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Parlamento Jovem – O Impacto da Desinformação na Democracia 

Medidas e Argumentos 

 
(1) Combater a desinformação através da incorporação de um algoritmo 

informático em todos os sites existentes e ou a existir. 

O algoritmo consiste na filtração da informação. Assim, o banco de dados terá 

acesso à maioria da informação existente. Para cada informação partilhada, o 

programa responde de três formas: informação verificada, não verificada ou por 

verificar.  

É um facto que, um dos meios em que a desinformação se espalha mais 

rapidamente é através das redes sociais e websites, devido ao número elevado de 

pessoas a quem essa desinformação chega em poucos minutos. Sendo a 

desinformação propagada mais rapidamente na internet, a melhor forma de a 

combater, é através de um algoritmo incorporado em todos os sites existentes e a 

existir, funcionando como “fact-checking”, ou seja, um filtro da informação.  

É também verdadeiro afirmar que é elevado o número de pessoas que não sabe 

verificar se as informações que leem são verdadeiras ou falsas, contribuindo também 

para a disseminação das mesmas. Deste modo, com um algoritmo já incorporado no 

site, este trabalho de verificação dos factos seria feito previamente pelo banco de 

dados, evitando que a falsa informação seja propagada.  

 

(2) Criação de um órgão estatal de supervisionamento das redes sociais e de 

complementaridade ao algoritmo. 

O supervisionamento das redes sociais/dados da Internet, implica a criação de um 

órgão estatal que possa prevenir e controlar a divulgação da desinformação na 

sociedade. Assim, esta equipa seria constituída por profissionais que trabalhariam no 

algoritmo, para impedir erros e combater avarias. 

Todos os algoritmos são falíveis e acreditamos que este não seria a exceção. Logo, 

é necessária uma equipa de profissionais que trabalhasse neste algoritmo para que 

fossem impedidos erros, avarias e, de uma forma geral, garantisse que o programa 

está a todo o momento a filtrar a informação que chega ao público.  
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Posto isto, existem informações que vão além do algoritmo, então é necessária 

uma equipa de responsáveis para o complementar e assegurar o seu funcionamento.  

 

(3) Combater a desinformação nas escolas recorrendo à Associação de Estudantes 

Sendo a Associação de Estudantes a representação do corpo estudantil das escolas, 

é importante que possua uma função de alertar para falsas informações do nosso dia a 

dia através de folhetos, palestras, da rádio da escola ou outro tipo de meio de 

comunicação entre esta e a comunidade escolar.  
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