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Os tweets da recta final
03 de Junho de 2011, 14:12

No penúltimo dia de campanha, Sócrates melhora, mas Passos e Portas não
lhe seguem as pisadas.
Quinta-feira, 2 de Junho, campanha na recta final. A análise aos tweets relacionados com os líderes dos cinco
principais partidos mostra Sócrates com ganhos face ao dia anterior: das 937 referências apuradas, 513 são-lhe
afectas e nestas 28 % de teor negativo e 15 % de teor positivo. Uma evolução favorável face à véspera quando
registou 32 % de comentários negativos e 12% positivos.
O líder social-demorata tem 20,3% das referências totais, mas na avaliação dos sentimentos expressos regista
pior resultado face ao dia anterior: 26% de menções negativas versus 24% no dia 1 de Junho e 14% de
menções positivas versus 17% na véspera. A mesma tendência regista-se com Paulo Portas: as menções
negativas sobem de 22 para 27% mas, neste caso, as positivas também sobem, ainda que mais ligeiramente, de
16 para 17%.
Francisco Louçã, com 5,1% dos tweets, equilibra em igual dose as referências negativas e positivas (17%) e
Jerónimo de Sousa fechou o dia, no que respeita à twitosfera, numa situação de total neutralidade com 0% de
comentários positivos ou negativos.
O Twitómetro é um instrumento que resulta da colaboração das equipas da Universidades de Lisboa
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(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

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

fala barato
estao desesperados

0 Respostas Responder

Votação: +1
Comentário enviado
em 2011-06-03 às
14:54:25
Reportar comentário abusivo
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Nome *

Mensagem *

Faltam 1000 caracteres
Confirmo que o comentário respeita os termos de
utilização
Enviar

Critério de publicação de comentários
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iLeger
Anterior
Próxima
Que reformas realizarão no Serviço
Nacional de Saúde (SNS)? Mantém o
seu carácter público ou passará para
um modelo “misto”, público-privado?
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
<>
10 votos

Últimas SIC
PR convida Passos Coelho a "propor uma solução governativa" Seg, 06 Jun 2011 às 17:48
O eterno "quase" de Garcia Pereira e o voto de "estimação" no Partido dos Animais Seg, 06 Jun 2011 às
16:56
Vitória para a sondagem da SIC Seg, 06 Jun 2011 às 16:52
Parlamento Global
SAPO Mobile
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