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23 de Maio: Passos Coelho melhor que Sócrates e
Portas
24 de Maio de 2011, 12:22

De acordo com os dados apurados pelo Twitómetro, Passos Coelho foi o
líder político que ontem mais se destacou. O social-democrata registou
22,2% do total de tweets emitidos (212 referências num total de 954),
registando 13% de menções positivas face a 24% de menções negativas.
Sócrates mantém-se como o líder que agrega mais referências, 50.9% de todos os tweets são-lhe
referentes, mas , no dia de ontem, regista uma quebra relativa nas menções positivas face ao seu
competidor mais directo, Passos Coelho (13% de menções positivas versus 28% negativas para
Sócrates).
Paulo Portas também cai no dia de ontem no que respeita ao sentimento expresso nos tweets. Com quase tantas
referências como Passos Coelho (20,2%, o equivalente a 193 em 954 tweets), Portas recolhe 13% de menções
positivas face a 27% de negativas.
Para Louçã e Jerónimo de Sousa, o dia de ontem foi em linha com o anterior Louçã, com 3,6% das referências,
recebe 12% de menções positivas face 15% de menções negativas, e Jerónimo, com 3% das referências totais,
recolhe 21% de menções positivas face a 24% de menções negativas.
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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
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

36 gostos. Regista-te para veres aquilo de que os teus amigos gostam.
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Zazazummm
Para a "MARA"
Ó querida quem foi que te deixou sair da cozinha? Lá é o teu
lugar. Já lá para dentro.

0 Respostas Responder

atento
Devem estar a falar do diz e dediz não é verdade.Na verdade a
confirmar isto é que o Sr,Catroga foi mandado de férias para o
Brasil, e sabem porquê? Olhem para o psd é ficam logo
esclarecidos dos vendedores da banha da cobra= Relvas & cª..
0 Respostas Responder

Responder à crise internacional
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Pinosocrates?? Onde a Alemanha tem uma taxa de desemprego
elevada?? Só se for na sua cabeça...informe-se primeiro ou então
não minta!!! Se os EUA estão mal, é pk lá tb é um da linha
socialista a governar, tal como na Grecia, Irlanda, Espanha! Eu
voto Passos, não está ligado aos 700 mil desempregados, nem ao
defice -170000 milhões!!!
0 Respostas Responder

Reportar comentário abusivo
Votação: +1

mané
Estes laranjinhas que estão a invadir este blogue, não conseguem
separar o trigo do joio, tal é o fanatismo, mas tenham calma que
se ganharem vão engolir em silencio toda essa arrogancia,talvez
um ou outro se safe por estar ligado ao sistema.
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iLeger
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Próxima
Sabendo que a Banca é Dona e
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carros, influência mercados e politicos,
porque em lugar de elegermos partidos
5 votos

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

Ajuda Termos de Utilização Contactos
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