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Na sextafeira, quando Passos Coelho
anunciou as novas medidas de austeridade,
o número total de tweets superou a média
diária. Foram 31.400 as mensagens
partilhadas no Twitter por utilizadores
portugueses. Durante o fimdesemana a
discussão mantevese.

Parte do país correu para a Internet após o anúncio de Passos Coelho
(Foto: Miguel Madeira)
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Entre o total de tweets partilhados na sextafeira, 567 mensagens referiram directamente o
primeiroministro, fora as que discutiram o assunto sem menção a Passos Coelho. Olhando
com detalhe para o número de tweets partilhados ao longo do dia, percebese que o pico
ocorreu entre as 22h e as 23h (111 mensagens) – já passavam mais de duas horas depois da
transmissão da mensagem. As contas começavam a ser feitas e discutiase na “twittosfera” o
impacto das medidas anunciadas.
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Durante os 15 minutos do anúncio, as mensagens espalharamse. Em duas horas (entre as
18h e as 20h), foram 118 as mensagens com menções directas a Passos Coelho. Foi a partir
do meiodia de sextafeira que o fluxo de tweets com menções ao primeiroministro e à
austeridade aumentou.
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Já no sábado, a discussão mantevese activa ao longo de todo o dia, com um total de 24.060
tweets recolhidos, dos quais 646 mencionavam Passos Coelho, com picos registados às 13h e
às 23h. Neste domingo, a mensagem que o primeiroministro publicou no Facebook, assim
como os comentários deixados na sua página, têm sido alvo de vários tweets: 479 mensagens
até às 17h, de acordo com os dados do TwitterEcho, uma plataforma de recolha e análise de
dados do Twitter.
“O TwitterEcho foi configurado para efectuar uma recolha de tweets focada em utilizadores
portugueses”, explica Eduarda Mendes Rodrigues, investigadora e professora auxiliar do
departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (FEUP). “A identificação da comunidade portuguesa no Twitter é feita de forma
automática através de técnicas de detecção de linguagem e de análise do perfil dos
utilizadores e da respectiva rede social”.
Por dia, a plataforma recolhe uma média de 30 mil novos tweets e monitoriza 100833
utilizadores portugueses, valores que não representam, no entanto, a totalidade exacta da
“twittosfera” portuguesa. A recolha dos tweets é feita ao minuto, ficando registada, o que
permite depois fazer uma comparação do fluxo de mensagens partilhadas na rede social em
vários intervalos de tempo e com base em termos de pesquisa e diferentes hashtags –
palavraschave que identificam temas, por exemplo. A plataforma permite ainda saber quais
os utilizadores portugueses mais activos do Twitter.
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Esta ferramenta foi já utilizada para contabilizar os tweets partilhados durante a campanha das
eleições legislativas de 2011 (Twitómetro  http://legislativas.sapo.pt/2011/twitometro/) e, mais
recentemente, durante o Euro 2012 (Twitteuro – http://twitteuro.sapo.pt/).

Acordo de Concertação Social de Janeiro de 2012

O TwitterEcho resulta da colaboração das equipas da Universidade Técnica de Lisboa
(INESCID), da Universidade do Porto (FEUP e LIACC), do Centro de Investigação Media e
Jornalismo (CIMJ), dos Labs Sapo (UP e Picoas) e do PÚBLICO, no âmbito do projecto de
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investigação REACTION, em jornalismo computacional, apoiado pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT), ao abrigo do programa UTAustinPortugal.

Relatório da proposta de Orçamento do Estado para
2011 (PDF)

Facebook: um mural do protesto político

Estatística do emprego, 1º trimestre do ano, INE

A maior rede social do planeta, o Facebook, também continua a fervilhar por causa do novo
pacote de austeridade que o primeiroministro anunciou na sextafeira, e cujos efeitos se
prometem eternizar.

Índice de Risco de 2009, Portugal, Intrum Justitia (pdf)

Ainda antes de surgir o anúncio, muitos utilizadores despejaram a sua ansiedade e angústia
no mural de Pedro Passos Coelho, uma iniciativa que se intensificou após o anúncio. Milhares
de pessoas deixaram lá escritas as suas razões, e as redes sociais acabaram por ser o

Previsões económicas da Primavera da Comissão
Europeia, Portugal (inglês, pdf)

Indicadores avançados da OCDE, Maio (doc)

primeiro barómetro público do estado de alma com que uma parte do país recebeu a
comunicação do Governo.

Previsões económicas da Primavera da Comissão
Europeia, UE (inglês, pdf)

Vinte e quatro horas depois, o próprio Passos Coelho – que não publicava nada no Facebook
desde finais de Junho – foi à página nesta rede social deixar uma mensagem aos
portugueses, querendo fazêlo como cidadão e não como primeiroministro. A reacção dos
utilizadores portugueses não deixou dúvidas: em 16 horas, mais de 15 mil comentários (à hora
da publicação desta notícia eram 15.964), a esmagadora maioria com reacções muito
negativas para o líder do executivo de coligação PSDCDS.
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sociedadeagora . 09.09.2012 17:37 Via Twitter

Redes sociais chegam a um ínfimo the população
O comunicado de Passos Coelho no Facebook pósanuncio de medidas de austeridade para 2012, chega a um ínfimo the
população Portuguesa. Por favor que o primeiro ministro invoque o direito de antena nas TV's nacionais e rádios nacionais e divulgue a
mensagem que divulgou no Facebook. O direito à informação e discussão pública está consagrado na Constituição the República. 
Porque é que Passos Coelho não a respeita?  Não a jurou respeitar e fazer respeitar?
Este comentário tem 0 resposta

Responder a este comentário
Votar

| 5 votos

Jorge Carlos . 09.09.2012 17:25 Via Facebook

Facebook
O homem teve necessidade de colocar há 16 horas uma mensagem no facebook em que até meteu lá os «filhos» para comover
os portugueses. Em 16 horas já vai em quase 17.000 mensagens e estão a acelerar cada vez mais. Os insultos, os pedidos de demissão,
de suicídio, de emigração dirigidos ao pm, não cessam. Os pedidos de uma revolução militar não cessam também. Politicamente é o maior
suicidio de sempre. Não se demitir com uma margem de apoio praticamente nula, é mesmo um caso de autismo.
Este comentário tem 1 resposta

Responder a este comentário

Anónimo , coimbra _ portugal. 09.09.2012 17:51

impostos de novo
Os politicos que temos,se governassem a casa deles, como governam a coisa publica,Portugal estaria com um grave problema
de combate à mendicidade. Esta gente,deviam ensinar o povo,que é quem lhes paga os vencimentos e mordomias,como se pode viver
com o ordenado mínimo e como é que os filhos do povo reslvem o problema do emprego..
Este comentário tem 0 resposta

Responder a este comentário

Anónimo , Portugal. 09.09.2012 17:17

A defesa de Passos nas redes sociais
Bem pode ter falalinhas "inocentes", que de inocente é que ele não tem nada. Nós todos sabemos que de "boas intenções está o
inferno cheio". Bem pode dizer o que quiser, que depois do seu comportamento de mentira , compulsiva e intencional, na campanha
eleitoral, depois do seu desrespeito pela ordem do TC e, pelos reformados/aposentados, que derem o seu trabalho ao País,confiaram no
Estado os seus descontos tirados dos vencimentos, ele usaos ao seu bel prazer, ele está definitivamente descredebilizado, por qualquer
cidadão de juízo e descomprometido partidaria/. Agora só desejo que ele seja substituído. Não queremos este cidadão sem palavra.
Acusou Sócrates de mentir e ele mente mutissimo mais, como não há paralelo. Não concordo com insultos pessoais, mas com a luta
democrática...
Este comentário tem 0 resposta
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