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Em vésperas do último fim-de-semana de campanha eleitoral, Jerónimo de Sousa voltou a ser o
candidato às legislativas de 5 Junho com a percentagem mais elevada de comentários negativos
no Twitómetro.
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Apesar de o secretário-geral do PCP ter sido o líder menos comentado, com apenas 54
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referências em 1389, a verdade é que foi o que obteve uma maior proporção de referências
negativas (41 por cento), reunindo ainda 50 por cento de comentários neutros e nove de
positivos.

ESTATÍSTICAS

À esquerda, o coordenador político do BE, Francisco Louçã, foi o segundo candidato menos
comentado (83 referências) mas, à semelhança de Paulo Portas, teve 31 por cento de tweets

496 leitores
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negativos – o número mais baixo. Conseguiu também 55 por cento de comentários neutros e
14 por cento de positivos.
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O secretário-geral do PS, José Sócrates, voltou a ser o líder partidário mais comentado, com
605 dos 1389 tweets, mas com 38 por cento de referências negativas, 48 de neutras e 14
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positivas. À direita, o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, recebeu 452 comentários,
com 31 por cento de conteúdo negativo, 57 neutro e 12 positivo. Por seu lado, o líder centrista,
Paulo Portas, foi referido em 195 comentários, sendo 34 por cento negativos, 55 neutros e 11
positivos.
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O Twitómetro resulta da colaboração de equipas da Universidades de Lisboa (do laboratório
LASIGE), da Universidade do Porto (da Faculdade de Engenharia e do laboratório LIIAC), do
Centro de Investigação Media e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa, dos Labs SAPO
(do portal Sapo) e do PÚBLICO. A ferramenta foi construída no âmbito de um projecto de
investigação em jornalismo computacional, apoiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia, ao abrigo do programa UTAustin-Portugal.
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