseBot. Na primeira secção, discutimos porque é difícil 

gerar uma notícia de um jogo de futebol. A secção dois discute em detalhes os diferentes aspetos 

do sistema, como a arquitetura geral, o plano do documento, os templates das frases e o algoritmo 

de Geração. 

O capítulo quatro apresenta a metodologia seguida para avaliar o ProseBot e os resultados 

correspondentes e o capítulo cinco resume a dissertação, fornece as nossas conclusões e apresenta 

perspetivas de trabalho futuras para melhorar a qualidade do sistema ProseBot. 
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Capítulo 2 

Geração de Linguagem Natural 

2.1 Revisão Histórica 

A história do Processamento de Linguagem Natural (PLN) pode ser dividida, como sugeriu 

K.S. Jones [6], em quatro fases: a primeira entre o final da década de 1940 e o final da década de 

1960, a segunda do final da década de 1960 até à década 1970, a terceira até ao final da década 

de 1980 e a quarta do final dos anos 80 em diante [6]. No início, e até aos anos 70, o trabalho em 

PLN era demasiado lento e o progresso era bastante meticuloso, tendo dificuldades com o 

dicionário e abordagens baseadas em gramática. Na terceira fase, nos anos 70 um dos principais 

focos no Processamento de Linguagem Natural foi tentar identificar opiniões, objetivos e planos 

do utilizador para obter uma interação pró-ativa e abrangente entre utilizadores e os sistemas, 

onde as respostas do sistema deveriam ser colaborativas [6]. Porém, realizar tarefas práticas a 

uma grande escala continuava a ser bastante difícil. Abram Hindle apontou a sua razão “Both 

these approaches essentially dealt with PLN from first principles – addressing language, in all its 

rich theoretical glory, rather than examining corpora of actual utterances, i.e., what people 

actually write or say." [6] . Então, nos anos 80, um grande passo foi dado, mudando para uma 

abordagem usando métodos estatisticamente rigorosos. Essa transição foi possível devido à 

grande quantidade de texto em linguagem natural disponível online, com traduções em vários 

idiomas, e o crescimento da tecnologia computacional.  

Na atualidade, podemos afirmar que a GLN é um campo de pesquisa consolidado, dado o 

número de sistemas que foram implementados e a gama de domínios de aplicação em que foram 

utilizados [7]. Há, de dia para dia, uma maior necessidade de existir texto em linguagem natural 

que lida com todos os tipos de informação. As metodologias e abordagens usadas no campo da 

GLN tentam responder aos problemas da vida real e, é por isso que, a maioria dos sistemas GLN 

surgiu com uma aplicação prática. Algumas destas aplicações práticas incluem a geração de 

relatórios meteorológicos a partir de dados meteorológicos em vários idiomas [2] ou até a geração 
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de cartas personalizadas para fornecer respostas às perguntas dos utilizadores [8]. A maior 

desvantagem da GLN prende-se com a falta de existência de padrões de metodologias e 

abordagens para fabricar sistemas GLN. Normalmente, as técnicas usadas para desenvolver um 

sistema GLN são determinadas pelo domínio de aplicação, o objetivo comunicativo e pelo nível 

de complexidade e variação desejada no texto de saída. 

Algumas empresas entraram neste campo. Entre estas, destaque para a Automated Insights 

[9] e a Narrative Science [10], que começaram por desenvolver algoritmos para escrever 

automaticamente notícias de jogos de basebol, sendo os principais fornecedores de tecnologia de 

GLN nos EUA. O desporto serviu como ponto de partida ideal, devido à disponibilidade de dados, 

estatísticas e previsão de modelos capazes de, por exemplo, recalcular continuamente a 

probabilidade de uma equipa ganhar, ao longo do jogo. 

2.2 Classificação de um sistema GLN 

Um sistema GLN pode ser classificado através de vários critérios. Marta Vicente 

desenvolveu uma classificação que distingue um sistema GLN em dois elementos principais – os 

dados de entrada do sistema e o objetivo comunicativo do sistema [11].  

2.2.1 Dados de entrada do sistema 

Os sistemas GLN podem ser distinguidos em dois tipos, dependendo dos seus dados de 

entrada, Text-to-Text, que converte texto para texto e Data-to-Text, converte dados para texto. 

 

Texto-to-Text: É um método de geração de texto, em que as aplicações utilizam textos 

existentes como entrada e, automaticamente, produzem um novo texto coerente como saída. 

Existem muitos exemplos de aplicações que geram novos textos a partir de textos já existentes, 

como, por exemplo: 

• tradução automática de um idioma para outro [12]; 

• fusão e sumarização de frases ou textos relacionados para torná-los mais concisos 

[13]; 

• simplificação de textos complexos, por exemplo, para torná-los mais acessíveis 

para leitores de baixa literacia ou para crianças [14]; 

• ortografia automática, gramática e correção de texto [15]; 

• geração automática de revisões, para artigos científicos [16]; 

• geração automática de perguntas, para fins educacionais [17];  

Data-to-Text: Os tipos de dados de entrada podem variar muito. Os sistemas mais comuns 

usam dados numéricos como entrada (por exemplo, informações de sensores, equipamentos 

médicos). Contudo, outros dados estruturados, como bases de dados ou bases de conhecimento, 
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também são usados. Alguns autores referem-se a dados não linguísticos como conceito, portanto, 

esses sistemas também são conhecidos como conceito para texto. Ao longo dos anos, foram 

desenvolvidas muitas aplicações que geram texto automaticamente, a partir de dados não 

linguísticos, incluindo sistemas que produzem: 

• Resumos de futebol [18]; 

• "Jornais" virtuais a partir de dados de sensores e notícias sobre assuntos atuais [19]; 

• Relatórios meteorológicos e financeiros [20]; 

• Resumos da informação do paciente em contextos clínicos [21]; 

• Informações interativas sobre artefactos culturais, por exemplo, em museus [22]; 

• Texto destinado a persuadir ou motivar modificações comportamentais [23]; 

2.2.2 Objetivo Comunicativo do sistema 

Os sistemas GLN podem ser distinguidos em vários tipos dependendo do objetivo 

comunicativo dos textos gerados - textos informativos, textos simplificados, textos persuasivos, 

sistemas de diálogo, explicações, recomendações, entre outros. 

 

Textos Informativos: O objetivo do sistema é gerar textos informativos através de dados 

concretos, como exemplo: 

• Previsões meteorológicas através de informação numérica, como entrada, de alguns 

parâmetros como temperatura, nível de precipitação ou a velocidade do vento [2]; 

• Relatórios de competências básicas para ajudar pessoas com baixa literacia [24]; 

 

Textos Simplificados: O objetivo do sistema é ajudar pessoas com problemas de oralidade 

ou escrita, derivados de dificuldades cognitivas ou barreiras linguísticas, como exemplo: 

• Produção de texto que ajuda pessoas afásicas [25]; 

• Produção de texto que ajuda pessoas com deficiência visual na análise de gráficos 

[26]; 

 

Textos Persuasivos: O objetivo do sistema é tentar persuadir ou tirar vantagens do estado 

emocional do leitor, como exemplo: 

• Cartas que ajudam a deixar de fumar [27]; 

• Informações de saúde personalizadas para ajudar a diminuir a ansiedade de 

pacientes com cancro [28]. 

 

Sistemas de diálogo: O objetivo do sistema é melhorar a comunicação entre o utilizador e 

a máquina, através de uma interação direta entre o utilizador e o sistema que cria frases derivadas 

do contexto anterior, como exemplo: 

• Questões que ajudam na escrita académica [29]; 
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• Tutoriais de diálogo para melhorar o conhecimento sobre determinados assuntos 

[30]; 

 

Explicações: O objetivo do sistema é dar explicação dos passos que o sistema passou para 

executar um algoritmo, processar uma transação ou resolver um problema matemático, como 

exemplo: 

• Sistema de explicação de provas [31]; 

 

Recomendações: O objetivo do sistema é criar recomendações através do processamento 

de informação relacionada com as preferências e opiniões do utilizador, como exemplo: 

• Sistema de aconselhamento que fornece dietas personalizadas com base no perfil do 

utilizador [32]; 

 

2.3 Tarefas de sistema GLN 

Na secção anterior, apresentamos as classificações dos sistemas GLN, de acordo com os 

dados de entrada do sistema e o seu objetivo comunicativo. Um sistema GLN pode ser descrito 

como um grupo de tarefas que transmitem informações para um determinado público para atingir 

um objetivo específico, em linguagem natural. Assim, caracterizar os dados de entrada, as tarefas 

e os dados de saída do sistema é tão importante quanto especificar os seus contexto e objetivo 

comunicativo. Para que o sistema atinja com sucesso o seu objetivo, cada tarefa deve avaliar esses 

aspetos. 

Tradicionalmente, o problema da GLN de converter dados de entrada em texto de saída era 

resolvido dividindo-se em vários subproblemas. Os seis passos são frequentemente encontrados 

em muitos sistemas GLN [1] como é ilustrado na Figura 2.1: 

 

1. Determinação do conteúdo: Decide quais as informações a incluir no texto em construção; 

2. Estruturação do texto: Determina qual a ordem das informações apresentadas no texto; 

3. Agregação de frases: Decide quais as informações que devem ser apresentadas em cada 

frase individual; 

4. Lexicalização: Encontra as palavras e as frases certas para expressar a informação; 

5. Geração de expressões de referência: Seleciona as palavras e frases para identificar os 

objetos do domínio; 
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6. Realização Linguística: Combina todas as palavras e frases para formar frases bem 

construídas. 

 

 

2.3.1 Determinação do conteúdo 

Em primeiro lugar, no processo de geração, o sistema GLN precisa de decidir quais as 

informações que devem ser incluídas no texto em construção e quais não devem. Normalmente, 

os dados contêm excesso de informação em relação àquilo que queremos transmitir através do 

texto, ou os dados são demasiados detalhados. Isso fica claro na Figura 2.1a, em que o sinal de 

entrada - a frequência cardíaca do paciente - contém apenas alguns padrões de interesse. A seleção 

também pode depender do público-alvo e da intenção comunicativa geral. Por exemplo, o texto 

deve informar o leitor ou convencê-lo a fazer alguma coisa. 

A determinação do conteúdo que queremos incluir envolve escolha. Quando falamos de um 

relato de futebol, podemos não querer verbalizar cada passe e falta cometida, mesmo que os dados 

possam conter essa informação. No caso dos cuidados neonatais, os dados podem ser recolhidos 

continuamente a partir de sensores que medem a frequência cardíaca, pressão arterial e outros 

parâmetros fisiológicos. Os dados precisam, portanto, de ser filtrados e resumidos num conjunto 

de mensagens pré-verbais, representações semânticas de informações que são frequentemente 

expressas numa linguagem de representação formal, como linguagens lógicas ou de base de 

dados, matrizes de valor de atributo ou estruturas gráficas. Os dados podem expressar, entre outras 

Figura 2.1 Tarefas num sistema GLN, cuidados intensivos neonatais [31] 
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coisas, que relações são mantidas entre que entidades de domínio, por exemplo, expressam que o 

jogador X marcou o primeiro golo para a equipa Y no minuto Z. 

2.3.2 Estruturação do texto 

Depois de determinar a mensagem a transmitir, o sistema GLN precisa de decidir acerca da 

ordem de apresentação para o leitor. Por exemplo, a Figura 2.1b mostra três eventos do mesmo 

tipo (todos os eventos de bradicardia, isto é, breves quedas na frequência cardíaca), selecionados 

(após a abstração) do sinal de entrada e ordenados como uma sequência temporal. 

Esta fase é muitas vezes referida como estruturação do texto (ou discurso ou documento). 

No caso do domínio do futebol, parece razoável começar com as informações gerais (onde e 

quando o jogo foi jogado, quantas pessoas compareceram, etc.), antes que as metas sejam 

descritas, tipicamente em ordem temporal. No domínio do cuidado neonatal, uma ordem temporal 

pode ser imposta entre os eventos específicos, como na Figura 2.1b, mas excertos maiores de 

texto podem refletir uma ordenação baseada em importância e um agrupamento de informações 

baseadas em parentesco (por exemplo, todos os eventos relacionados à respiração de um paciente) 

[33]. Naturalmente, as relações discursivas alternativas podem existir entre mensagens separadas, 

como contrastes ou elaborações. O resultado desta etapa é um discurso, texto ou plano de 

documento, que é uma representação estruturada e ordenada de mensagens. 

2.3.3 Agregação de Frases 

Nem todas as mensagens no plano de texto precisam ser expressas em frases separadas. Ao 

combinar várias mensagens numa única frase, o texto gerado torna-se potencialmente mais fluído 

e legível [34], embora também haja situações em que se argumenta que a agregação deve ser 

evitada. Por exemplo, os três eventos selecionados na Figura 2.1b são apresentados como 

"fundidos" numa única representação pré-linguística, que será mapeada para uma única frase. O 

processo pelo qual as mensagens relacionadas são agrupadas em frases é conhecido como 

agregação de frases. 

Para dar outro exemplo, no domínio do futebol, um modo (não agregado) de descrever o 

mais rápido hat-trick na liga portuguesa seria: 

André André marcou pelo Vitória depois de 4 minutos e 20 segundos. 

André André marcou pelo Vitória depois de 21 minutos e 40 segundos. 

André André marcou pelo Vitória depois de 27 minutos e 55 segundos. 

Claramente, este método é bastante repetitivo, não muito conciso ou coerente e, geralmente, 

desagradável na leitura. Uma alternativa agregada, como a seguinte, seria, portanto, preferida: 

André André marcou três vezes pelo Vitória em 23 minutos. 
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Em geral, a agregação é difícil de definir e foi interpretada de várias maneiras, variando de 

eliminação de redundância a combinação de estruturas linguísticas.  

2.3.4 Lexicalização 

Uma vez finalizado o conteúdo da frase, possivelmente também como resultado da 

agregação ao nível da mensagem, o sistema pode começar a convertê-lo em linguagem natural. 

No nosso exemplo (Figura 2.1c), o resultado de agregação e lexicalização são exibidos juntos. 

Aqui, os três eventos foram agrupados e mapeados para uma representação que inclui um verbo 

(be) e os seus argumentos, embora os próprios argumentos ainda precisem de ser renderizados 

numa expressão de referência. Isso reflete uma decisão importante, ou seja, quais as palavras ou 

as frases que se devem usar para expressar os blocos de construção das mensagens. O problema 

é que muitas vezes um único evento pode ser expresso em linguagem natural de muitas maneiras 

diferentes. Um evento de pontuação num jogo de futebol, por exemplo, pode ser expresso como 

"marcar um golo" ou "colocar a bola na baliza", entre muitos outros. 

A complexidade deste processo de lexicalização depende do número de alternativas que o 

sistema GLN pode ter. Muitas vezes, as restrições contextuais também desempenham um papel 

importante: se o objetivo é gerar textos com uma certa variação [35], o sistema pode decidir 

selecionar aleatoriamente uma opção de lexicalização a partir de um conjunto de alternativas 

(talvez até de um conjunto de alternativas não utilizadas anteriormente no texto). No entanto, 

restrições estilísticas entram em jogo: "marcar um golo" é uma maneira infeliz de expressar um 

objetivo, por exemplo. Noutras aplicações, a escolha lexical pode até mesmo ser influenciada por 

outras considerações, tais como a atitude ou postura afetiva em relação ao evento em questão [36]. 

Se os sistemas GLN pretendem, ou não, variação na produção depende do domínio. Por exemplo, 

a variação nos relatórios de futebol é presumivelmente mais apreciada pelos leitores do que a 

variação nos boletins meteorológicos [37]. Também pode depender do local onde ocorre a 

variação num texto. 

 

2.3.5 Geração de Expressões de Referência 

A função de geração de expressão de referência consiste em determinar a maneira apropriada 

de se referir aos conceitos e objetos contemplados no plano do documento para evitar 

ambiguidade. Um discurso deve ser capaz de distinguir entidades encontrando as características 

particulares de cada uma. Definir o problema da geração de expressões de referência é uma das 

tarefas mais consensuais no campo GLN. 

No exemplo usado, os três eventos de bradicardia apresentados na Figura 2.1b são 

posteriormente representados como um conjunto de três entidades sob o argumento de verbo be, 

seguindo a lexicalização (Figura 2.1c). Como o sistema se refere a eles dependerá, entre outras 
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coisas, se já foram mencionados (em cada caso, um pronome ou descrição definida pode 

funcionar) e se assim for, estes precisam de ser diferenciados de quaisquer outras entidades 

semelhantes. Nesse caso, eles podem precisar de ser distinguidos por algumas propriedades, como 

o momento em que ocorreram.  

2.3.6 Realização Linguística 

Finalmente, quando todas as palavras e frases relevantes são decididas, elas precisam de ser 

combinadas para formar uma frase bem construída. O exemplo simples da Figura 2.1d mostra a 

estrutura subjacente à frase que havia três bradicardias sucessivas até a mensagem linguística 

correspondente à porção selecionada do sinal original na Figura 2.1a. 

Geralmente referida como realização linguística, esta tarefa envolve ordenar constituintes de 

uma frase, bem como gerar as formas morfológicas corretas (incluindo conjugações verbais e 

concordância, nas línguas em que isso é relevante). Frequentemente, os componentes de 

realização linguística também precisam de inserir palavras (como verbos auxiliares e preposições) 

e sinais de pontuação. Uma complicação importante nessa fase é que a saída de dados precisa de 

incluir vários componentes linguísticos que podem não estar presentes nos dados de entrada. 

Assim, essa tarefa de geração pode ser pensada em termos de projeção entre estruturas não 

isomórficas [38]. 

Muitas abordagens diferentes foram propostas, por exemplo: 

• Templates; 

• Sistemas baseados em gramática; 

• Abordagens estatísticas; 

 

2.3.6.1 Templates 

Quando os domínios de aplicação são pequenos e se espera que a variação seja mínima, a 

realização é uma tarefa, relativamente, fácil, e os resultados podem ser especificados usando 

templates [39], tal como os seguintes: 

1. $jogador marcou pelo/pela $equipa aos $minuto minutos. 

Este template tem três variáveis, que podem ser preenchidas com os nomes de um jogador, 

uma equipa e o minuto em que este jogador marcou um golo. Pode assim servir para gerar frases 

como: 

2. André André marcou pelo Vitória aos 20 minutos. 

Uma vantagem dos templates é que eles permitem um controlo total sobre a qualidade da 

saída e evitam a geração de estruturas não gramaticais. As variantes modernas do método baseado 

em templates incluem informações sintáticas nos modelos, bem como regras possivelmente 
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complexas para preencher as lacunas [35], dificultando a diferenciação entre modelos e métodos 

mais sofisticados [40]. A desvantagem dos templates é serem trabalhosos quando construídos 

manualmente. Estes também têm dificuldades em se adaptar bem a aplicações que exigem 

considerável variação linguística.  

2.3.6.2 Sistemas baseados em gramática 

Os sistemas de realização independentes de domínio geral fornecem uma alternativa aos 

templates. A maioria desses sistemas é baseada em gramática, ou seja, eles fazem algumas ou 

todas as suas escolhas com base numa gramática da língua em consideração. Este nível de detalhe 

torna estes sistemas difíceis de usar como simples módulos “plug-and-play” ou “off the shelf” 

[41], algo que tem motivado o desenvolvimento de mecanismos de realização simples que 

fornecem API de sintaxe e morfologia, mas deixam escolha para o programador. 

Uma dificuldade para sistemas baseados em gramática é como fazer escolhas entre opções 

relacionadas, como as seguintes, em que é difícil projetar regras manuais sensíveis ao contexto e 

à entrada de dados: 

1. André André marcou pelo Vitória ao 4º minuto. 

2. Pelo Vitória, André André marcou ao minuto 4. 

3. Jogador do Vitória, André André marcou depois de 4 minutos. 

 

2.3.6.3 Abordagens Estatísticas 

Abordagens recentes têm procurado adquirir gramáticas probabilísticas de grandes corpora, 

reduzindo a quantidade de trabalho manual necessário, enquanto aumentam a cobertura. 

Essencialmente, duas abordagens foram utilizadas para incluir informações estatísticas no 

processo de realização. Uma abordagem, introduzida pelo trabalho seminal de Langkilde e Knight 

[42] sobre os sistemas de halogénio/nitrogénio, baseia-se numa abordagem de dois níveis, na qual 

uma pequena gramática, feita manualmente, é usada para gerar realizações alternativas 

representadas como uma floresta, a partir das quais uma reordenação estocástica seleciona o 

candidato ideal. Langkilde e Knight contam com o conhecimento estatístico baseado em corpus 

na forma de n-grams, enquanto outros experimentaram modelos estatísticos mais sofisticados 

para executar o re-ordenação, como por exemplo Bangalore & Rambow [43]. A segunda 

abordagem não depende de uma abordagem computacionalmente cara de gerar e filtrar, mas usa 

informações estatísticas diretamente no nível das decisões de geração. Um exemplo dessa 

abordagem é o sistema desenvolvido por Belz [44], que gera a derivação mais provável de uma 

frase, dado um corpus, usando uma gramática livre de contexto. Nesse caso, as estatísticas são 

exploradas para controlar o comportamento de escolha do gerador, enquanto ele procura a solução 

ideal. 
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2.4 Arquitetura e Abordagens GLN 

Depois de darmos uma visão geral das subtarefas mais comuns que incorporam os sistemas 

GLN, iremos abordar agora a maneira como tais tarefas podem ser organizadas. Em termos gerais, 

podemos distinguir entre três abordagens dominantes para as arquiteturas GLN: 

1. Arquiteturas Modulares: Estas arquiteturas envolvem divisões relativamente nítidas 

entre subtarefas, embora com variações significativas entre elas; 

2. Perspetivas de Planeamento: Visualizar a geração de texto como planeamento, 

vincula-a uma longa tradição em IA e oferece uma perspetiva mais integrada e 

menos modular sobre as várias subtarefas da GLN; 

3. Abordagens Integradas ou Globais: É a tendência dominante na GLN. Estas 

abordagens atravessam as divisões de tarefas, geralmente colocando uma grande 

confiança na aprendizagem estatística de correspondências entre entradas e saídas 

(não-linguísticas). 

A tipologia acima da GLN é baseada em considerações arquitetónicas. Uma questão 

ortogonal diz respeito ao grau em que uma abordagem particular se baseia (em métodos 

simbólicos ou baseados em conhecimento, em oposição a métodos estocásticos e baseados em 

dados). É importante observar que nenhum dos três tipos de arquitetura listados acima está 

inerentemente comprometido com um ou outro destes. Assim, é possível que um sistema tenha 

um design modular, mas incorpore métodos estocásticos em várias subtarefas, ou mesmo todas. 

De facto, a pesquisa das várias tarefas na Secção 2.3 incluiu vários exemplos de abordagens 

estocásticas. Seguidamente, também discutiremos vários sistemas baseados em dados cuja 

arquitetura é indiscutivelmente modular. Da mesma forma, é possível que um sistema adote uma 

perspetiva não modular, mas evite o uso de modelos orientados a dados (essa é uma característica 

de alguns sistemas GLN baseados em planeamento discutido na Secção 2.4.2 abaixo, por 

exemplo). 

Como mostraremos a seguir, no entanto, os desafios à arquitetura clássica de canais 

modulares - uma vez designados por Reiter [1] como o consenso na época - incluíram arquiteturas 

baseadas em caixa negra e revisão que não eram estocásticas. Ao mesmo tempo, deve-se 

reconhecer que a adoção em grande escala de abordagens integradas e não modulares foi 

significativamente afetada pela adoção de técnicas baseadas em dados dentro da comunidade 

GLN e o desenvolvimento de repositórios de dados para apoiar o treino e avaliação. 
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2.4.1 Abordagens Modulares 

Módulos diferentes na fase de planeamento incorporam subconjuntos diferentes das tarefas 

descritas na Secção 2.3. O primeiro módulo, o Planeamento de Texto (ou Planeamento de 

Documento ou Macroplano) combina a seleção de conteúdo e a estruturação do texto. Assim, 

preocupa-se, principalmente, com a geração estratégica [14], a escolha de "o que dizer". O plano 

de texto resultante, uma representação estruturada de mensagens, é a entrada para o Planeamento 

de Frases (ou pequeno planeamento), que, normalmente, combina agregação de frases, 

lexicalização e geração de expressão de referência [1]. Se o planeamento do texto equivale a 

decidir o que dizer, o planeamento de frases pode ser entendido como uma decisão de como dizê-

lo. Tudo o que resta é, na verdade, dizer isso, ou seja, gerar as frases finais de uma maneira 

gramaticalmente correta, aplicando regras sintáticas e morfológicas. Esta tarefa é executada pelo 

Realizador Linguístico. Juntos, planeamento e realização de frases englobam o conjunto de tarefas 

tradicionalmente denominadas geração tática. 

As arquiteturas de planeamento compartilham algumas características com uma arquitetura 

amplamente utilizada na sumarização de textos [45], onde o processo é subdividido em (a) análise 

de textos-fonte e seleção de informações; (b) transformação da informação selecionada para 

melhorar a fluência; e (c) síntese do resumo. 

2.4.2 Abordagens baseadas no Planeamento 

Em IA, o problema de planeamento pode ser descrito como o processo de identificação de 

uma sequência de uma ou mais ações para satisfazer um objetivo específico. Um objetivo inicial 

pode ser decomposto em subobjetivos, satisfeitos por ações, cada qual com as suas pré-condições 

e efeitos. No paradigma do planeamento clássico, as ações são representadas como tuplos de tais 

pré-condições e efeitos. 

A relação entre o planeamento e GLN reside no facto da geração de texto poder ser vista 

como a execução do comportamento planeado para atingir um objetivo comunicativo, onde cada 

ação leva a um novo estado, ou seja, uma mudança num contexto que inclui tanto a interação 

linguística, como a história do discurso até o momento, mas também o contexto físico ou situado 

e as crenças e ações do utilizador. Essa perspetiva sobre a GLN está, portanto, relacionada à visão 

da "linguagem como ação" [46]. De facto, alguns dos primeiros trabalhos em IA nessa tradição 

Figura 2.2 Arquitetura clássica GLN de três etapas de Reiter e Dale [1]. 
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têm como fim uma formulação explícita de pré-condições (semelhantes às condições de felicidade 

de Searle [46]) para atos de fala e as suas consequências. 

Devido à inexistência, em princípio, de restrições sobre o tipo de ações que podem ser 

incorporadas num plano, é possível que as abordagens baseadas em planos usem os limites de 

muitas das tarefas que normalmente são encapsuladas na arquitetura clássica de planeamento, 

combinando elementos táticos e estratégicos, visualizando os problemas “do que dizer” e “como 

dizê-lo” como parte e parcela do mesmo conjunto de operações. De facto, há precedentes 

importantes nos primeiros trabalhos para uma visão unificada da GLN como uma hierarquia de 

objetivos, o sistema KAMP [47], um dos exemplos mais conhecidos. Por exemplo, para gerar 

expressões referenciais no KAMP, o ponto de partida foi o raciocínio sobre as crenças e o 

conhecimento mútuo dos interlocutores, onde o sistema gerou subobjetivos que percorreram todo 

o caminho até a escolha e realização da propriedade, produzindo finalmente um referencial 

Processamento Natural (PN) cujo efeito previsto foi alterar o estado de crença do ouvinte sobre o 

referente. 

2.4.2.1 Planeamento através da Gramática 

A ideia de interpretar os formalismos linguísticos em termos de planeamento é, novamente, 

prefigurada no trabalho inicial da GLN. Por exemplo, alguns sistemas iniciais foram baseados na 

Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) [48], que pode ser visto como um precursor de abordagens 

contemporâneas baseadas em planeamento, já que a GSF modela as construções linguísticas como 

o resultado de uma travessia através de uma rede de decisão que se estende para além das 

intenções pragmáticas. 

Uma outra abordagem contemporânea baseada no planeamento é Lexicalised Tree Adjoining 

Grammar (LTAG - Gramática Adjacente à Árvore Lexicalizada). Numa LTAG, partes da 

estrutura linguística podem ser combinadas com informações semânticas e pragmáticas que 

especificam (a) que pré-condições semânticas é necessário obter para que o item seja usado 

corretamente; e (b) que objetivos pragmáticos o uso desse item em particular alcançará. Como 

um exemplo de como tal formalismo poderia ser implantado numa estrutura de planeamento, 

vamos concentrar-nos na tarefa de referirmo-nos a uma entidade de destino. Koller e Stone [49] 

formularam a tarefa de uma forma que elimina a necessidade de distinguir entre as fases de 

determinação de conteúdo e realização. Além disso, os autores não separam o planeamento da 

frase, registo e realização, como é feito no planeamento tradicional. Considere a frase “Maria 

gosta do coelho branco”. Simplificando o formalismo para facilitar a apresentação, podemos 

representar o item léxico como se segue: 

1. gosta(u, x, y) ação: 

Pré-condições: 

• A proposição de que x gosta de y é parte da base de conhecimento (isto é, a 

afirmação é suportada); 
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• x é animado; 

• O enunciado atual u pode ser substituído na derivação S em construção; 

Efeitos: 

• u faz parte de S; 

• Novos nós PN para x na posição do agente e y na posição do paciente foram 

configurados (e precisam de ser preenchidos). 

 

Um operador consiste em pré-condições e efeitos. Note que as pré-condições associadas ao 

item lexical requerem suporte na base de conhecimento e incluem informações semânticas (como 

a necessidade de animação do agente). Tendo inserido “gosta” como o verbo principal da frase, 

temos duas frases nominais que precisam ser preenchidas gerando-se PN para os argumentos x e 

y. Em vez de adiar essa tarefa para um módulo separado, Koller e Stone constroem expressões de 

referência associando outras pré-condições pragmáticas sobre os operadores linguísticos (árvores 

elementares) que serão incorporadas no referencial PN. Primeiro, a entidade deve fazer parte do 

estado de conhecimento do ouvinte, visto que uma descrição de identificação (digamos, para x) 

pressupõe que o ouvinte esteja familiarizado com ela. Em segundo lugar, um efeito de adicionar 

palavras ao PN (como os predicados coelho ou branco) é que a frase exclui distratores, isto é, 

entidades cujas propriedades não são verdadeiras. Num cenário com um ser humano e dois 

coelhos, apenas um deles (o y no nosso exemplo) é branco, a derivação procede primeiro 

atualizando o PN correspondente a y com coelho, excluindo assim o humano do conjunto 

distrator, mas deixando o objetivo de distinguir y insatisfeito (desde que y não é o único coelho). 

A adição de outro predicado ao PN (branco) faz o truque. 

2.4.2.2 Planeamento Estocástico sob Incerteza usando Aprendizagem por Reforço 

As abordagens de planeamento já discutidas são, em grande parte, baseadas em regras e 

tendem a visualizar relação entre uma ação planeada e as suas consequências (isto é, seu impacto 

no contexto), como estáticas (embora existam exceções, como no planeamento de contingência 

que gera múltiplos planos para abordar diferentes resultados possíveis) [50]. Como Rieser e 

Lemon [51] notam, essa visão é irrealista. Considere-se um sistema que gera uma recomendação 

de restaurante. As consequências da sua saída de dados, isto é, o novo estado que ele dá origem, 

estão sujeitas a ruído proveniente de várias fontes de incerteza. Em parte, isso é devido a 

compensações, por exemplo, entre a necessidade de incluir a quantidade certa de informações, 

evitando a prolixidade excessiva. Outra fonte de incerteza é o utilizador, cujas ações podem não 

ser as previstas pelo sistema. Uma instância pode ser o caso, por exemplo, se uma realização 

estocástica torna o conteúdo de uma mensagem numa expressão ambígua ou excessivamente 

longa [51], um problema que poderia ser resolvido permitindo subtarefas diferentes para 

compartilhar fontes de conhecimento e ser guiadas por restrições sobrepostas [52]. 



Geração de Linguagem Natural 

18 

Estudos da GLN dentro do paradigma de planeamento destacaram a conveniência de 

desenvolver formalismos unificados para representar restrições no processo de geração em 

múltiplos níveis, quer isso seja feito usando formalismos de planeamento baseados em IA [53] ou 

estocasticamente via Aprendizagem por Reforço. Entre as suas contribuições, a última linha de 

trabalho esclareceu o valor de relações hierárquicas entre subproblemas e a otimização conjunta 

de diferentes subtarefas. De facto, a última tendência pertence a uma gama muito mais ampla de 

pesquisas sobre abordagens integradas à GLN, às quais abordaremos imediatamente abaixo. 

2.4.3 Outras abordagens estocásticas para a GLN 

Como observamos no início desta secção, se um sistema é baseado em dados ou não, é 

independente da sua organização arquitetónica. De facto, alguns dos primeiros desafios a uma 

abordagem modular ou de canais descrita na Secção 2.4.1 acima, incluindo arquiteturas baseadas 

em revisão e quadro negro, eram simbólicos na sua orientação metodológica. Ao mesmo tempo, 

a mudança em direção a métodos baseados em dados e a disponibilidade de fontes de dados deram 

maior ímpeto às abordagens integradas da GLN, embora essa mudança tenha começado um pouco 

mais tarde em outras áreas do PLN. Como resultado, uma discussão de abordagens integradas 

tenderá, necessariamente, a enfatizar métodos estatísticos. No restante desta secção, começamos 

com uma visão geral dos métodos usados para adquirir dados de treino para GLN - em particular, 

parâmetros de entrada (dados) e saída (texto) - antes de passar para uma visão geral de técnicas e 

estruturas. Um dos temas que emergirá desta visão geral é que, como no caso do planeamento, os 

métodos estatísticos geralmente adotam uma visão unificada ou "global", e não modularizada, do 

processo GLN. 

 

2.4.3.1 Adquirindo Dados 

Atualmente, há uma série de ferramentas Data-to-Text em domínios específicos, com 

principal destaque para a previsão do tempo [2] e resumos desportivos [18]. Estes geralmente 

consistem em registos de base de dados emparelhados com texto livre. Uma tendência recente 

promissora é a introdução de técnicas estatísticas que buscam automaticamente segmentar e 

alinhar tais dados e texto [54]. Um artigo influente [54] descreveu esta estrutura em termos de um 

modelo generativo que define uma distribuição p(w||s), para sequências de palavras w e estados 

de entrada s, com variáveis latentes especificando a correspondência entre w e s em termos de 

três componentes principais: (i) a probabilidade de registos da base de dados serem selecionados, 

dado s; (ii) a probabilidade de certos campos serem escolhidos para algum registo; (iii) a 

probabilidade de que uma cadeia de um determinado comprimento seja gerada, dados os registos, 
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campos e estados. Os parâmetros do modelo podem ser encontrados usando o algoritmo 

Expectation Maximization (EM). Um exemplo de alinhamento é mostrado na Figura 2.3. 

2.4.3.2 GLN como um processo sequencial e estocástico 

Dado um alinhamento entre dados e texto, uma maneira de modelar o processo GLN é 

permanecer fiel à divisão entre escolhas estratégicas e táticas, usando o alinhamento estatístico 

para informar a seleção de conteúdo, enquanto implementa técnicas de PLN para adquirir regras, 

modelos ou esquemas para orientar o planeamento e a realização de frases. 

O modelo generativo de Liang [54] associa dados a um processo sequencial de Markov, 

combinando escolhas estratégicas (de registos e campos de base de dados) com escolhas táticas 

(de sequência de palavras) num único modelo probabilístico. Na verdade, as abordagens 

modulares de linguagens baseadas em Markov continuam a destacar-se proeminentemente na 

GLN orientado a dados. Um dos primeiros exemplos é o trabalho de Oh e Rudnicky [55] no 

contexto de um sistema de diálogo no domínio das viagens, onde a entrada toma a forma de um 

ato de diálogo (por exemplo, uma consulta que o sistema precisa fazer para obter informações 

sobre os planos de viagem do utilizador) com os atributos a serem incluídos (por exemplo, a 

cidade de partida). A abordagem de Oh e Rudnicky engloba o planeamento e a realização de 

conteúdo. Ela baseia-se na existência de diálogos anotados com as classes de enunciação, isto é, 

o tipo de ato de diálogo que cada enunciado pretende cumprir. Com base nisso, eles constroem 

modelos de linguagem n-gram separados para cada classe de enunciado, bem como para classes 

de palavras que podem aparecer na entrada (por exemplo, palavras correspondentes à cidade de 

partida). O planeamento de conteúdo é tratado por um modelo que prevê quais os atributos que 

devem ser incluídos num enunciado com base no histórico de diálogo recente. A realização é feita 

usando uma combinação de modelos e modelos n-gram. Assim, a geração é concebida como um 

processo de dois passos (planeamento seguido de realização). 

2.4.3.3 GLN como classificação e otimização 

Uma maneira alternativa de pensar sobre decisões GLN em diferentes níveis é em termos de 

classificação, já encontrada no contexto de tarefas específicas, como determinação de conteúdo 

Figura 2.3 Registos de base de dados alinhados com texto usando supervisão mínima [51] 
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[56] e realização. Como a geração é basicamente uma escolha em múltiplos níveis, uma maneira 

de modelar o processo é usar uma cascata de classificadores, onde a saída é construída de forma 

incremental, para que qualquer classificador Ci utilize como entrada a saída de um classificador 

anterior Ci − i. Dentro deste quadro, ainda é possível conceber a GLN em termos de um pipeline. 

Um modo alternativo de pensar sobre isso é em termos de uma rede ponderada de múltiplas 

camadas, onde a geração equivale a um melhor primeiro percurso: em qualquer etapa i, o 

classificador Ci produz a saída mais provável, que leva à próxima etapa Ci + 1 ao longo do 

caminho mais provável. Essa generalização está concetualmente relacionada à visão da GLN em 

termos de políticas na Aprendizagem por Reforço, que define um percurso através de sequências 

de estados que podem ser organizados hierarquicamente.  

2.4.3.4 Métodos de Aprendizagem Profunda 

Terminamos a análise sobre a GLN orientada a dados com uma visão geral dos aplicativos 

das arquiteturas de deep neural network (NN – redes neuronais profundas). De facto, aplicações 

de NN em GLN remontam pelo menos a Kukich (1987), embora o seu trabalho estivesse restrito 

a exemplos de pequena escala. Desde o início dos anos 1990, quando o interesse em abordagens 

neurais diminuiu nas comunidades PLN e IA, a pesquisa em ciências cognitivas continuou a 

explorar a sua aplicação à sintaxe e à produção de linguagem. O recente ressurgimento do 

interesse em NN deve-se, em parte, aos avanços em hardware que podem suportar problemas de 

aprendizagem intensivos em recursos [55]  . Mais importante, as NN são projetadas para aprender 

representações em níveis crescentes de abstração, explorando a propagação [55]. Tais 

representações são densas, de baixa dimensão e distribuídas, tornando-as bem adequadas para 

captar generalizações gramaticais e semânticas [56]. As NN também obtiveram sucessos notáveis 

em abordagem modular sequencial usando redes, modelos log bilineares e redes neurais 

recorrentes (RNR), incluindo RNR com unidades longas de memória de curto prazo. O último 

são agora o tipo dominante de RNR para tarefas de abordagem modular de linguagem, onde a sua 

principal vantagem sobre os modelos de linguagem padrão é que manipulam sequências de 

comprimentos variados, evitando, ao mesmo tempo, a dispersão de dados e uma explosão no 

número de parâmetros através da projeção de histórias num espaço de baixa dimensão, de modo 

que histórias semelhantes compartilham representações. 

Uma demonstração da utilidade potencial de redes recorrentes para GLN foi fornecida por 

Sutskever [56],que usou um modelo Long Short-Term Memory (LSTM) para a geração de frases 

gramaticais em Inglês. 

2.4.3.5 Arquiteturas de codificador-descodificador 

Uma arquitetura influente é framework Codificador-Descodificador [57], onde uma RNR é 

usada para codificar a entrada numa representação vetorial, que serve como entrada auxiliar para 
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um descodificador RNR. Esse desacoplamento entre codificação e descodificação torna possível, 

em princípio, compartilhar o vetor de codificação em várias tarefas PLN num ambiente de 

aprendizagem multitarefa. As arquiteturas Codificador-Descodificador são particularmente 

adequadas para tarefas Sequência-para-Sequência (seq2seq) como a Machine Translation 

(máquina de tradução), que pode ser considerada como exigindo o mapeamento de sequências de 

entrada de comprimento variável na linguagem fonte, para sequências de comprimento variável 

no alvo. É fácil adaptar essa visão à GLN de dados para texto. Por exemplo, tal como fez Castro 

Ferreira [58] ao adaptar modelos seq2seq para gerar texto a partir de representações abstratas de 

significado. 

2.4.3.6 Modelos de Linguagem Condicionada 

Uma visão relacionada do processo data-to-text vê o gerador como um modelo de linguagem 

condicionada, onde a saída é gerada por amostra de palavras ou caracteres de uma distribuição 

condicionada em recursos de entrada, que podem incluir atributos semânticos, contextuais ou 

estilísticos. Por exemplo, Lebret [59] restringe a geração à frase inicial das biografias da wikipedia 

da tabela de factos wiki correspondente e modela a seleção e a realização de conteúdo em conjunto 

num feedforward, condicionando as probabilidades das palavras de saída no contexto local e nas 

características globais obtidas da tabela de entrada. Isso inclina o modelo para a cobertura total 

do conteúdo de um campo. Por exemplo, um campo na tabela que contém o nome de uma pessoa 

geralmente consiste em mais de uma palavra e o modelo deve concatenar as palavras que 

compõem o nome inteiro. Embora mais simples do que alguns dos modelos discutidos acima, este 

modelo também pode ser considerado como incorporando um mecanismo de atenção. Lipton [60] 

usa RNR de nível de carateres condicionados à informação semântica e ao sentimento, para gerar 

revisões de produtos, enquanto Tang [61] geram tais revisões usando um LSTM condicionado em 

contextos de entrada, onde os contextos incorporam informação separada (utilizador, localização, 

etc.) e informação contínua. 

2.5 Métodos de Avaliação 

A avaliação é muito importante nos sistemas GLN porque existe a necessidade de saber se 

o sistema é confiável, se os objetivos são atingidos e a sua utilidade potencial. A avaliação do 

desempenho de um sistema é feita usando diferentes critérios, intrínsecos e extrínsecos [62]. A 

avaliação intrínseca está relacionada com a qualidade do texto gerado, que é avaliado com base 

num conjunto de critérios, comummente pré-definidos. Por sua vez, a avaliação extrínseca está 

relacionada com o papel do sistema com base na finalidade de configuração e no efeito no 

desempenho humano. Galliers e Jones dão um exemplo compreensível sobre a avaliação 

intrínseca e extrínseca: “para um sistema de tradução, os critérios intrínsecos podem ser aplicados 

à qualidade da tradução e os critérios extrínsecos, aqueles que se aplicam à facilidade com que os 
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editores podem ajustá-los”. Também a avaliação pode ser distinguida em manual e automática. 

No campo da PLN, avaliações intrínsecas e automáticas estão intimamente ligadas, assim como 

avaliações extrínsecas e manuais. Isso está diretamente ligado às suas características. As 

avaliações extrínsecas devem ser formuladas no contexto de uma tarefa do utilizador, por isso é 

difícil evitar a interferência humana. Nas avaliações intrínsecas, somente a saída do sistema deve 

ser considerada, de modo que geralmente é mais fácil desenvolver técnicas automáticas [62]. 

Geralmente a avaliação manual produz bons resultados, principalmente se a adequação e a 

fluência forem os critérios utilizados [63]. No entanto, tem limitações como ser muito caro, lento 

e gerar resultados inconsistentes [62]. Um exemplo desse tipo de avaliação foi realizado no 

sistema STOP, quando os desenvolvedores realizaram consultas aos utilizadores, para avaliar se 

o sistema cumpria os objetivos propostos. Em relação a este custo de avaliação e duração do 

tempo, custou 75 mil libras e 20 meses para ser concluído [27]. 

A avaliação intrínseca, que valoriza as características do sistema sem considerar fatores 

externos, geralmente requer a comparação da saída do sistema com um texto de referência ou 

corpus, usando métricas ou classificações. Um sistema GLN pode ser avaliado como um todo ou 

por módulos, e o objetivo comunicativo, a estrutura do discurso, a coerência, a ambiguidade e a 

qualidade do vocabulário devem ser tidos em conta ao avaliar a saída do sistema [63]. As 

comunidades de GLN desenvolveram métricas de avaliação, que são baseadas na comparação de 

textos de saída com um corpus de textos de autoria humana e alguns deles são altamente 

correlacionados com opiniões humanas. Belz e Reiter aprimoram o BLEU (Underwriting de 

Avaliação BiLual) como uma das métricas mais bem-sucedidas. Este sistema compara o texto 

gerado pelo sistema com um conjunto de textos criados por seres humanos e avalia a proximidade 

do texto gerado do conjunto. O BLEU pontua de 0 a 1, marcando apenas o maior se o texto gerado 

for encontrado em pelo menos um dos textos do conjunto [64]. 

A maioria dos sistemas GLN são avaliados usando as seguintes 3 técnicas intrínsecas [65]: 

1. Avaliação por avaliadores treinados da qualidade do texto gerado de acordo com 

diferentes critérios, geralmente usando escalas de avaliação; 

2. Análise automática da similaridade entre a saída do sistema e o texto de referência, 

por exemplo, usando o BLEU, descrito acima; 

3. Nesta etapa final, em vez da análise automática, é usada a avaliação humana sobre 

o grau de similaridade entre a saída do sistema e o texto de referência. 

2.6 Ferramentas GLN 

Nesta secção, vamos abordar as ferramentas já existentes na Geração de Linguagem Natural. 
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2.6.1 Natural Language Toolkit (NLTK) 

O NLTK é uma biblioteca Python, criado por Steven and Edward Loper, em 2001, para 

construir programas para trabalhar com dados de linguagem humana [66]. O NLTK fornece 

interfaces fáceis de usar para recursos, como o WordNet. O NLTK foi, originalmente, criado 

como parte de um curso de linguística computacional no Departamento de Computação e Ciência 

da Informação da Universidade da Pensilvânia. Desde então, foi desenvolvido e expandido com 

a ajuda de dezenas de colaboradores, sendo já adotado em cursos em dezenas de universidades e 

serve de base para muitos projetos de pesquisa. O NLTK fornece vários módulos para várias 

tarefas de PNL, tais como: acesso a corpora, processamento de strings e análise. Assim, esta 

ferramenta fornece uma framework simples e extensível, bem documentada e fácil de aprender, 

ajudando o utilizador com várias tarefas de PLN. 

2.6.2 NaturalOWL 

NaturalOWL é uma ferramenta Data-to-Text que gera texto com informações de ontologias 

de Ontology Web Language (OWL) linguisticamente anotadas [67]. OWL é um padrão para 

especificar ontologias na Web Semântica. O NaturalOWL usa todas as três fases que foram 

abordadas na Secção 2.4.1 para gerar o texto. 

Para a fase de planeamento de texto, o NaturalOWL seleciona da ontologia todos os factos 

lógicos que são diretamente relevantes para essa instância. A ferramenta pode ser instruída para 

incluir factos que estão mais distantes numa representação gráfica da ontologia, até uma distância 

máxima (configurável). Os factos selecionados são então ordenados consultando as anotações de 

pedidos que especificam uma ordem parcial de propriedades. Dados de outra distância são sempre 

colocados logo após os dados diretamente relevantes correspondentes. Nos domínios da 

aplicação, esse esquema de ordenação era adequado, embora noutros domínios possam ser 

necessárias abordagens de planeamento de texto mais elaboradas. 

Na fase de planeamento de frases, o NaturalOWL permite que o utilizador configure o 

número máximo de frases que podem ser agregadas. Geralmente, os sistemas GLN agregam as 

frases máximas possíveis para obter melhor legibilidade. Finalmente, na fase de realização, o 

NaturalOWL utiliza a saída do planeamento de frases e representa-o adicionando símbolos de 

pontuação e letras maiúsculas, quando necessário. 

2.6.3 SimpleNLG 

SimpleNLG é uma ferramenta focada na fase de realização desenvolvido, exclusivamente, 

para o idioma Inglês [68]. A ferramenta é formatada como uma biblioteca Java, que poderá tornar-
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se uma vantagem em relação a outras. O objetivo principal é ajudar a escrever frases 

gramaticalmente corretas. 

A biblioteca fornece uma interface com a qual é possível interagir via codificação Java. A 

partir de um elemento base, equivalente ao verbo principal da frase, são realizadas concatenações 

aos outros elementos participantes na ação principal. Posteriormente à agregação dos elementos, 

precisamos indicar a função do tempo (passado, presente, futuro) e a especificação (interrogativa, 

afirmativa, entre outas). Finalmente, a ferramenta gera uma frase com base nos parâmetros 

fornecidos. 

2.6.4 RealPRO 

RealPRO é uma ferramenta que se foca na fase de realização [69]. A entrada do sistema deve 

ter um formato ASCII, HTML ou RTF, portanto, é considerado um sistema Data-to-Text. Este 

envolve um procedimento baseado em conhecimento linguístico, inicialmente apenas em Inglês, 

existindo a possibilidade de atualizar para outros idiomas. Os dados de entrada são um diagrama 

estruturado em árvore de dependência. Este diagrama tem dois componentes principais: as 

relações sintáticas e lexemas. 

Depois de o diagrama ser gerado, a ferramenta adiciona palavras funcionais que geram um 

segundo diagrama estruturado. As regras de precedência linear são realizadas no segundo 

diagrama. Depois, os elementos das frases são conjugados e, por fim, a ferramenta adiciona os 

sinais de pontuação e gera as instruções necessárias para adaptar a saída no formato desejado. 

 

Tabela 2.1 Análise Ferramentas descritas na secção 

2.7 Aplicações GLN na área do Jornalismo 

Esta secção foca-se em aplicações do GLN na área de Jornalismo, abordando alguns 

trabalhos relacionados com a geração de resumos de partidas desportivas. 

Ferramenta Linguagem Licença Último update 

NLTK Phyton Apache 2.0 License Novembro 2018 

NaturalOWL Java GNU Library Public License Maio 2014 

SimpleNLG Java Mozilla Public License Agosto 2018 

RealPRO Java Desconhecido Desconhecido 



Geração de Linguagem Natural 

25 

2.7.1 GoalGetter 

O GoalGetter é um sistema Data-to-Speech, uma arquitetura geral para sistemas de 

conversão de dados em fala desenvolvida no IPO, Center for User-System Interaction na 

Universidade de Tecnologia de Eindhoven. A geração de linguagem no Data-to-Speech é feita 

por meio de uma técnica de geração híbrida, na qual o uso de templates é guiado pelo 

conhecimento linguístico. A geração de fala no Data-to- Speech pode ser feita de duas maneiras, 

usando a linguagem sintetizada ou uma forma avançada de concatenação de frases. 

O GoalGetter gera um resumo em três etapas. Primeiro, o módulo de geração de linguagem 

produz um texto escrito, expressando as informações da tabela de entrada. Como esse texto deve 

ser pronunciado, o texto é enriquecido com marcadores indicando quais as palavras que devem 

ser acentuadas e onde os limites da entoação (pausas) devem ocorrer. Finalmente, o texto 

enriquecido é alimentado no módulo de geração de voz que o transforma num sinal de fala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Multilingual Cricket Summary Generator 

O Multilingual Cricket Summary Generator é um sistema GLN Data-to-Text criado para 

avaliar a adequação de abordagens baseadas em modelos para sistemas GLN independentes de 

linguagem [6]. O Multilingual Cricket Summary Generator gera resumos de jogos de críquete em 

Figura 2.4 Tabela de entrada do sistema GoalGetter 

Figura 2.5 Texto gerado pelo sistema GoalGetter 
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Inglês e Bangla, a partir de scorecards de um jogo de críquete, que são salvos como arquivos de 

texto simples. O autor seguiu a arquitetura de Reiter e Dale para projetar o sistema. 

A fase de planeamento de texto é formada por um pré-processador e uma tarefa de seleção 

de conteúdo. A fase de planeamento de texto seleciona qual o conteúdo dos dados de entrada que 

deve aparecer no resumo e determina a estrutura do conteúdo selecionado (plano do documento). 

O plano do documento é a entrada da fase de planeamento da frase, que é composto apenas pelo 

módulo de agregação (a geração da expressão de referência não foi implementada). O módulo 

agregador seleciona quais os itens do plano do documento que podem ser realizados na mesma 

frase. Assim, a saída do módulo agregador é fornecida ao realizador, que faz uso de um conjunto 

de modelos de frase para criar as frases em linguagem natural. Em seguida, o pós-processador 

aplica as regras especificadas no léxico da linguagem a ser gerada e produz o resumo em 

linguagem natural. 

2.7.3 GameRecapper 

O GameRecapper é um sistema de GLN Data-to-Text desenvolvido por João Aires em 

pareceria com o site www.zerozero.pt [63]. Este sistema, tem por base o sistema GoalGetter 

(Secção 2.7.1), gera resumos de jogos de futebol em Português, a partir de dados fornecidos pela 

API desenvolvida do www.zerozero.pt. 

A abordagem do João Aires consistiu em criar um sistema baseado em templates, onde cria 

manualmente templates para os diferentes eventos e características de um jogo de futebol, com 

base na análise de notícias anteriores. Estas notícias criadas encontram-se divididas em três 

parágrafos. O primeiro parágrafo é a introdução, que é o local da notícia onde as equipas e o 

resultado do encontro são apresentados. O segundo parágrafo corresponde à descrição dos golos 

de um jogo. Por fim, o terceiro parágrafo é a conclusão, que descreve as alterações verificadas 

para cada equipa na classificação. 

Este sistema consegue gerar um texto fluido e percetível, na maioria dos casos. No entanto, 

em alguns casos, a fluidez da notícia gerada diminui devido à grande quantidade de frases 

semelhantes, uma vez que usavam o mesmo template. Isso tornou as notícias mais propícias a 

repetições de informações e, consequentemente, parecem menos naturais. 

2.7.4 Statistical Language Modeling 

Em 2017, João Soares desenvolveu um sistema de GLN Data-to-Text em parceria com o site 

www.zerozero.pt [65]. Apesar deste sistema, tal como o GameRecapper (descrito na Secção 

2.7.3), gerar notícias de jogos de futebol em Português, a partir de dados fornecidos pelo 

www.zerozero.pt, João Soares optou por uma abordagem diferente do GameRecapper. João 

Soares utilizou uma abordagem baseada em estatística, que se baseia na probabilidade de extração 

de um corpus. 
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Este sistema usa um corpus construído com base numa grande quantidade de notícias de 

partidas realizadas anteriormente, de forma a aprender e produzir modelos. O corpus é produzido 

manualmente e dividida em três categorias, tal como o GameRecapper, introdução, golos e 

conclusão. Depois de construído o corpus, o sistema treina os modelos de linguagem usando o 

corpus criado anteriormente e gera as frases deslexicalizadas que são, posteriormente, 

lexicalizadas. 

Apesar de este sistema conseguir uma maior variabilidade nas notícias produzidas quando 

comparado com o GameRecapper, e de conseguir produzir algumas frases de boa qualidade, por 

vezes, algumas das frases geradas podem ser muito pobres, ou seja, de reduzido tamanho e com 

pouca informação.  
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Capítulo 3 

ProseBot  

3.1 Introdução 

Como visto anteriormente no Capítulo 1, o principal objetivo desta dissertação é gerar peças 

jornalísticas usando informação proveniente de base de dados estruturadas. Nos dias de hoje, há 

uma necessidade de gerar notícias de jogos de futebol quando, alguns deles, ocorrem em 

simultâneo. Uma quantidade significativa de recursos humanos e tempo de trabalho seriam 

necessários para os jornalistas assistirem a todas as partidas para fazer a sua notícia. Devido à 

abundância de informações armazenadas em base de dados, os jornalistas podem fazer as notícias 

baseadas apenas nessas informações. No entanto, se este processo fosse automatizado, pouparia 

muito tempo de trabalho aos jornalistas. Como resultado, os jornalistas teriam mais tempo para 

reportagens detalhadas. 

Em primeiro lugar, começamos por analisar uma notícia escrita por um jornalista. A 

informação desta partida encontra-se disponível no site www.zerozero.pt e a Figura 3.1 representa 

como o conteúdo de uma partida se encontra exibido no site. A seguinte citação corresponde à 

notícia redigida por um jornalista, tendo como base a informação da Figura 3.1: 

“Promete ser quente até final a luta pelos lugares europeus em Itália. Num duelo entre duas 

equipas que ainda olham com esperança para a Liga Europa e para a Liga dos Campeões, a Roma 

foi mais forte, batendo a Sampdoria por 0x1, com De Rossi a ser o herói 

O jogo foi bastante complicado para a formação de Ranieri, que precisou de um pontapé de 

canto a quinze minutos do final para garantir os três pontos, com o capitão romanista a desviar de 

forma certeira após o primeiro toque de cabeça de Schick. 

Com este resultado, a Roma subiu ao sexto lugar, o último de acesso às competições 

europeias.” 
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Analisando a notícia do encontro, facilmente conseguimos verificar alguns dos problemas 

quando pretendemos gerar notícias automaticamente. Por exemplo, no início do segundo 

parágrafo, o jornalista afirma que “o jogo foi bastante complicado”. É impossível deduzir tal 

afirmação através da informação disponibilizada, uma vez que é impossível afirmar que um jogo 

foi complicado baseando-se apenas no minuto do seu primeiro golo. Assim, focamo-nos em 

utilizar informação disponível na ficha de jogo de forma a extraímos os eventos principais e 

introduzi-los em frases bem estruturadas. 

De seguida, analisamos o sistema ProseBot existente em conjunto com jornalistas da área. 

Alguns problemas foram verificados como a existência de apenas um tipo de eventos principais, 

Figura 3.1 Ficha de jogo em www.zerozero.pt 
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a não existência de outras secções da notícia (título, subtítulo e pequeno resumo), obrigatório para 

a publicação da mesma, e a falta de capacidade para produzir notícias noutros idiomas. 

3.2 Descrição do ProseBot 

Com o objetivo de gerar notícias de jogos de futebol mais variadas e de melhor qualidade, a 

nossa solução foi melhorar o sistema ProseBot existente. O sistema ProseBot é um sistema GLN 

de dados para texto baseado em templates, que foi construído baseado no sistema da geração de 

texto GameRecapper [63], mas em PHP. Depois das melhorias ao ProseBot existente, este é capaz 

de gerar notícias de jogos de futebol em quatro idiomas: Português, Português do Brasil, Espanhol 

e Inglês, produzir uma notícia completa com: título, subtítulo, pequeno resumo e corpo da notícia, 

abordar uma maior variabilidade de eventos principais (inclusão de expulsões, substituições e 

penáltis falhados) e produzir frases com mais conteúdo. 

Os dados utilizados como entrada no sistema ProseBot são recolhidos da API desenvolvida 

pelo www.zerozero.pt que transforma a informação de um determinado jogo numa estrutura em 

JSON. 

A Figura 3.2 permite-nos compreender melhor a arquitetura do sistema ProseBot. Esta 

arquitetura é bastante semelhante à já existente no ProseBot, com a alteração agora da existência 

do parâmetro de entrada “idioma”. O módulo de Geração é o algoritmo base que cria as notícias 

dos jogos. Este tem como dados de entrada a estrutura JSON com os dados de um jogo específico 

e o idioma que pretendemos que este gere. Tal como no GameRecapper, o ProseBot utiliza alguns 

dados com informação das equipas. Para cada equipa, os dados contêm informação sobre a cidade 

da mesma, o seu estádio e a sua alcunha. Esta informação permite-nos atingir uma maior 

Figura 3.2 Arquitetura do sistema ProseBot 
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variabilidade nas notícias geradas, uma vez que nos fornece informação adicional sobre as equipas 

mencionadas. Utilizando como novo exemplo o texto, abaixo descrito, gerado em Português da 

partida referente à Figura 3.3, conseguimos verificar que a equipa “Sporting” é referenciada como 

“os leões”, a alcunha do clube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícia: 

“Sporting venceu Boavista 

Vitória pela margem mínima da equipa forasteira 

O Sporting triunfou sobre o Boavista numa extraordinária reviravolta no Sábado, 

1-2. A equipa de Porto marcou por Neris, enquanto que os leões marcaram por Edu 

Machado p.b. e Bruno Fernandes. 

O Sporting bateu o Boavista numa tangencial vitória, no Sábado, 1-2, na vigésima 

quinta jornada. Nesta competição, a equipa de Porto vinha de uma derrota, e os leões 

vinham de uma vitória. Bruno Fernandes assinalou uma excelente exibição. 

Figura 3.3 Ficha do Jogo Boavista vs Sporting disponibilizada no 

site www.zerozero.pt 
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Neris abriu o ativo logo no início da partida. Num gesto infeliz, Edu Machado 

marcou um golo na própria baliza aos 17 minutos. Bruno Fernandes marcou o golo 

da vitória nos descontos na marcação de uma grande penalidade. 

Depois deste resultado o Sporting ocupa o quarto lugar na classificação geral, 52 

pontos, com o Boavista a encontrar-se na décima terceira posição, 26 pontos. Em 

relação às próximas partidas a contar para a competição, os leões recebem o Santa 

Clara, enquanto a equipa de Porto joga fora frente ao V. Guimarães.” 

 

O módulo de Geração também utiliza uma coleção de templates. Esta coleção já existente 

foi refeita de forma a criar uma maior variabilidade de templates que fossem capazes de abranger 

mais tipos de eventos, mais cenários num encontro desportivo e mais idiomas. Cada template 

contém variáveis que serão posteriormente completadas com informação variável. Os templates 

encontram-se divididos em vários grupos consoante a secção da notícia, e divididos por condições 

dos eventos do jogo (p.e. se é o primeiro golo e se o jogo tem mais golos ou não) e as 

características do jogo (p.e. quem foi o vencedor). O procedimento de construção dos templates 

será discutido detalhadamente a seguir. 

O módulo de Geração utiliza funções gramaticais e funções linguísticas, que foram também 

replicadas para os quatro idiomas. As funções gramaticais asseguram a coerência do texto, 

forçando que as palavras estejam em concordância, ou seja, correspondam em número (singular 

e plural) e em género (masculino e feminino). As funções linguísticas traduzem alguma 

informação numérica em palavras. Estas funções, por exemplo, são responsáveis por transformar 

uma representação numérica de uma data no seu respetivo dia da semana. 

Por fim, foi desenvolvida uma nova funcionalidade no módulo de Geração que permite ao 

ProseBot analisar a notícia gerada, através da análise de várias métricas selecionadas, que 

permitem classificar a notícia consoante a qualidade do texto gerado, numa escala de 0 a 10.  

3.2.1 Planeamento e Templates 

Começamos por analisar o estado do ProseBot existente e algumas notícias de encontros 

desportivos realizados por jornalistas e utilizamos algumas recomendações destes mesmos 

jornalistas, com o objetivo de criar uma estrutura bem definida para as peças jornalísticas a gerar. 

Assim, adicionamos mais três secções à notícia já gerada pelo ProseBot, que contém, agora, 

quatro secções distintas: 

1. Título: O título é responsável por informar o vencedor do encontro ou a existência 

de empate no mesmo. Nesta secção pretendemos chamar à atenção do leitor e por 

vezes expressar uma vitória mais expressiva. 
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2. Subtítulo: O subtítulo é responsável por adicionar pequena informação à já prestada 

no título através da adjetivação da partida. 

3. Pequeno Resumo: O pequeno resumo é uma secção responsável por resumir toda 

a notícia principal num só parágrafo. Nesta secção apresentamos as equipas, o 

resultado da partida e, em caso de existência, os marcadores dos golos e as 

expulsões. 

4. Corpo da Notícia 

a. Introdução: Primeiro, a notícia apresentará as equipas e o resultado do jogo 

correspondente. Seguidamente, o historial das equipas é apresentado para 

melhor se compreender o estado de cada equipa antes do encontro. Por 

vezes, a introdução também fará referência a um determinado jogador 

quando ele obtiver um desempenho notável. 

b. Eventos do Jogo: Depois da introdução, os principais eventos da partida 

são apresentados. Nestes eventos estão compreendidos os golos, os penáltis 

e as expulsões da partida. Por vezes, uma substituição poderá ser 

considerada um evento principal da partida, quando nesta resulta a entrada 

de um jogador influente na partida. 

c. Conclusão: Por fim, a notícia indicará as mudanças na classificação de cada 

equipa e os seus próximos desafios. 

Depois de fazer o planeamento das secções que iriam compor a notícia, começamos por 

melhorar os templates. Os templates do título, subtítulo e pequeno resumo foram construídos de 

raiz. Por outro lado, os templates existentes do corpo da notícia não tinham uma condição 

associada nem um peso relacionado com essa condição, que será explicado de seguida, o que nos 

levou a refazer estes templates. Todos os templates foram replicados nos quatro idiomas do 

ProseBot: Português, Português do Brasil, Inglês e Espanhol. Como base de exemplos iremos 

utilizar apenas a língua Portuguesa.  

Como referido anteriormente a ideia principal do título é informar o leitor do vencedor do 

encontro ou a existência de empate no mesmo de uma forma clara e apelativa. Assim, atendendo 

ao resultado do encontro, criamos três condições para as frases do título, como verificamos na 

Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 Possibilidades de frases para o título 

Frase Condição 

Empate Diferença golos = 0 

Vitória Diferença golos > 0 

Goleada Diferença golos > 2 
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Seguidamente, é apresentado um exemplo para cada uma das condições: 

• Empate:  

"Empate no encontro entre {home_team.name} e {away_team.name}" 

• Vitória: 

"{winner.name} venceu {loser.name}" 

• Goleada: 

"{winner.name} com vitória estrondosa" 

 Na secção do subtítulo pretendemos adicionar pequena informação à já mencionada no 

título. Esta informação poderá ser conter o número de golos na partida, a diferença de golos no 

resultado, a existência de uma surpresa no encontro, e, em caso de vitória, se a equipa vencedora 

jogava em casa ou fora. O termo surpresa no encontro apenas acontece quando a equipa da casa 

perde o seu encontro e não era expectado, esta informação tem como base a posição atual na 

tabela classificativa, o histórico das equipas e o número de jornadas já disputadas. A conjugação 

destas condições permite-nos criar frases diversificadas. Seguidamente apresentamos algumas 

possibilidades: 

• Condição: Empate (diferença de golos = 0) & Golos no jogo > 3 

Frase: “Divisão de pontos num jogo com {match_goals} golos” 

• Condição: Vitoria (diferença de golos = 2) & Equipa da casa vencedora 

Frase: “Vitória confortável da equipa da casa” 

• Condição: Surpresa 

Frase: "{loser.name} {f:surpreendida|m:surpreendido%loser.name} no seu terreno" 

Na terceira secção, o pequeno resumo, pretendemos prestar toda a informação básica da 

partida de uma forma resumida. Assim, optamos por dividir este resumo em três partes a 

informação das equipas e o resultado do encontro, os marcadores dos golos e as expulsões na 

partida. Começando pela primeira parte, a informação das equipas, o dia do encontro e o resultado 

do encontro, dividimos em duas possibilidades básicas de frases tendo em conta o resultado final 

da partida, a vitória de uma equipa ou o empate. Dentro destas duas possibilidades, várias poderão 

ser criadas dependendo das características da partida, isto é, a forma como definimos uma vitória 

ou empate poderá ser realizada de forma diferenciada, como podemos verificar de seguida, tendo 

por base a diferença de golos no encontro, número de golos no encontro e a existência de 

reviravolta no decorrer do mesmo. 

 

• Vitória 
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o Condição: Vitoria com goleada (diferença de golos > 2) & Reviravolta no 

encontro 

Frase: "{o%winner.name} {winner.name} cilindrou {o%loser.name} 

{loser.name}, numa extraordinária reviravolta {EM%weekday} 

{weekday}, {final_score}.” 

• Empate 

o Condição: Empate (diferença de golos = 0) & Número de golos = 0 

Frase: "A partida entre {o%home_team.name} {home_team.name} e 

{o%away_team.name} {away_team.name} {EM%weekday} {weekday} 

terminou num empate sem golos, {final_score}.” 

Posteriormente, em caso de existência, os marcadores dos golos de cada equipa são referidos, 

assim como as expulsões das mesmas. 

• Marcadores 

o Condição: Ambas as equipas com marcadores 

Frase: "{o%home_team.name} {home_team.name} 

{s:marcou|p:marcaram%home_team.name} por {home_goals}, enquanto que 

"{o%away_team.name} {away_team.name} 

{s:marcou|p:marcaram%away_team.name} por {away_goals}" 

• Expulsões 

o Condição: Equipa da casa com expulsões 

Frase: "{o%home_team.name} {home_team.name} terminou o jogo com 

{home_team.final_players} jogadores." 

Como referido anteriormente, o corpo da notícia, pode ser dividido em três subsecções: a 

introdução, os eventos e a conclusão. A introdução é responsável por, em primeiro lugar, 

apresentar as equipas, o resultado do jogo correspondente e a jornada correspondente. Assim, tal 

como no pequeno resumo descrito anteriormente, consoante algumas variantes da partida 

(resultado, número golos, reviravoltas) várias frases poderão ser obtidas de forma a introduzir o 

encontro. 

o Condição: Vitoria (diferença de golos = 1) 

Frase: "{o%winner.name} {winner.name} derrotou {o%loser.name} 

{loser.name}, numa tangencial vitória, {EM%weekday} {weekday}, 

{final_score}, em jogo referente à {ORDINAL_FEM%fixture} jornada" 
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A forma de cada equipa é, seguidamente, apresentada. A forma de uma equipa consiste na 

análise dos seus últimos resultados, assim podemos dividir a forma da equipa em três 

possibilidades (Tabela 3.2). 

Tabela 3.2 Séries possíveis de uma equipa 

 

Equipa 

Série de Vitórias Série de Empates Série de Derrotas 

Um destes exemplos é a seguir apresentado. 

• Condição: Equipa da casa série de vitórias>1 & Equipa de fora série de derrotas>1 

Frase: "{O%home_team.name} {home_team.name} 

{s:vinha|p:vinham%#home_team.name} de 

{CARDINAL_FEM%#home_team.competition_form_sequence} vitórias, e 

"{O%away_team.name} {away_team.name} 

{s:vinha|p:vinham%#away_team.name} de 

{CARDINAL_FEM%#away_team.competition_form_sequence} derrotas. 

 

Depois de apresentar as equipas, o resultado da partida e a sua forma, a introdução também 

pode mencionar um desempenho notável de um jogador que joga na equipa vencedora. A 

informação fornecida pelos dados de entrada é puramente estatística. No futebol um jogador pode 

jogar muito bem sem estar diretamente ligado às estatísticas do jogo. Esse tipo de análise subjetiva 

não pode ser realisticamente gerado pelo nosso sistema. Depois de analisar algumas notícias 

escritas por jornalistas, notamos que um jogador que está diretamente ligado a mais do que um 

golo, geralmente é mencionado. Assim, usamos uma regra baseada no peso dos jogadores para 

encontrar o jogador cujo desempenho teve maior impacto no resultado do encontro. Para 

selecionar o jogador que será incluído na notícia aplicamos as regras listadas na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 Estatísticas do jogador e peso adicional correspondente para selecionar o jogador 

com maior impacto na pontuação final. 

 

Estatísticas do Jogador Peso Adicionado 

Golos Golos Marcados × 5 

Assistências Assistências Efetuadas × 3 

 

Esta regra de seleção é aplicada a todos os jogadores da equipa vencedora. Depois de 

encontrar o jogador que tem o maior valor, vamos verificar se ele está diretamente ligado a dois 
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ou mais golos. Nesse caso, uma frase, como a abaixo exibida, a mencionar o seu desempenho será 

gerada:  

• Condição: Jogador com desempenho significativo 

Frase: "{best_player.name} foi figura de destaque" 

Seguidamente, adicionamos ao corpo da notícia os eventos principais de uma partida. O 

ProseBot foca-se nos principais incidentes de uma partida utilizando a maioria da informação 

contida no ficheiro JSON. Os eventos presentes no corpo da notícia são os apresentados de 

seguida. 

• Golo — Para cada golo, recolhemos informação do minuto que foi realizado, do 

marcador do golo (jogador e equipa), quem fez a assistência, do resultado corrente 

no momento do mesmo, do tipo de golo e da zona de marcação do mesmo. Esta 

informação é suficiente para descrever de forma detalhada e variada um golo de uma 

partida, pois, para além de sermos capazes de descrever o golo, conseguimos 

reconhecer o impacto do mesmo, criando assim maior variabilidade na notícia. 

Assim, um golo pode criar impacto num jogo de cinco formas diferentes: 

• Aumentar a vantagem — Quando a equipa que marca o golo já se 

encontra em vantagem antes do golo; 

• Reduzir a vantagem — Quando a equipa que marca o golo se encontrava 

a perder por mais do que um golo; 

• Empate no jogo — Quando a equipa que marca o golo se encontrava a 

perder por 1 golo; 

• Desempatar o jogo — Quando a equipa, que nunca se encontrou em 

desvantagem, desempata o jogo; 

• Reviravolta — Quando a equipa, que se encontrou em desvantagem, 

desempata o jogo; 

Um exemplo de um evento golo é apresentado em baixo. 

o Condição: Aumentar a vantagem & Minuto golo > 85 (perto do final do 

jogo) & Golo de livre direto 

Frase: "A vencer por {team_goals_diff} golos, {o%scorer.name} 

{scorer.name} aumentou a vantagem {DE%team.name} {team.name}, já 

muito perto do final do jogo, na sequência de um livre direto.” 

• Expulsão — Uma expulsão é sempre um evento crucial num jogo de futebol e 

poderá ocorrer de duas formas: vermelho direto ou acumulação de dois amarelos. 

Para além do jogador que recebeu ordem de expulsão este evento tem também 

associado o minuto da ocorrência. 

o Condição: Vermelho por acumulação de amarelos & Minuto expulsão > 90 

(nos descontos da partida) 
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Frase: “Já depois dos 90 minutos, {o%team.name} {team.name} 

{s:viu|p:viram%team.name} {player.name} ser expulso devido à 

acumulação de amarelos." 

• Substituição decisiva — Apenas as substituições que tenham um impacto positivo 

no encontro são referenciadas. Assim, apenas utilizamos este evento quando um 

jogador que entra na partida tem impacto direto em golos e a sua equipa ou 

desempatou a partido ou completou uma reviravolta. 

o Condição: Modificou o jogo 

Frase: “Ao minuto {minute}", momento chave na partida com a entrada 

{DE%player.name} {player.name} no jogo." 

• Intervalo — O intervalo na partida é apenas mencionado no corpo da notícia 

quando uma partida chega ao intervalo sem golos.  

o Condição: Número golos ao intervalo = 0 

Frase: "A primeira parte chegou ao fim sem golos." 

• Penálti Falhado — Para cada penálti falhado temos informação do jogador que 

falhou o penálti e em caso de defesa do guarda redes que defendeu. Assim podemos 

dividir este evento em dois tipos de eventos: 

• Penálti falhado sem defesa — quando um jogador falha o penálti, mas o 

guarda redes não o defende. 

• Condição: Penálti não defendido & Minuto do evento < 5 

Frase: “No início da partida, {player.name} desperdiçou uma 

grande penalidade." 

• Penálti defendido — quando um jogador falha um penálti e o guarda redes 

defende. 

• Condição: Penálti defendido & Minuto do evento < 5 

Frase: “No início da partida, {goalkeeper.name} defendeu uma 

grande penalidade, convertida por {player.name}." 

Finalmente, a conclusão do corpo da notícia deve especificar as mudanças na classificação 

para as duas equipas e os seus próximos encontros na competição. O ficheiro JSON contém a 

classificação da equipa antes e depois do encontro, assim como informação da próxima partida. 

Uma vez que não temos em conta a preferência do utilizador, descrevemos sempre a equipa que 

fica mais bem posicionada no fim do mesmo, como podemos verificar de seguida. 

 

• Condição: Inexistente 
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Frase: "Depois deste resultado {O%team_best_after.name} 

{team_best_after.name} {s:ocupa|p:ocupam%team_best_after.name} o 

{ORDINAL%team_best_after.pos_classification} lugar na classificação geral, 

{team_best_after.points} pontos, com {O%team_worst_after.name} 

{team_worst_after.name} a {s:encontrar|p:encontrarem%team_worst_after.name}-

se na {ORDINAL_FEM%team_worst_after.pos_classification} posição, 

{team_worst_after.points} pontos" 

A descrição da próxima partida das equipas permite-nos ter conhecimento de qual será o 

próximo adversário e a sua localização. Assim as condições para criar templates diferentes serão 

se o jogo é realizado em casa ou se o jogo é realizado fora de casa, como verificamos no exemplo 

dado. 

• Condição: Próximo jogo equipa da casa = Fora de casa & Próximo jogo equipa de 

fora de casa = Fora de casa 

Frase: "Quanto à próxima jornada, {o%home_team.name} {home_team.name} 

desloca{s:|p:m%home_team.name}-se ao terreno 

{de%home_team.next_opponent_competition} 

{home_team.next_opponent_competition}. Por sua vez, {o%away_team.name} { 

away_team.name} visita{s:|p:m%away_team.name} o terreno 

{de%away_team.next_opponent_competition}{away_team.next_opponent_compe

tition}" 

Como podemos ver, com esta abordagem, podemos obter uma boa variação nos textos 

gerados, principalmente em jogos com bastantes golos. Por vezes, é difícil adicionar variabilidade 

dum jogo sem golos, já que as informações fornecidas pelo JSON são sobre os principais eventos 

do jogo. Apesar, do ProseBot fornecer informações sobre outros eventos como expulsões e 

penáltis que permitem dar alguma informação em jogos sem golos, esta informação continua a 

ser escassa para enriquecer uma notícia de um jogo que não contenha golos. 

3.2.2 Algoritmo de Geração 

O algoritmo de geração começa por perguntar ao utilizador qual o jogo que este pretende 

gerar a notícia e qual o idioma dessa notícia. Depois, o algoritmo começa por ler o ficheiro JSON 

e extrair toda a informação, começando por guardar as informações principais do jogo (resultado, 

liga, estádio, jornada e edição), povoar as equipas, os jogadores e os eventos com toda a 

informação necessária para os descrever. Devido à criação de outros tipos de eventos, que não só 

os golos, houve a necessidade de implementar no algoritmo de geração já existente subclasses 

para os eventos. Os eventos são criados consoante o seu tipo, existindo subclasses da classe 

principal Evento, para cada tipo de evento, uma vez que cada tipo de evento necessita de 
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informação diferente para o descrever. Posteriormente, os eventos são ordenados consoante o 

minuto que acontecem no encontro. 

Posteriormente, consoante o idioma selecionado, os respetivos templates e as suas 

gramáticas, também criadas, são importados. O processo de construção das quatro secções das 

notícias é em todo semelhante ao já existente no ProseBot, com exceção da construção das frases 

dos eventos do corpo da notícia que o algoritmo teve de ser alterado para contemplar o peso de 

algumas das condições. Assim, o algoritmo começa por filtrar, dentro de todos os templates 

criados para todas as situações, as frases dos ficheiros de templates que correspondem às 

condições da partida já recolhidas. Depois de filtradas as frases, o algoritmo começa por 

selecionar aleatoriamente uma das frases, substituindo as variáveis pela informação armazenada 

e escrevendo no ficheiro. À medida que o algoritmo substitui as variáveis, este guarda o termo 

utilizado para certas entidades e, caso seja possível, tenta utilizar um termo diferente para a mesma 

entidade, para que sorte menos repetitivo (como iremos demonstrar no subcapítulo seguinte). Os 

eventos do corpo da notícia são gerados de uma forma, ligeiramente, diferente porque existem 

eventos que são considerados mais importantes que outros e, assim, é atribuído às condições um 

peso consoante a sua importância. Através do feedback de jornalistas especialistas na área, 

constamos que alguns tipos de golos ou o local que estes são concretizados são mais relevantes 

que outros e, com isto, devem ser mais vezes descritos no texto quando ocorrem. A criação do 

texto dos eventos para o corpo da notícia começa, tal como no restante texto, com a filtração das 

frases que correspondem às condições do evento em questão. De seguida, é avaliado o peso de 

cada uma das frases e é selecionada a frase com maior peso entre as filtradas, ou, caso existem 

várias com o mesmo peso, selecionada aleatoriamente entre estas. No entanto, uma vez que não 

pretendemos que o texto seja repetitivo é armazenado qual o último template utilizado, com o 

intuito de evitar a utilização do mesmo de forma consecutiva. Este processo é realizado de forma 

recursiva por todos os eventos de uma partida. 

Por fim, foi criada uma função no módulo de geração da notícia que permite a avaliação 

automática. O módulo de geração percorre o texto gerado e avalia a qualidade numa escala de 0 

a 10. Uma vez que é difícil analisar a qualidade de um texto, por se tratar de algo bastante 

subjetivo que varia de utilizador para utilizador e depende de muitos factos, optamos por fazer 

uma análise baseada em dados estatísticos da notícia. Assim, de forma a conseguir analisar a 

fluidez do texto gerado, três métricas de avaliação foram escolhidas: o comprimento médio das 

frases, a diversidade lexical e a variação de nomes de uma entidade. Estas métricas foram 

escolhidas com base na opinião dos jornalistas da área. De forma a analisar o impacto destas três 

métricas no texto, foi analisado, novamente, o corpus de notícias realizadas por jornalistas para 

saber qual o valor médio destas métricas. Assim, o comprimento médio das frases dos textos 

realizados por jornalistas foi de 21 palavras por frase, isto demonstra que as frases em média nem 

deverão ser muito curtas nem muito longas. Por outro lado, no que toca à diversidade lexical, 

número de palavras diferentes sobre o número de palavras totais de um texto, a média das notícias 
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foi de 73,50%, em cada 100 palavras 64 destas são diferentes. Por fim, a variação de nomes de 

uma entidade, que consiste no número de formas diferentes que uma entidade, equipas, podem 

ser apelidados, onde a pontuação média foi de 3 entidades.  

3.2.2.1 Exemplo do Algoritmo de Geração 

Iremos agora ilustrar o funcionamento do algoritmo de geração com um exemplo, tendo 

como base na ficha do jogo Sporting vs Boavista fornecida na Figura 3.3 e o idioma Português. 

De forma a simplificar, não iremos explicar o pré processamento de informação do encontro, 

focando-nos mais na construção das frases. Deste modo, depois de armazenada toda a informação, 

do encontro, recolhida no ficheiro JSON, o algoritmo abre o ficheiro de templates para o Título e 

percorre as frases e respetivas condições, filtrando-as consoante o resultado do encontro. Como o 

vencedor do encontro foi o Sporting e a diferença do resultado foi de um golo a frase, e a respetiva 

condição, escolhida aleatoriamente foi a seguinte: 

Frase template para Título: 
{ 

 "text": "{winner.name} venceu {loser.name}", 

 "condition":  "final_score_diff>0" 

} 

 

O algoritmo irá, de seguida, substituir as variáveis pela informação correspondente, 

previamente recolhida no ficheiro JSON, substituindo o nome do vencedor (winner.name) por 

Sporting e o nome da equipa derrotada (lose.name) por Boavista. Depois de substituídas as 

variáveis a frase template é transformada em: 

Frase final para Título: 

Sporting venceu Boavista 

 

Seguidamente, o algoritmo passa para a construção do subtítulo. Analisando as condições e 

uma vez que a equipa que ganhou foi o Sporting, que se encontrava a jogar fora de casa, e a 

margem da vitória foi de apenas um golo, o template escolhido foi: 

Frase template para subtítulo: 
{ 

 "text": “Vitória tangencial da equipa forasteira", 

  "condition":  "final_score_diff==1 & !home_win" 

} 

Neste caso, não existem variáveis para serem substituídas, por isso a frase final será a mesma 

da frase já presente no template. 

 Frase final para subtítulo: 

  Vitória tangencial da equipa forasteira 

 

Uma vez que na partida não existiram expulsões, a secção do pequeno resumo apenas irá 

contar com duas frases. A primeira que irá descrever o resultado do encontro, as equipas e o dia 



ProseBot 

43 

do encontro e a segunda frase que irá descrever os marcadores dos encontros para ambas as 

equipas. Nesta secção o algoritmo verifica que existe uma reviravolta no encontro, uma vez que 

a equipa que ganhou, o Sporting, se encontrou a perder no início da partida. Assim, os templates 

selecionados serão os seguintes: 

Frases template para o pequeno resumo: 
{ 

 "text": "{o%winner.name} {winner.name} trinfou sobre 

{o%loser.name} {loser.name}, numa extraordinária reviravolta, 

{EM%weekday} {weekday}, {final_score}", 

  "condition":  "final_score_diff>0 & has_turn_around" 

}, 

{ 

 "text": “{o%home_team.name} {home_team.name} 

{s:marcou|p:marcaram%home_team.name} por {home_goals}, equanto que 

{o%away_team.name} {away_team.name} 

{s:marcou|p:marcaram%away_team.name} por {away_goals}", 

  "condition":  "final_score_diff>0 & has_turn_around" 

} 

Depois de selecionadas as frases para esta secção, o algoritmo passa para a substituição das 

variáveis. Para além das substituições normais das variáveis, nestes templates escolhidos existem 

variáveis que dependem da gramática, como “{o%winner.name}”, esta variável é uma função 

linguística que verifica o género (másculo ou feminino) do nome do vencedor do encontro. Por 

outro lado, a variável “{s:marcou|p:marcaram%home_team.name}” deverá ser substituída 

consoante o número (singular ou plural) da equipa. Como o vencedor do encontro, 

“winner.name”, é igual à equipa fora de casa, “away_team.name”, o algoritmo guarda o termo 

utilizado pela primeira vez e utiliza um outro termo, se existente, para a mesma entidade. Neste 

caso, a variável “winner.name” é substituído por “Sporting”, na primeira utilização, sendo a 

variável “away_team.name” substituída por “leões”. O mesmo se sucede com as variáveis 

referentes à entidade do Boavista, chegando assim ao seguinte pequeno resumo: 

Frase final para pequeno resumo: 

O Sporting triunfou sobre o Boavista, numa extraordinária reviravolta, no Sábado, 

1-2. A equipa do Porto marcou por Neris, enquanto que os leões marcaram por Edu 

Machado p.b. e Bruno Fernandes. 

 

Por fim, o algoritmo passa para a fase de criação do corpo da notícia, que é composta por 

introdução, eventos principais e conclusão. Antes de iniciar a construção da introdução, o 

algoritmo verifica se existiu algum jogador com impacto significativo na partida. Uma vez que 

nesta partida a equipa vencedora apenas teve um marcador de golo, o peso deste jogador é superior 

ao dos outros jogadores sendo assim selecionado como o jogador mais influente da partida. A 

introdução terá, assim, três frases no seu conteúdo. A primeira que apresentará o jogo fornecendo, 

neste caso, foco à diferença de apenas um golo na partida. A segunda frase descreve o momento 

de forma das equipas, neste caso o Sporting vinha de uma vitória e o Boavista de uma derrota. 
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Por fim, a terceira frase apresenta o jogador mais influente. Sendo que, no exemplo dado, as 

seguintes foram selecionadas: 

 

 

 

Frases template para a introdução: 
{ 

 "text": "{o%winner.name} {winner.name} bateu {o%loser.name} 

{loser.name} numa tangencial vitória, {EM%weekday} {weekday}, 

{final_score}, na {ORDINAL_FEM%fixture} jornada", 

  "condition":  "final_score_diff==1" 

}, 

{ 

 "text": "Nesta competição, {o%home_team.name} 

{home_team.name} {s:vinha|p:vinham%home_team.name} de uma derrota, 

e {o%away_team.name} {away_team.name} 

{s:vinha|p:vinham%away_team.name} de uma vitória.",, 

 "condition":  "!first_competition_game  & 

home_team.is_competition_losing_sequence & 

away_team.is_competition_winning_sequence " 

}, 

{ 

 "text": "{best_player.name} assinalou uma excelente 

exibição", 

 "condition": "has_best_player" 

} 

Substituindo as variáveis respetivas, e tendo em conta, novamente, o uso de entidades 

repetitivas, a introdução final é a seguinte: 

 Frase final para Introdução: 

O Sporting bateu o Boavista numa tangencial vitória, no Sábado, 1-2, na vigésima 

quinta jornada. Nesta competição, a equipa do Porto vinha de uma derrota, e os 

leões vinham de uma vitória. Bruno Fernandes assinalou uma excelente exibição. 

 

O algoritmo chega, agora, à fase de descrição dos eventos principais da partida. Nesta 

partida, existirão três eventos principais, os três golos. Assim o algoritmo irá percorrer os três 

eventos, repetindo os procedimentos para ambos. As frases são, tal como nas secções anteriores, 

filtradas consoante as condições do evento: o minuto, o tipo, o local e o impacto do golo no jogo, 

se foi o primeiro, um intermédio, o final, etc.). No entanto, ao contrário do sucedido nas secções 

anteriores, o algoritmo não seleciona aleatoriamente a frase para descrever o evento. Este tem 

como base o peso da condição para a frase, escolhendo para cada evento aquela frase que contém 

maior peso. Neste exemplo, o primeiro golo acontece numa fase prematura da partida, assim é 

importante ao descreve este evento referir essa informação em vez de, por exemplo, explicar a 

forma como o golo foi concedido. Um golo precoce ou tardio na partida tem assim mais peso que 

os outros tipos de golos. Posteriormente à escolha da frase para o primeiro evento, esta é 
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armazenada de forma a evitar a sua utilização, se possível, no evento seguinte, tornando o texto 

mais variado. As três frases templates selecionadas foram então as seguintes: 

Frases templates para Eventos Principais: 
{ 

 "text": "{o%scorer.name} {scorer.name} abriu o ativo logo no 

ínicio da partida.", 

 "condition": "match_goal==1 && match_goals>1" 

}, 

{ 

 "text": “Num gesto infeliz, {scorer.name} marcou um golo na 

própria baliza aos {minute} minutos.", 

 "condition": "is_own_goal" 

}, 

{ 

 "text": "{o%scorer.name} {scorer.name} marcou o golo da 

vitória, nos descontos, na marcação de uma grande penalidade.", 

 "condition": "match_goal==match_goals & team_goals_diff==0 & 

minute==90 & minute_extra>0 & is_penalty_goal" 

} 

Trocando as variáveis de cada frase pelo respetivo conteúdo do evento do golo, obtivemos 

uma descrição variada e fluente dos eventos do encontro. 

Frases finais dos Eventos Principais: 

Neris abriu o ativo logo no início da partida. Num gesto infeliz, Edu Machado 

marcou um golo na própria baliza aos 17 minutos. Bruno Fernandes marcou o 

golo da vitória, nos descontos, na marcação de uma grande penalidade. 

 

Por fim, o algoritmo constrói a conclusão. A conclusão tem poucas condições para analisar, 

esta apenas verifica se o próximo jogo de cada equipa é dentro ou fora de casa. Assim, depois de 

filtrar e escolhidas aleatoriamente as duas frases selecionadas, posição na classificação geral e 

próximos jogos, foram as seguintes: 

Frases templates para Eventos Principais: 
{ 

 "text": " Depois deste resultado {O%team_best_after.name} 

{team_best_after.name} {s:ocupa|p:ocupam%team_best_after.name} o 

{ORDINAL%team_best_after.pos_classification} lugar na classificação 

geral, {team_best_after.points} pontos, com 

{O%team_worst_after.name} {team_worst_after.name} a 

{s:encontrar|p:encontrarem%team_worst_after.name}-se na 

{ORDINAL_FEM%team_worst_after.pos_classification} posição, 

{team_worst_after.points} pontos", 

 "condition": null 

}, 

{ 

 "text": "Em relação às próximas partidas a contar para a 

competição, 

{O%team_best_after.name}{team_best_after.name}recebe{s:|p:m%team_be

st_after.name} {O%team_best_after.next_opponent_competition} 

{team_best_after.next_opponent_competition}, enquanto 

{O%team_worst_after.name}{team_worst_after.name} joga for a frente 
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{a%team_worst_after.next_opponent_competition}{team_worst_after.nex

t_opponent_competition}", 

 "condition": "team_best_after.is_next_competition_home & 

team_worst_after.is_next_competition_away" 

} 

Substituindo as variáveis chegamos à conclusão da partida, uma vez mais tendo em conta a 

repetição das entidades: 

Frase final Conclusão: 

Depois deste resultado o Sporting ocupa o quarto lugar na classificação geral, 52 

pontos, com o Boavista a encontrar-se na décima terceira posição, 26 pontos. Em 

relação às próximas partidas a contar para a competição, os leões recebem o Santa 

Clara, enquanto a equipa do Porto joga fora frente ao V. Guimarães. 

 

Depois de escrita a conclusão a notícia encontra-se completa. Este processo pode ser repetido 

para criar notícias sobre o mesmo jogo em outra linguagem. A baixo, a notícia completa e pronta 

para ser publicada, do jogo Sporting vs Boavista, é apresentada. 

 

Título: Sporting venceu Boavista 

Subtítulo: Vitória pela margem mínima da equipa forasteira 

Pequeno Resumo: O Sporting triunfou sobre o Boavista, numa extraordinária reviravolta, 

no Sábado, 1-2. A equipa do Porto marcou por Neris, enquanto que os leões marcaram por Edu 

Machado p.b. e Bruno Fernandes. 

 

Corpo da Notícia: O Sporting bateu o Boavista numa tangencial vitória, no Sábado, 1-2, na 

vigésima quinta jornada. Nesta competição, a equipa do Porto vinha de uma derrota, e os leões 

vinham de uma vitória. Bruno Fernandes assinalou uma excelente exibição. 

Neris abriu o ativo logo no início da partida. Num gesto infeliz, Edu Machado marcou um 

golo na própria baliza aos 17 minutos. Bruno Fernandes marcou o golo da vitória, nos descontos, 

na marcação de uma grande penalidade. 

Depois deste resultado o Sporting ocupa o quarto lugar na classificação geral, 52 pontos, 

com o Boavista a encontrar-se na décima terceira posição, 26 pontos. Em relação às próximas 

partidas a contar para a competição, os leões recebem o Santa Clara, enquanto a equipa do Porto 

joga fora frente ao V. Guimarães. 

 

 

O último passo do módulo de geração é a avaliação da notícia gerada. O algoritmo avalia as 

três métricas em questão: 

 

• Tamanho médio das frases: Uma vez que o corpo da notícia tem 128 palavras e 8 
frases o tamanho médio de uma frase é de 16 palavras. Assim, a distância para o 
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valor ideal, que é 21 palavras, é de 5 palavras. O algoritmo calcula assim a qualidade 

do tamanho das frases através da seguinte equação chegando a um valor de 7,62. 

(1 −
|𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑡í𝑐𝑖𝑎 –  𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠|

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠
) ∗ 10 

• Diversidade Lexical:  O algoritmo começa por calcular a percentagem de palavras 

diferentes na notícia gerada. No caso desta notícia, que contém 91 palavras distintas 

em 128 palavras no total, obtendo o resultado de 71,01%. Uma vez que quanto maior 

a diversidade lexical menos repetitiva é a notícia, a classificação da notícia apenas 

faz sentido se a diversidade lexical do texto gerado pelo ProseBot for inferior à 

média das notícias do corpus, 73,5%, caso contrário esta será classificada com a nota 

máxima. Como tal se verifica, o algoritmo calcula assim a qualidade da diversidade 

lexical através da seguinte fórmula, pontuando a notícia em 9,66. 

(1 −
|𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑥𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑡í𝑐𝑖𝑎 –  𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠|

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠
) ∗ 10 

 

• Variação de nomes de uma entidade: O algoritmo começa por fazer a média entre 

a variação das duas entidades. A entendida “Boavista” é apelidada de duas formas: 

“Boavista” e “equipa do Porto”. Por outro lado, a entidade “Sporting” é apelidada 

de duas formas: “Sporting” e “leões”. Assim, em média, esta notícia tem 2 variantes 

de nomes para as suas entidades. Uma vez que quanto maior for a variação de nomes 

para uma entidade, melhor a notícia criada, apenas faz sentido avaliar se esta 

variabilidade for inferior à variabilidade média do corpus analisado, 3 nomes 

diferentes por entidade, caso contrário esta será classificada com a pontuação 

máxima. Assim, o algoritmo calcula a qualidade da variabilidade, através da 

seguinte fórmula, classificando a notícia em 6,67.   

(1 −
|𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑡í𝑐𝑖𝑎 –  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠|

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠
) ∗ 10 

 

Depois de classificar a notícia nas três métricas o algoritmo apenas faz uma média destas 

três métricas, chegando à pontuação final de uma notícia, neste exemplo, de 7,98.    
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Capítulo 4 

Avaliação do ProseBot 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia seguida para a avaliação do ProseBot e 

discutimos os resultados experimentais correspondentes. 

4.1 Metodologia 

Como verificado na Secção 2.5, existem inúmeras possibilidades no que toca à avaliação de 

sistemas de GLN. O nosso foco foi avaliar a qualidade do texto produzido e comparar como os 

utilizadores compreendem uma notícia do ProseBot quando comparada com uma notícia escrita 

por um jornalista. A razão pela qual não utilizamos métricas de avaliação, como o BLEU e 

ROUGE, foi não acharmos apropriado usar uma comparação palavra a palavra ou frase a frase 

num sistema que usa extração de frases de templates. Isto daria um resultado muito elevado ao 

nosso sistema que poderá não ser verdadeiro, pois a saída seria exatamente igual às frases de 

referência. Poderíamos, também, usar as notícias escritas pelos jornalistas e publicadas online em 

www.zerozero.pt como referência, mas uma porção significativa das notícias escritas pelos 

jornalistas usa conhecimento prévio a que nós não temos acesso nos dados fornecidos. O nosso 

objetivo não é gerar resumos exatamente iguais aos escritos pelos jornalistas, mas ter um sistema 

variado capaz de gerar texto coerente, fluido e completo. 

Escolhemos gerar resumos para todos os encontros da primeira divisão da Liga Portuguesa 

de Futebol na época 2018/2019 desde a jornada 24 até à jornada 27. No total, 36 resumos foram 

gerados. A metodologia adotada para garantir a qualidade do texto produzido foi baseada na 

metodologia de avaliação feita por Bouayad-Agh et al. [70] para avaliar a qualidade do texto 

produzido do seu sistema. Os 36 resumos das partidas foram divididos em 3 questionários para 

garantir uma boa distribuição na qualidade dos textos produzidos. A divisão não foi realizada 

aleatoriamente uma vez que pretendíamos que cada questionário tivesse o maior número de 
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resultados possíveis. A Tabela 4.1 mostra-nos os resultados e o número de vezes que estes 

ocorrem nas jornadas utilizadas. Estes resultados foram divididos como demonstra a Tabela 4.2. 

Quinze avaliadores do site www.zerozero.pt participaram nesta avaliação, sendo cada 

questionário avaliado, assim, por cinco avaliadores diferentes. Os avaliadores foram convidados 

a avaliar os resumos das partidas em dois critérios: compreensibilidade e fluidez (Figura 4.1). A 

avaliação da fluidez por parte dos avaliadores também nos permitiu avaliar a ferramenta de 

autoavaliação do ProseBot, comparando a pontuação de auto-avaliação gerada por esta ferramenta 

com os resultados dos avaliadores. Para além destes três questionários, foram elaborados mais 

três questionários, baseados nos jogos selecionados para o questionário número um, nos outros 

três idiomas que o ProseBot é capaz de gerar. Cada um destes questionários foi avaliado por três 

avaliadores, jornalistas e com competências no idioma. 

 

Tabela 4.1 Diferentes resultados existentes entre a ronda 24 e 27 e o número de ocorrências 

RESULTADO 

NÚMERO DE JOGOS 

COM O MESMO 

RESULTADO 

0-0 3 

1-0 5 

0-1 4 

2-0 2 

1-1 3 

0-2 2 

3-0 1 

1-2 4 

4-0 1 

3-1 2 

2-2 2 

1-3 1 

0-4 1 

3-2 3 

2-3 1 

5-1 1 
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Tabela 4.2 Distribuição dos jogos pelos questionários consoante o resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 1 QUESTIONÁRIO 2 QUESTIONÁRIO 3 

0-0 0-0 0-0 

1-0 1-0 1-0 

1-0 1-0 0-1 

0-1 0-1 0-1 

2-0 2-0 1-1 

1-1 1-1 0-2 

3-0 0-2 1-2 

1-2 1-2 1-2 

4-0 3-1 3-1 

2-2 2-2 1-3 

0-4 3-2 3-2 

3-2 2-3 5-1 

Figura 4.1 Imagem do questionário de avaliação das notícias do ProseBot 
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Para comparar como os utilizadores vêm as notícias do ProseBot em comparação com as 

notícias escritas pelos jornalistas, outro questionário foi elaborado. O questionário incluiu dez 

notícias, de jogos distintos, selecionadas aleatoriamente, cinco geradas pelo ProseBot e outras 

cinco de notícias publicadas online no www.zerozero.pt. Este questionário não especificava se a 

notícia tinha sido gerada pelo algoritmo ou escrita pelo jornalista. Trinta e dois avaliadores não 

envolvidos no projeto participaram na avaliação. O questionário fornecia a ficha de jogo e os 

avaliadores foram convidados a avaliar os resumos das partidas consoante a sua correção e a sua 

capacidade de ser publicado online (Figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2 Imagem do questionário de avaliação das notícias do ProseBot vs 

notícias escritas por Jornalistas 
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4.2 Resultados e Discussão 

4.2.1 Avaliação do texto gerado pelo ProseBot 

Os resultados somados são apresentados na Figura 4.3, obtendo uma nota máxima de 25 para 

cada uma das 36 notícias geradas. A pontuação para compreensibilidade obteve uma média de 

4,61, que representa 92,22%. Tal como podemos verificar na Tabela 4.3, seis notícias tiveram 

uma média de compreensibilidade de 5, ou seja 100,00%. Existem, na realidade, apenas nove 

notícias com uma média de pontuação inferior a 4,5 (90,00%), e apenas existiu uma notícia com 

valor inferior a 4 (80,00%). A média de pontuação da fluidez das notícias foi de 4,16, ou seja 

83,22%, ligeiramente inferior à compreensibilidade. Apesar de nenhuma notícia ter uma média 

de pontuação máxima na sua fluidez, apenas dez notícias tiveram uma pontuação média inferior 

a 80,00% e a pior média foi de 72,00%. Os resultados sugerem que o ProseBot tem falhas na 

escolha gramatical e lexical, e que a sua qualidade é, na generalidade, boa. O resultado superior 

na compreensibilidade comparando com a fluidez pode indicar que, apesar de a frase estar bem 

escrita, existem, por vezes, alguns detalhes não naturais ou repetições de informação que tornam 

o texto mais cansativo. Uma análise mais aprofundada irá ser apresentada de seguida. 

Tabela 4.3 Informação adicional dos resultados da avaliação da qualidade das notícias 

 Compreensibilidade Fluidez 

Número de Notícias com pontuação 100% 6 0 

Número de Notícias com pontuação inferior a 90% 9 28 

Número de Notícias com pontuação inferior a 80% 1 10 

Pontuação Máxima (%) 100,00% 96,00% 

Pontuação Mínima (%) 76,00% 72,00% 

Média Pontuação (%) 92,22% 83,22% 

Figura 4.3 Resultados da avaliação da qualidade das notícias 
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Em primeiro lugar, começamos por analisar a média dos resultados apresentados na Tabela 

4.1. Os resultados são apresentados na Figura 4.4. Apesar de não ser claro, parece que um aumento 

no número de golos marcados num jogo tem um impacto negativo na fluidez do texto. Por outro 

lado, a compreensibilidade parece manter-se quase inalterada, exceto para o resultado 0-0 e 3-1. 

Deste modo, optamos por fazer mais dois gráficos que nos ajudassem a interpretar estes 

resultados: o primeiro que analisa o efeito do número de golos numa partida com a pontuação da 

compreensibilidade/fluidez (Figura 4.4) e o segundo que analisa o impacto da diferença de golos 

entre as duas equipas (Figura 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4.4 mostra-nos uma interessante característica. Os resultados para os jogos com 

zero golos nas partidas demonstram uma média de compreensibilidade inferior a todos os outros, 

o que poderá ser explicado pela existência de um menor número de eventos principais na partida. 

Por outro lado, podemos denotar que o aumento do número de golos leva a um ligeiro aumento 

da compreensibilidade e a uma diminuição da pontuação da fluidez. Quantos mais golos marcados 

num jogo, mais templates de frases são usadas para o evento de golos. Uma vez que o ProseBot 

não utiliza agregação de frases nem utiliza expressões de referência, quanto mais uma frase for 

usada para um evento de golo maior é a possibilidade de repetição de informação. Assim, parece 

razoável afinal que a fluidez da notícia tenda a diminuir com o número de golos marcados. A 

repetição de informação é aborrecida e torna um texto menos natural e é, por isto, que os 

jornalistas tentam evitá-la a todo o custo. Isto também sugere que não só o número de golos 

marcados num jogo pode ter impacto negativo na fluidez das notícias geradas, mas também o 

número de frases similares usadas para descrever um evento de golo. Assim, jogos com maior 

Figura 4.4 Pontuação média da Compreensibilidade e Fluidez de acordo com 

o número de golos na partida 



Avaliação do Prosebot 

55 

número de golos similares no impacto que têm num jogo talvez resultem numa descida da fluidez 

do texto. Para analisar esta possibilidade, um gráfico foi elaborado (Figura 4.5). 

A forma mais fácil de agrupar os jogos com templates de frases similares utilizados é agrupá-

los de acordo com a diferença de golos marcados entre as duas equipas. Como expectável, a 

fluidez de uma notícia parece ser menor quanto maior a diferença de golos entre as equipas. Uma 

diferença de quatro golos num jogo faz-nos usar muito os template que têm por base uma equipa 

ampliar a sua vantagem, o que faz com que a notícia tenha muita informação similar e seja mais 

repetitiva o que, consequentemente, torna o texto menos natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em conclusão, os resultados indicam que o ProseBot produz notícias bastante aceitáveis. A 

compreensibilidade e a fluidez dos textos são aceitavelmente altas (92,22% para a 

compreensibilidade e 83,22% para a fluidez). Também verificamos que a pontuação média da 

compreensibilidade se mantém quase inalterada consoante o número de golos e a diferença de 

golos entre as equipas. Em relação à pontuação da fluidez, observamos uma certa correlação entre 

a fluidez do texto e o número de golos marcados assim como com a diferença de golos entre as 

equipas. O tamanho das notícias do ProseBot é proporcional ao número de golos marcados num 

jogo o que faz o resumo de jogos com um maior número de golos mais propício a repetições de 

informação. Por outro lado, os jogos sem golos resultam numa menor compreensibilidade, pois o 

encontro tem pouca informação para abordar o jogo. Por fim, o facto de os jogos com maior 

diferença de golos, entre as equipas, resultar numa menor fluidez é devido a estes jogos usarem 

mais templates de frases similares. 

 

Figura 4.5 Pontuação média da Compreensibilidade e Fluidez de acordo com 

a diferença de golos entre as equipas 
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4.2.2 Avaliação do texto gerado pelo ProseBot por idioma 

A média dos resultados desta avaliação são apresentados na Tabela 4.4. Como podemos 

verificar, quer a média da compreensibilidade quer a média da fluidez não apresenta, quase, 

diferenças quando comparadas com as notícias geradas em Português. Tal como verificado nos 

textos gerados em Português, os valores da fluidez são ligeiramente inferiores aos das 

compreensibilidades, justificado pelas razões já apresentadas acima. A compreensibilidade 

apresenta uma média de cerca de 4,5 (90,00%) um valor bastante elevado. No que toca à fluidez 

a média de pontuação para todos os idiomas também se situa acima dos 80,00%, situando-se em 

cerca de 84,00%. Para melhor comparação, dois gráficos foram construidos (Figura 4.6 e Figura 

4.7). A Figura 4.6 compara a compreensibilidade consoante o idioma nas doze notícias avaliadas 

do Questionário 1. Analisando o gráfico, verificamos que não existe em nenhuma notícia uma 

variação, entre idiomas, superior a 0,6 valores, verificada na notícia 5, o que demonstra uma 

semelhança considerável na qualidade dos mesmo. Por outro lado, a Figura 4.7 compara a fluidez 

do texto gerado em doze notícias. Na fluidez verificamos uma maior normalização entre os 

idiomas sendo a variação máxima de 0,4 valores. Assim, afirmamos que a qualidade do texto 

gerado é igualmente aceitável nos quatro idiomas, tal é possível, pois o número de templates 

existentes para um idioma é igual ao existente para todos os outros idiomas, não existindo um 

idioma com templates mais completos. 

 

Tabela 4.4 Média dos resultados da avaliação da qualidade das notícias consoante o ídioma 

 

 Português Português do Brasil Inglês Espanhol 

Média Compreensibilidade 4,62 4,47 4,55 4,55 

Média Compreensibilidade % 92,33% 89,38% 91,05% 91,03% 

Média Fluidez 4,18 4,19 4,22 4,19 

Média Fluidez % 83,67% 83,80% 84,38% 83,80% 
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Figura 4.6 Pontuação média da Compreensibilidade consoante os diferentes 

idiomas 

Figura 4.7 Pontuação média da Fluidez consoante os diferentes idiomas 
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4.2.3 Avaliação da ferramenta de Auto-avaliação do ProseBot 

A média dos resultados desta avaliação são apresentados na Tabela 4.5, as avaliações 

realizadas pelos jornalistas foram convertidas para a escala 0 a 10 para melhor comparação. 

 

Tabela 4.5 Comparação dos resultados da avaliação da qualidade das notícias pelos 

Jornalistas e pelo ProseBot 

 Jornalistas ProseBot 

Pontuação Máxima (%) 96% 90% 

Pontuação Mínima (%) 72% 68,65% 

Média Pontuação (%) 83,22% 81,13% 

Classificação Média 8,32 8,11 

 

Como podemos verificar a média de pontuação atribuída pelos jornalistas na avaliação e a 

média da autoavaliação do ProseBot são bastante semelhantes. A classificação que o ProseBot 

faz das notícias é ligeiramente inferior à classificação que os avaliadores fazem da mesma quanto 

à sua qualidade. Para melhor comparação e, consequente, avaliação desta ferramenta do ProseBot, 

um gráfico comparativo entre as duas avaliações foi elaborado tendo por base os resultados dos 

encontros avaliados (Figura 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Comparação da avaliação dos jornalistas e do ProseBot consoante 

o resultado da partida. 
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Através da análise do gráfico podemos verificar que com exceção do resultado 0-0, os 

resultados da ferramenta de avaliação do ProseBot são bastantes semelhantes aos resultados da 

avaliação realizada pelos jornalistas. Tal como na avaliação dos jornalistas, a ferramenta do 

ProseBot sugere um decréscimo da qualidade do texto com o aumento do número de golos na 

partida. A única exceção prende-se com as partidas onde não existem golos, nestas o ProseBot 

avalia a notícia com uma qualidade consideravelmente superior à avaliada pelos jornalistas. O 

facto do ProseBot possuir menos quantidade de texto para analisar, pode influenciar desta forma 

o resultado, uma vez que a não existência de eventos tende a aumentar a diversidade lexical do 

texto o que levará a aumentar a classificação dada pelo ProseBot. Apesar da avaliação da 

qualidade de um texto ser bastante subjetiva, achamos que o ProseBot realiza esta avaliação com 

um grau de satisfação elevado, com exceção dos encontros em que não existem eventos 

relevantes. 

4.2.4 Notícias do ProseBot comparadas com notícias de Jornalistas 

Os resultados da avaliação das notícias do ProseBot em comparação com as notícias escritas 

por jornalistas são descritos na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 Pontuação da corração e capacidade de serem publicadas online das notícias do 

ProseBot e dos jornalistas 

NOTÍCIAS PROSEBOT 

 Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 Jogo 4 Jogo 5 

NÚMERO PALAVRAS 190 121 160 134 113 

CORREÇÃO 88,75% 80,63% 87,50% 82,50% 71,88% 

CAPACIDADE DE SER PUBLICADO 

ONLINE 

88,13% 65,63% 83,13% 75,25% 67,50% 

NOTÍCIAS JORNALISTAS 

 Jogo 6 Jogo 7 Jogo 8 Jogo 9 Jogo 10 

NÚMERO PALAVRAS 155 100 139 109 99 

CORREÇÃO 92,50% 85,00% 90,63% 82,50% 83,75% 

CAPACIDADE DE SER PUBLICADO 

ONLINE 

93,13% 85,00% 92,50% 81,25% 73,75% 

 

A correção das notícias do ProseBot foi avaliada, em média, numa pontuação de 82,25% em 

contraponto com os 86,88% de pontuação das notícias escritas por jornalistas (Tabela 4.7). No 
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que toca à capacidade das notícias serem publicadas online, o ProseBot teve uma pontuação média 

de 75,93% e as notícias dos jornalistas de 85,13%. Estes resultados são ligeiramente 

surpreendentes uma vez que o ProseBot está a ser comparado com notícias que foram colocadas 

online. Apesar de os avaliadores reconhecerem que as notícias dos jornalistas são mais corretas e 

que estão mais bem preparadas para serem publicadas online, a diferença, entre os resultados, é 

consideravelmente baixa. 

 

Tabela 4.7 Média das Pontuações das notícias do ProseBot e dos Jornalistas 

 
NOTÍCIAS 

PROSEBOT 

NOTÍCIAS 

JORNALISTAS 

CORREÇÃO 82,25% 86,88% 

CAPACIDADE DE SER 

PUBLICADO ONLINE 
75,93% 85,13% 

 

De forma a verificar o impacto do tamanho das notícias com a sua correção e a sua 

capacidade de serem publicadas online, dois gráficos foram feitos (Figura 4.9 e Figura 4.10). 

Como podemos ver, o tamanho das notícias parece aumentar a sua correção e a sua capacidade 

de serem publicadas. O facto de notícias com um tamanho reduzido mostrarem resultados bastante 

mais baixos que as notícias com um tamanho maior, pode-se prender com o facto de os encontros 

terem poucos eventos e, por isso, terem pouco conteúdo. O resultado do Jogo 5 e do Jogo 2 foi de 

1–0 e não tiveram nem expulsões nem penáltis falhados, o que pode justificar a sua pontuação. 

O avaliador ao analisar uma notícia com menos conteúdo pode achar que nesta faltam alguns 

dados que a possam enriquecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Impacto do tamanho da notícia na sua correção e na sua capacidade 

de ser publicada online (Notícias ProseBot) 
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Resumindo, a avaliação das notícias do ProseBot comparando com as notícias dos jornalistas 

fez-nos saber que os avaliadores pensam que o ProseBot gera notícias que estão corretas e que 

estão bem preparadas para serem lançadas online, principalmente para as notícias que tenham 

alguns eventos na partida. Com exceção da baixa correção da notícia do Jogo 4, todas as outras 

notícias geradas pelo ProseBot têm uma pontuação média superior a 80,00% e a média de 

pontuação, de todas as notícias, é apenas 5,37% abaixo das notícias escritas pelos jornalistas e 

previamente publicadas online no site www.zerozero.pt. No entanto, três das notícias geradas pelo 

ProseBot tiveram uma pontuação inferior a 80,00% no que toca à sua capacidade de serem 

publicadas online. Esta informação sugere que as notícias do ProseBot devem sofrer uma pequena 

revisão antes de serem validadas como opção para o site.  

  

Figura 4.10 Impacto do tamanho da notícia na sua correção e na sua 

capacidade de ser publicada online (Notícias Jornalistas) 
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Capítulo 5 

Conclusões 

5.1 Visão Global 

O principal objetivo desta dissertação foi melhorar o sistema de geração automática de 

notícias desportivas. Hoje, é necessário relatar muitos jogos de futebol e, muitos deles, são 

realizados ao mesmo tempo. Uma quantidade significativa de recursos humanos e tempo de 

trabalho seriam necessários para que os jornalistas pudessem assistir a todos os jogos que tivesse 

de escrever uma notícia. Devido à disponibilidade abundante de informações armazenadas em 

base de dados, os jornalistas podem fazer uma notícia baseada apenas nessas informações. No 

entanto, se este processo fosse automatizado, pouparia muito do tempo de trabalho dos jornalistas, 

que poderia ser investido em relatórios detalhados, por exemplo. 

Nesta dissertação apresentamos o nosso contributo para o melhoramento do ProseBot, um 

sistema baseado em templates, que gera resumos de jogos de futebol em quatro idiomas: 

Português, Português do Brasil, Inglês e Espanhol. Este sistema tem como dados de entrada a 

informação da ficha de jogo disponibilizada no site www.zerozero.pt. Depois de revista a 

literatura, melhoramos este sistema, baseado no sistema GameRecapper, com o mesmo domínio 

e o mesmo objetivo comunicacional. O ProseBot utiliza dados de domínio (com informação das 

entidades), coleção de templates de frases, funções gramaticais e funções linguísticas. Os dados 

de domínio fornecem informação adicional sobre as equipas e os jogadores, de forma a atingir 

uma maior variabilidade nas notícias. As funções linguísticas permitem-nos traduzir algumas 

informações numéricas em palavras, enquanto as funções gramaticais permitem garantir a 

coerência do texto gerado. A coleção de templates foi construída manualmente depois de 

analisada um vasto número de notícias escritas por jornalistas e de analisada a coleção já existente. 

Esta coleção de templates encontram-se divididas em grupos consoante as quatro partes dos 

templates: Título, Subtítulo, Pequeno Resumo e Corpo da Notícia. O ProseBot consegue analisar 

as condições desta coleção de frases construídas, assim como analisar a importância desta frase 
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se encontrar presente na notícia, permitindo atingir um número variado de notícias geradas e uma 

maior qualidade das mesmas. Para além disto, o ProseBot é capaz de analisar a própria notícia 

gerada e pontuá-la de forma a escolher, dentro das geradas, aquela com qualidade superior. 

Nos sistemas GLN é importante avaliar a qualidade do texto gerado através da nossa 

capacidade em conseguir atingir o nosso objetivo comunicacional. Assim, na avaliação do 

ProseBot focamo-nos em avaliar a qualidade do texto produzido e comparar como os utilizadores 

avaliam quando comparados com notícias de jornalistas. Os resultados, demonstrados pelo 

ProseBot, permitem-nos concluir que o ProseBot é capaz de produzir notícias bem redigidas e de 

fácil leitura, com uma média de compreensibilidade de 92,22% e uma fluidez de 83,22%. 

Podemos, também, concluir que a fluidez, com exceção dos encontros com zero golos, decresce 

com o aumento na diferença de golos entre as equipas, principalmente pelo número elevado de 

uso de frases semelhantes. Os encontros com zero golos por não possuírem muitos ou nenhuns 

eventos levam a que a fluidez da notícia seja menor, pois não existe informação. Para além deste 

facto, o uso elevado de frases semelhantes torna propício o aparecimento de repetições de 

informação que torna o texto menos natural. Estes resultados enfatizam a importância de utilizar 

agregação de frases e de usar expressões de referência, de forma a evitar tantas repetições. 

Com base na avaliação realizada ao sistema ProseBot, o sistema apresenta uma qualidade 

do texto gerado aceitável nos quatro idiomas, sendo a maior diferença entre idiomas de 0,6 

valores. No que toca à ferramenta de avaliação, a avaliação do ProseBot sugere que a ferramenta 

de avaliação avalia as notícias de forma semelhante à avaliação realizada pelos avaliadores do 

www.zerozero.pt, com exceção aos encontros que não existem eventos principais, que poderá ser 

explicado pelo facto da ferramenta de avaliação não possuir dados suficientes para avaliação. O 

ProseBot quando comparado com as notícias produzidas por jornalistas, chegamos à conclusão 

de que o ProseBot é capaz de fazer notícias completas e corretas de partidas de futebol, com uma 

pontuação média de 82,25%. 

Apesar de os resultados, quanto à preparação das notícias para serem publicadas online, 

sugerirem uma melhoria em relação ao sistema GameRecapper, com uma pontuação média de 

75,93% comparada com 73,04%, estes resultados sugerem que a notícia ainda não se encontra 

finalizada para ser publicada, podendo ser um bom ponto de partida na ajuda dos jornalistas. 

5.2 Trabalho Futuro 

A primeira melhoria em que se pode investir para o ProseBot seria alargar a sua geração de 

notícias a mais idiomas. O sistema criado é totalmente independente do idioma que pretendemos, 

assim seria fácil que o sistema suportasse outros idiomas, sendo só necessário adicionar novos 

templates de frases. 

Por outro lado, um dos maiores problemas prende-se com os jogos com poucos eventos 

principais. Assim, uma possibilidade seria tentar disponibilizar dados ao sistema com informação 
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estatística do encontro ou até mesmo comentários ao vivo. Com estas opções o sistema seria capaz 

de ter mais conteúdo conseguindo analisar a corrente do encontro. 

Um outro problema do sistema prende-se com a repetição de informação, em jogos com 

muitos golos. Para conseguir o aumento da fluidez do discurso, o sistema deveria ser capaz de 

realizar a agregação de frases e usar expressões de referência. 



 

66 

 Referências 

[1] E. Reiter and R. Dale. Building applied natural language generation systems. Natural 
Language Engineering, 3:57-87, 3 1997. 

[2] E. Goldberg, N. Driedger, and R. I. Kittredge. Using Natural-Language Processing to 
Produce Weather Forecasts. IEEE Expert: Intelligent Systems and Their Applications, 
9(2):45–53, 1994 

[3] A. van Dalen. The algorithms behind the headlines. Journalism Practice, 6(5-6):648–658 
2012. 

[4] K. Roose. Robots are invading the news business, and it’s great for journalists. 2014. 
[Online]. Available:http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/07/why-robot-journalism-
is-great-for-journalists.html. [Accessed: 12-Dec-2018]. 

[5] S. Levy. Can an Algorithm Write a Better News Story Than a Human Reporter. 2012. 
[Online]. Available: https://www.wired.com/2012/04/can-an-algorithm-write-a-better-
news-story-than-a-human-reporter/ [Accessed: 11-Dec-2018] 

[6] K. S. Jones. Natural language processing: A historical review. volume 9 of Linguistica 
Computazionale, pages 3–16. 2001 

[7] A. Ramos-Soto, A. Bugarín, and S. Barro. On the role of linguistic descriptions of data in 
the building of natural language generation systems. Fuzzy Sets and Systems, 285:31 – 51, 
2016. 

[8] J. Coch. Evaluating and comparing three text-production techniques. In Proceedings of 
the 16th Conference on Computational Linguistics - Volume 1, COLING ’96, 249–254, 
Stroudsburg, PA, USA, 1996. 

[9] “Automated Insights.” [Online]. Available: https://automatedinsights.com/ [Accessed: 2-
Dec-2018]. 

[10] “Narrative Science.” [Online]. Available: https://narrativescience.com/ [Accessed: 2-Dec-
2018]. 

[11] M. E. Vicente, C. Barros, F. Agulló, F. S. Peregrino, and E. Lloret. La generacion de 
lenguaje natural: análisis del estado actual. Computación y Sistemas, 19(4), 2015. 

[12] F. J. Och and H. Ney. A systematic comparison of various statistical alignment models. 
Computational Linguistics, 29(1), 2003. 

[13] J. Clarke and M. Lapata. Discourse constraints for document compression. Computational 
Linguistics, 36(3):411-441, 2010. 

[14] I. Macdonald and A. Siddharthan. Summarising News Stories for Children. In 
Proceedings of the 9th International Natural Language Generation conference, 2016. 

[15] K. Kukich. Technique for automatically correcting words in text. ACM Compututing 
Surveys, 24(4):377-439, 1992. 

[16] A. Bartoli, A. De Lorenzo, E. Medvet, and F. Tarlao. Your paper has been accepted, 
rejected, or whatever: Automatic generation of scientific paper reviews. In Lecture Notes 
in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and 
Lecture Notes in Bioinformatics), 2016. 

[17] V. Rus, B. Wyse, P. Piwek, M. Lintean, S. Stoyanchev, and C. Moldovan. The First 
Question Generation Shared Task Evaluation Challenge. In Proceedings of QG2010 Third 
Work. Questions Generation, 2010. 

[18] D. L. Chen and R. J. Mooney. Learning to sportscast: a test of grounded language 
acquisition. In Proceedings of the 25th international conference on Machine learning 
(ICML’08), 2008. 

[19] L. Lepp, M. Munezero, M. Granroth-wilding, and H. Toivonen. Data-Driven News 
Generation for Automated Journalism. In Proceedings of The 10th International Natural 
Language Generation conference (INLG’17), 2017. 

http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/07/why-robot-journalism-is-great-for-journalists.html
http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/07/why-robot-journalism-is-great-for-journalists.html
https://www.wired.com/2012/04/can-an-algorithm-write-a-better-news-story-than-a-human-reporter/
https://www.wired.com/2012/04/can-an-algorithm-write-a-better-news-story-than-a-human-reporter/
https://automatedinsights.com/
https://narrativescience.com/


Referências 

67 

[20] C. Smiley, D. Song, F. Schilder, H. Bretz, J. Leidner, O. Taylor and V. Plachouras. 
Interacting with Financial Data using Natural Language. In Proceedings of the 39th 
International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information 
Retrieval - SIGIR ’16, 2016. 

[21] H. Banaee, M. Ahmed, and A. Loutfi. Towards NLG for Physiological Data Monitoring 
with Body Area Networks. European Workshop on Natural Language Generation, 2013. 

[22] C. Callaway, M. Zancanaro, O. Stock and P. Busetta. Adaptive, intelligent presentation of 
information for the museum visitor in PEACH. User Modeling and User-adapted 
Interaction, 17(3):257-304, 2007. 

[23] G. Carenini and J. D. Moore. Generating and evaluating evaluative arguments. Artificial 
Intelligence, 170(11):925-952, 2006. 

[24] S. Williams and E. Reiter. Generating basic skills reports for low-skilled readers. Natural 
Language Engineering, 14(04):495–525, 2008. 

[25] E. Reiter, R. Turner, N. Alm, R. Black, M. Dempster, and A. Waller. Using NLG to help 
language-impaired users tell stories and participate in social dialogues. In Proceedings of 
the 12th European Workshop on Natural Language Generation - ENLG ’09, 1–8, 2009. 

[26] L. Ferres, A. Parush, S. Roberts, and G. Lindgaard. Helping people with visual 
impairments gain access to graphical information through natural language: The igraph 
system. In Computers Helping People with Special Needs, pages 1122–1130. Springer, 
2006. 

[27] E. Reiter, R. Robertson, and L. M. Osman. Lessons from a failure: Generating tailored 
smoking cessation letters. Artificial Intelligence, 144(1):41–58, 2003. 

[28] E. Cambria and B. White. Jumping NLP curves: A review of natural language processing 
research. IEEE Computational Intelligence Magazine, 9(2):48–57, 2014. 

[29] M. Liu, R. Calvo, and V. Rus. G-Asks: An Intelligent Automatic Question Generation 
System for Academic Writing Support. Dialogue & Discourse, 3(2):101–124, 2012. 

[30] M. O. Dzikovska,  a Isard, P. Bell, J. D. Moore, N. Steinhauser, and G. Campbell. BEETLE 
II: An adaptable tutorial dialogue system. In Proceedings of SIGDIAL 2011 Conf. 12th 
Annu. Meet. Spec. Interes. Gr. Discourse Dialogue, 338-340, 2011. 

[31] K. Fischer. Self-organisation in Holonic Multiagent Systems. In Mechanizing 
Mathematical Reasoning, 2605:543-563, 2005. 

[32] M. Moessner and S. Bauer. Online counselling for eating disorders: Reaching an 
underserved population? Journal of Mental Health, 21(4):336-45, 2012. 

[33] F. Portet, E. Reiter, A. Gatt, J. Hunter, S. Sripada, Y. Freer, and C. Syke. Automatic 
generation of textual summaries from neonatal intensive care data. Artificial Intelligence, 
173(7):789–816, 2009. 

[34] H. Cheng and C. Mellish. Capturing the interaction between aggregation and text planning 
in two generation systems. In Proceedings of the first international conference on Natural 
language generation-Volume 14, pages 186–193. 2000. 

[35] M. Theune, E. Klabbers, J. R. De Pijper, and E. Krahmer. From Data to Speech: A General 
Approach. Natural Language Engineering, 7:47–86, 3 2001. 

[36] M. Fleischman and E. Hovy. Towards Emotional Variation in speech-based Natural 
Language Generation. In Proceedings of the 2nd International Conference on Natural 
Language Generation (INLG’02), 2002. 

[37] E. Reiter, S. Sripada, J. Hunter, J. Yu, and I. Davy. Choosing words in computer-generated 
weather forecasts. Artificial Intelligence, 167(1):137–169, 2005. 

[38] M. Ballesteros, B. Bohnet, S. Mille, and L. Wanner. Data-driven sentence generation with 
non-isomorphic trees. In Proceedings of the 2015 Conference of the North American 
Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language 
Technologies, 2015. 

[39] E. Reiter, C. Mellish, and J. Levine. Automatic Generation of On-Line Documentation in 
the IDAS Project. In Proceedings of the 3rd Conference on Applied Natural Language 
Processing, 1992. 

[40] K. Van Deemter, E. Krahmer, and M. Theune. Real versus Template-Based Natural 
Language Generation: A False Opposition? Computational Linguistics 31(1):15-24 2005. 



Referências 

68 

[41] R. T. Kasper. A flexible interface for linking applications to Penman’s sentence generator. 
In Proceedings of the workshop on Speech and Natural Language  - HLT ’89, 1989. 

[42] O. Rambow. Corpus-based methods in natural language generation. In Proceedings of the 
8th European Workshop on Natural Language Generation - EWNLG ’01, 2001. 

[43] S. Bangalore and O. Rambow. Corpus-based lexical choice in natural language generation.  
In Proceeding of ACL '00 Proceedings of the 38th Annual Meeting on Association for 
Computational Linguistics Pages 464-471 2000. 

[44] A. Belz. Automatic generation of weather forecast texts using comprehensive probabilistic 
generation-space models. Natural Language Engineering, 14(04):431-455, 2008. 

[45] I. Mani. Automatic  Summarization of Text. In Encyclopedia of Language & Linguistics, 
2006. 

[46] R. Carston,.Herbert H. Clark. Using language. Cambridge: Cambridge University Press, 
1996. Pp. xi+432. Journal of Linguistics 35(01):167 - 222, 1999. 

[47] D. Appelt. Planning English Sentences. Cambridge University Press, 1992. 
[48] M. I. . Halliday and M. A. . Matthiessen. An Introduction to Functional Grammar. 

Routledge, 2004. 
[49] A. Koller, A. Koller, M. Stone, and M. Stone. Sentence generation as a planning problem. 

In Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association for Computational 
Linguistics, 2007. 

[50] M. Steedman and R. Petrick. Planning dialog actions. In Proceedings of SIGdia 2007, 
2007. 

[51] V. Rieser and O. Lemon. Natural language generation as planning under uncertainty for 
spoken dialogue systems. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries 
Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2010. 

[52] H. Cuayáhuitl and N. Dethlefs. Hierarchical Reinforcement Learning and Hidden Markov 
Models for Task-Oriented Natural Language Generation. In Proceedings of the 49th 
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 19-24, 2011. 

[53] A. Koller and R. P. A. Petrick. Experiences with planning for natural language generation. 
In Computational Intelligence, 27(1):23-40, 2011. 

[54] P. Liang, M. I. Jordan, and D. Klein. Learning semantic correspondences with less 
supervision. In Proceedings of the Joint Conference of the 47th Annual Meeting of the 
ACL and the 4th International Joint Conference on Natural Language Processing of the 
AFNLP: Volume 1 - ACL-IJCNLP ’09, 2-7, 2009. 

[55] A. H. Oh and A. I. Rudnicky. Stochastic natural language generation for spoken dialog 
systems. Computer Speech & Language 16(3):387-407, 2002. 

[56] P. A. Duboue and K. R. McKeown. Statistical acquisition of content selection rules for 
natural language generation. In Proceedings of the 2003 conference on Empirical methods 
in natural language processing  -, 2003. 

[57] I. Sutskever, J. Martens, and G. Hinton. Generating Text with Recurrent Neural Networks. 
In Procededings of the 28th International Conference on Machine Learning (ICML’11), 
2011. 

[58] T. C. Ferreira, I. Calixto, S. Wubben, and E. Krahmer. Linguistic realisation as machine 
translation: Comparing different MT models for AMR-to-text generation. In Proceedings 
of the 10th International Conference on Natural Language Generation., 2017. 

[59] R. Lebret, D. Grangier, and M. Auli. Neural Text Generation from Structured Data with 
Application to the Biography Domain. In Proceedings of the 2016 Conference on 
Empirical Methods in Natural Language Processing, 2016. 

[60] Z. C. Lipton, S. Vikram, and J. McAuley. Generative Concatenative Nets Jointly Learn to 
Write and Classify Reviews. In Proceedings of the 2016 Conference on Empirical 
Methods in Natural Language Processing, 2015. 

[61] J. Tang, Y. Yang, S. Carton, M. Zhang, and Q. Mei. Context-aware Natural Language 
Generation with Recurrent Neural Networks. arXiv:1611.09900, 2016. 

[62] J. R. Galliers and K. S. Jones. Evaluating Natural Language Processing systems. Springer, 
1994. 

[63] J. Aires. Automatic Generation of Sports News. Tese de Mestrado.  Faculdade de 



Referências 

69 

Engenharia da Universidade do Porto, 2016. 
[64] A. Belz and E. Reiter. Comparing Automatic and Human Evaluation of NLG Systems. In 

Proceedings European Chapter of the Association for Computational Linguistics, 2006. 
[65] J. Soares. Statistical Language Models applied to News Generation. Tese de Mestrado. 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2017. 
[66] S. Bird, E. Klein, and E Loper. Natural Language Processing With Python. O’Reilly 

Media, 2009. 
[67] D. Galanis and I. Androutsopoulos. Generating multilingual descriptions from 

linguistically annotated OWL ontologies. In Proceedings of the Eleventh European 
Workshop on Natural Language Generation, pages 143-146. Association for 
Computational Linguistics 2007. 

[68] E. Krahmer and M. Theune. Preface to Proceedings of the 12th European Workshop on 
Natural Language Generation (ENLG 2009). In Theoretical Issues in Natural Language 
Processing (TINLAP1975, 2009. 

[69] S. Banerjee and A. Lavie. METEOR: An Automatic Metric for MT Evaluation with 
Improved Correlation with Human Judgments. In Proceedings of the acl workshop on 
intrinsic and extrinsic evaluation measures for machine translation and/or 
summarization, volume 29, pages 65–72, 2005. 

[70] N. Bouayad-Agha, G. Casamayor, S. Mille, and L. Wanner. Perspective-oriented 
generation of football match summaries: Old tasks, new challenges. ACM Transactions 
on Speech and Language Processing (TSLP), 9(2):3, 2012. 



 

70 

Anexo A 

Anexos 

A.1. Questionário aos Jornalistas 

Neste anexo são apresentadas imagens de um dos questionários apresentado aos jornalistas. 

 

 

 

  

Figura A.1.1 Parte 1 do questionário aos 

jornalistas 
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 Figura A.2 Parte 2 do questionário aos jornalistas 
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Figura A.3 Parte 3 do questionário aos jornalistas 
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Figura A.4 Parte 4 do questionário aos jornalistas 
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Figura A.5 Parte 5 do questionário aos jornalistas 
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Figura A.6 Parte 6 do questionário aos jornalistas 
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Figura A.7 Parte 7 do questionário aos jornalistas 
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Figura A.8 Parte 8 do questionário aos jornalistas 
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Figura A.9 Parte 9 do questionário aos jornalistas 
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Figura A.10 Parte 10 do questionário aos jornalistas 
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Figura A.11 Parte 11 do questionário aos jornalistas 
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Figura A.12 Parte 12 do questionário aos jornalistas 
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A.2. Questionário ProseBot vs Jornalistas 

Neste anexo são apresentadas imagens do questionário apresentado aos utilizadores.  

Figura A.13 Parte 1 do questionário ProseBot vs Jornalistas 
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Figura A.14 Parte 2 do questionário ProseBot vs Jornalistas 
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Figura A.15 Parte 3 do questionário ProseBot vs Jornalistas 
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Figura A.16 Parte 4 do questionário ProseBot vs Jornalistas 
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Figura A.17 Parte 5 do questionário ProseBot vs Jornalistas 
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Figura A.18 Parte 6 do questionário ProseBot vs Jornalistas 
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Figura A.19 Parte 7 do questionário ProseBot vs Jornalistas 
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Figura A.20 Parte 8 do questionário ProseBot vs Jornalistas 
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Figura A.21 Parte 9 do questionário ProseBot vs Jornalistas 



Anexos 

91 

 

Figura A.22 Parte 10 do questionário ProseBot vs Jornalistas 


