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 - Abstract: 
 
"Hi five" - A Study of the social networking site "hi5" in Portugal* 
 
The main goal of this study is to examine how hi5 is affecting users'sociability and their daily lives. 
We want to analyze how Portuguese members of hi5 are using the site, and how this usage affects 
their social capital.   
The study comprises an online survey (answered by 200 users of hi5 – one of the most used social 
networking sites in Portugal) and semi-structured interviews. 
 
Social Capital or Social Isolation? Social Networking Sites and Portuguese Users* 
 
This study analyzes how social networking sites are affecting the lives of Portuguese users. Are social 
networking sites enhancing social capital and well-being? Or are they causing addiction and risks? To 
answer these questions we are conducting an exploratory study in Portugal, using a grounded theory 
approach. The study compares the two most used social networking sites in Portugal - hi5 and 
facebook - contrasting data collected through an online survey (answered by 200 users) and semi-
structured interviews. 



  
 

 - Resumo: 
Esta linha de investigação debruça-se sobre a análise do impacto social dos sites de redes sociais, 
novas tendências no mundo da Internet. Exemplos deste tipo de sites são o hi5, facebook, Myspace, 
entre outros. Assim, os projectos derivam das questões: Qual é o impacto social da participação em 
redes sociais on-line? Como se avalia esse impacto? Os estudos desenvolvidos no âmbito desta linha 
pretendem não só avaliar este impacto, como desenvolver ferramentas de avaliação válidas e fornecer 
dados para a elaboração de políticas públicas e estratégias no âmbito da inclusão e cidadania digital. 
Neste enquadramento, integra esta linha de investigação o projecto “Dá cá mais cinco: Uma análise da 
rede social hi5 em Portugal” (2008-2009).  
 
O estudo pretende analisar o uso e o impacto social do hi5 (www.hi5.com) nos utilizadores 
portugueses. O hi5 é um dos sites de redes sociais mais concorrido no mundo e o mais usado em 
Portugal (http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/hi5.com). Este sítio electrónico permite 
criar páginas pessoais, adicionar amigos, conhecer membros de todo o mundo, trocar mensagens entre 
amigos e partilhar com esta comunidade digital um conjunto alargado de informação pessoal, desde 
preferências musicais, diários, histórias, fotografias e vídeos a um conjunto de outras aplicações 
interactivas. Através de um inquérito colocado on-line (e-survey), inquirem-se 2000 portugueses 
membros do hi5. A investigação é ainda complementada com algumas ferramentas analíticas (A/B 
testing, análise de tráfico, etc) disponibilizadas para esta pesquisa pela empresa hi5 networks. Assim, 
os principais objectivos do estudo são observar que tipo de utilização é feita da rede hi5 em Portugal, 
caracterizar esta comunidade digital e avaliar o seu impacto no capital social dos membros 
portugueses.  
 
 


