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Twitómetro mede opinião sobre líderes políticos no Twitter
20.05.2011 - 17:23 Por João Pedro Pereira

Votar

|

3 votos

1 de 1 notícias em Tecnologia

Uma ferramenta lançada hoje recolhe as
referências no Twitter aos líderes dos
principais partidos e determina se são
positivas, negativas ou neutras.

+ Lidas + Comentadas

Sócrates foi ontem o candidato mais mencionado pelos utilizadores
portugueses ()

2

À data de lançamento, o serviço analisa cerca de 33 mil utilizadores portugueses, de um

Tweet
3
Share

universo que os investigadores responsáveis estimam rondar os 100 mil utilizadores. Ao
todo, são recolhidas 50 mil mensagens por dia. Estão já disponíveis medições diárias desde
o dia 5 de Maio.

ESTATÍSTICAS

O utilizador pode visualizar a evolução do rácio de referências positivas e negativas, bem

+ Partilhadas

Últimas

1. Procuradora que conduzia alcoolizada foi detida
pela polícia e libertada por colega
2. Sócrates e Mário Lino prepararam priv atização
das águas em 2 000
3. Oprah despede-se do seu talk-show rodeada de
celebridades
4. Al-Qaeda div ulga m ensagem póstum a de Osam a
Bin Laden
5. Os prim eiros passos do paraplégico Rob Sum m ers

1930 leitores
1 comentários

como do número de menções. É possível ver um gráfico para os cinco candidatos, ou
(usando os respectivos botões no topo da ferramenta) determinar quais os políticos cuja
informação se pretende mostrar.

6. Lars Von Trier já não é bem -v indo em Cannes

SIGA-NOS

Ontem, José Sócrates foi o candidato com mais menções (57 por cento das mensagens com
referências aos cinco políticos), sendo que 31 por cento das mensagens eram negativas e

8. Professor condenado por abuso sexual sobre
alunas m enores

13 por cento foram marcadas como positivas.

9. José Manuel Coelho quase com prom etia debate
entre partidos sem representação parlam entar

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

10. Um desfile m ais acidentado que o trajecto na
Liga Europa
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(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.

7. Strauss-Kahn form alm ente acusado de tentativ a
de v iolação e libertado sob caução

Exclusivo Assinantes

O Twitómetro identifica os utilizadores portugueses com base na informação de perfil (que é
introduzida pelos próprios utilizadores e que inclui o nome e fuso horário), bem como pela
análise da linguagem usada.
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Excelente
Este tipo de ferramentas ou
aplicações são extremamente
úteis para profissionais que
trabalham em ...
Antonio Mendonça

20.05.2011 18:57

As mensagens sobre os candidatos são obtidas por detecção de referências a esses
candidatos. Estas referências podem ser o próprio nome do candidato, mas também
alcunhas ou cargos. Assim, o sistema identifica que uma mensagem é respeitante a José
Sócrates quer inclua o termo “José Sócrates” ou “líder do PS”.
Uma mensagem é considerada positiva, negativa ou neutra mediante uma análise da
linguagem, que tem em conta expressões idiomáticas, o contexto dos termos usados (por
exemplo, a palavra “modesto” pode ser um elogio num contexto, mas tem uma conotação
negativa se usada numa expressão como “nunca foi modesto”). São ainda tidas em conta
expressões e símbolos característicos da linguagem online – como LOL, para indicar riso, ou
smiles, como :) –, interjeições e os sinais de pontuação usados (por exemplo, a presença de
vários pontos de interrogação ou de exclamação).
O PÚBLICO vai noticiar diariamente o resultado da análise feita pelo Twitómetro.
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Antonio Mendonça . 20.05.2011 18:57 Via Facebook

Excelente
Este tipo de ferramentas ou aplicações são extremamente úteis para profissionais que trabalham em tendências de consumo.
Estão de parabéns as entidades que num projecto conjunto desenvolveram a ferramenta. Este tipo de soluções têm uma enorme
potencialidade de mercado e facilmente se conseguem impor. As empresas, sobretudo as grandes empresas que gerem marcas bilionárias
estão a requisitar cada vez mais prestadores de serviços que utilizam estas ferramentas. Independentemente do que se possa pensar
àcerca das redes sociais, a verdade é que estas se tornaram numa extraordinária máquina de análise da opinião pública, do consumo, das
tendências. Parabéns para as equipas que se dedicaram ao desenvolvimento da aplicação e às entidades que desenvolveram a parceria.
Este comentário tem 0 resposta
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Feira de Usados Renault Fim-de-semana de 21 e
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Todos os comentários desta página são publicados após edição. Tendo em conta o elevado número de comentários recebidos, pode
demorar algum tempo até que a sua mensagem seja publicada. Apenas serão publicados os comentários que respeitam os nossos critérios
de publicação. O seu IP não será divulgado, mas ficará registado na nossa base de dados.
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Canavilhas reage a crítica do BE dizendo que
só é independente a aplicar decisões
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Mundo

mais

Processo contra Chirac poderá ser reaberto
Fidel Castro pergunta se a NATO vai
bombardear Espanha
Presidente da autarquia de Londres quer
apresentar uma factura a Obama

Jerónimo de Sousa exige que Governo diga
quem pagou resultados da execução
orçamental
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Ferguson avisa os jogadores: deixem o
Tw itter e leiam livros
Manuel Machado quer fazer história com o V.
Guimarães
Acções do Sporting estiveram suspensas pelo
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Noruega congela ajuda financeira à Grécia
Lisboa fecha no vermelho em linha com as
praças europeias
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quem pagou resultados da execução
orçamental
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Pais acusam professora de bater nos alunos
na escola básica de Fitares

PSP apreende 50 quilos de explosivos e
diverso outro material em situação ilegal

Desastre nuclear dispara prejuízos da Tepco e
leva à demissão do presidente

Obra completa de Charles Darw in vai ser
publicada em português

Alunos de sete anos também vão ter provas
de Língua Portuguesa e Matemática

Polícias espanhóis manifestam-se em Vilar
Formoso no dia 28
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Os primeiros passos do paraplégico Rob
Summers

Uma em cada cinco crianças é vítima de
bullying no Reino Unido
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policial
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