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Sócrates e Passos Coelho empatados entre quem
diz bem
22 de Maio de 2011, 21:09

No último dia antes do arranque da pré-campanha eleitoral, José Sócrates e
Pedro Passos Coelho estavam empatados nas referências positivas mediante
a análise do Twitómetro, ambos recolhendo 14% de menções de tendência
positiva.
No que respeita ao volume de tweets produzidos, o líder socialista continua a obter a maior fatia (57%, o
equivalente a 2183 menções num total de 3804), posicionando Passos Coelho em 2º lugar (35% do total, com
1333 referências em 3804). Sócrates reúne 36% de menções negativas face a 30% do líder social-democrata.
Significativamente abaixo no número de menções, 210 no universo já referido, o que equivale a 6%, Paulo
Portas obtém, porém, uma expressão mais dilatada de menções positivas, 29% versus 22% negativas. Louçã e
Jerónimo alcançam valores pouco expressivos neste apuramento: o líder do bloco tem apenas 2% das
referências e o secretário-geral do Partido Comunista aproxima-se tendencialmente dos 0%. No universo de
referências que recolhe, Louçã obtem 31 % de sentimento positivo face a 5% de Jerónimo de Sousa que,
maioritariamente, obtém sentimentos de neutralidade.
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
legislativas.sapo.pt/…/1154212.html
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Público no âmbito do projecto de investigação REACTION em jornalismo computacional. O projecto é
apoiado pela FCT, no âmbito do programa UTAustin-Portugal.
Gosto

Regista-te para veres aquilo de que os teus amigos gostam.
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Dizer bem de Sócrates é insultar a inteligência
Pai, perdoai a quem diz bem e apoia Sócrates, pois eles não
sabem o que dizem/fazem.
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Sabendo que a Banca é Dona e
Senhora das nossas casas, empresas,
carros, influência mercados e politicos,
porque em lugar de elegermos partidos
para nos governar, não elegemos a
<>
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
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