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Twitómetro VII: Jerónimo de Sousa foi o candidato com mais
comentários negativos
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Contrariando a tendência positiva de terça-feira, ontem o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, foi o
candidato às eleições legislativas de 5 de Junho com a maior percentagem de comentários
negativos no Twitómetro.
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De um total de 882 comentários, apenas 35 diziam respeito ao secretário-geral comunista,
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mas apenas seis por cento eram positivos. Registaram-se 63 por cento de referências
neutras e 31 por cento de negativas.
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sido referido cada vez em menos tweets (191), com 20 por cento de comentários negativos,
65 neutros e 16 positivos.
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Já o secretário-geral do PS, foi o segundo candidato com mais referências negativas na
quarta-feira. De um total de 351 comentários em 882, 30 por cento foram negativos, 53
neutros e 17 positivos. No que diz respeito a Pedro Passos Coelho, o social-democrata tem
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À direita, o centrista Paulo Portas foi o segundo líder mais referido, com 232 comentários, 26
por cento dos quais negativos, 58 por cento neutros e 16 positivos. À esquerda, o
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coordenador político do BE, Francisco Louçã, reuniu 73 comentários, mas apenas oito por
cento foram positivos, registando ainda 76 por cento neutros e 16 negativos.
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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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