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24 de Maio: Um bom dia para Paulo Po…
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24 de Maio: Um bom dia para Paulo Portas
25 de Maio de 2011, 09:01

Os resultados do Twitómetro de ontem, 24 de Maio, estão em linha com o
dia de campanha de Paulo Portas e com os resultados das sondagens
divulgadas que lhe atribuem um resultado entre os 10 e os 13,7% nas
eleições de dia 5 de Junho.
No Twitómetro, 130 dos 955 tweets apurados com referências aos cinco líderes políticos (13,6% do total)
pertenceram-lhe e e melhora no peso relativo de menções positivas e negativas (respectivamente 13% e 26%).
Depois de um dia de 2ªfeira em franco destaque, o líder do PSD ontem registou uma quebra no que respeita ao
"sentimento positivo" expresso no twiiter: tem 8% de menções positivas num universo de 224 tweets, face a
25% de menções negativas. Sócrates teve um dia semelhante ao anterior: mais de metade das referências são
para ele (55%), 15% de pendor positivo e 28% negativo.
Louçã sobe no número de referências de 3,6% para 5,1% e consegue uma clara vantagem de menções positivas
versus as negativas (27% para 18%). Jerónimo de Sousa mantém o mesmo registo: 2,8% dos tweets, 15%
positivos, 11% negativos
Mais que os valores absolutos de cada líder, o Twitómetro permite identificar linhas de tendência cruzando o
número de referências e os sentimentos expressos, nomeadamente os de sentido negativo e positivo. O peso
relativo das menções positivas e negativas tem de ser analisado à luz do total de tweets relativos a cada
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candidato. É a conjugação dessas duas coordenadas - volume de tweets e "sentimento" das referências - que as
linhas do gráfico traduzem no twitómetro.
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
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

11 gostos. Regista-te para veres aquilo de que os teus amigos gostam.
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Últimas SIC
Portugal recebe a 1 de Junho segunda tranche da ajuda no valor de 4,75 mil milhões de euros Qui, 26
Mai 2011 às 07:56
Marques Mendes diz que é Passos ou Sócrates, não há "3 via" Qui, 26 Mai 2011 às 00:00
Sócrates considera "praticamente impossível" cenário de um partido com maioria absoluta Qua, 25 Mai
2011 às 22:15
Parlamento Global
Campanha
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