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Passos lidera tweets
27 de Maio de 2011, 10:20

Pela primeira vez desde o início da campanha eleitoral, ontem Passos
Coelho foi o líder com mais tweets no apuramento realizado pelo
Twitómetro. 45,8% num total de 1200, o equivalente a 550 referências.
Sobre o sentimento expresso na comunicação via Twitter, Passos e Sócrates
pioram face ao dia anterior.
O líder do PSD desce nas menções positivas de 16% para 12% e piora nas menções negativas que passam de
20% para 32%. Sócrates segue pelo mesmo caminho: tem 12% de referências positivas (face a 17% a 25 de
Maio) e 35% de referências negativas (face a 30% no dia anterior).
Paulo Portas que subira significativamente no número de tweets registados a 25 de Maio (26,6%), desde ontem
de forma acentuada para 105% e também aumenta referências negativas (de 26 para 29%) e desce nas
positivas (de 16 para 13%).
Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã estão mano a mano no número de tweets (4,4 e 4,5% respectivamente),
mas o godo will é mais favorável ao líder comunista que equilibra menções positivas e negativas (ambas com
13%) ao contrário do bloquista que tem 24% de menções negativas para 11% de menções positivas.
O Twitómetro é um instrumento que resulta da colaboração das equipas da Universidades de Lisboa
(LASIGE), Universidade do Porto (FEUP e LIACC), Universidade Nova de Lisboa (ICMJ), Labs SAPO e
legislativas.sapo.pt/…/1155490.html
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Público no âmbito do projecto de investigação REACTION em jornalismo computacional. O projecto é
apoiado pela FCT, no âmbito do programa UTAustin-Portugal.
@ SAPO

Gosto

8 gostos. Regista-te para veres aquilo de que os teus amigos gostam.
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Mais Votados Mais Antigos Mais Recentes

Lusitano
Para "Obra feita"; estás a falar de que país? As eleições são em
Portugal e cá tivemos o azar existir uma personagem chamada
Sócrates que impediu que o nosso país tivesse sido como esse
que referes,
0 Respostas Responder

Emigrante
maria
os cães ladram mas a caravana passa com dignidade

0 Respostas Responder

campus
vitor neves
Socrates é o maior. Gosto de feiras e por lá encontro muitos
socrates...só que eu não lhes compro nada, mas mesmo nada.

1 Resposta Responder
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iLeger
Anterior
Próxima
Como dinamizar o sector exportador?
A nível fiscal, com incentivos, linhas de
crédito?
Eu gostaria que o futuro governo
criasse um PAC, ou seja um Programa
de Aceleração do Crescimento. Dada a
nossa fragilidade empresarial, o que
será feito para apoiar as micro e
pequenas empresas industriais e
<>
8 votos
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Mais de 16 mil pessoas com salários em atraso em 2010 Sex, 27 Mai 2011 às 16:02
Salários em atraso em Albufeira Sex, 27 Mai 2011 às 15:58
Sócrates e Passos Coelho lideram twitómetro Sex, 27 Mai 2011 às 15:25
Parlamento Global
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