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Parlamento Jovem – O Impacto da Desinformação na Democracia 

Medidas e Argumentos 

1º Promover a educação digital essencialmente através de palestras a serem realizadas em 

âmbito escolar e atualização do programa de ensino da mesma, nomeadamente, no que 

toca à disciplina de TIC. 

Em primeiro lugar, garantir que nas aulas de TIC seja abordado o tópico de desinformação, 

através da realização de trabalhos/projetos utilizando as funcionalidades do Word/PP 

aprendidas na mesma aula, sem que este tópico ponha em causa o currículo da disciplina. 

Em segundo lugar, proceder à realização de palestras, especialmente no que diz respeito ao 

ensino secundário, já que maioritariamente é neste que se desenvolve um sentido de uma 

maior responsabilidade moral e maior atenção ao tema, tal como às suas consequências, 

completando assim o tópico da medida. 

A educação digital é um factor essencial para combater a desinformação, sendo que esta só 

pode ser evitada se soubermos detetá-la e se soubermos não partilhá-la, pois é de 

conhecimento geral que a disseminação das “fake news” é não só culpa de quem a publica, 

como também de quem a partilha. Consequentemente, se atribuirmos responsabilidade 

moral a alguém educando-o acerca das consequências da desinformação, (nomeadamente 

o seu impacto na democracia) é que podemos, efetivamente, combatê-la. 

Ora, já que, respeitando as liberdades de cada um e prevendo que nem todas as pessoas 

estão sensibilizadas para o seu combate, sabendo também que é difícil proceder à educação 

digital depois do ensino obrigatório, então é sensato reforçar esta no ensino secundário, 

trabalhando para que no futuro haja uma maior perceção das implicações da 

desinformação. 

Assim, tal como a educação nos obrigou a considerar mais a fundo a importância dos 

direitos individuais e, consequentemente, da democracia, também, só ela, nos pode ensinar 

a conservá-la, fazendo-nos ver os prejuízos advindos da desinformação e o seu impacto na 

democracia. 

 

2º Exigir a devida comprovação da aplicação do “Code of practice against desinformation” 

por parte do governo nas empresas signatárias e garantia da monitorização da mesma, tal 
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como a sua atualização, no sentido de se criar um algoritmo que tenha como prioridade a 

segurança em detrimento do ódio. 

O “Code of practice against desinformation” estabelece uma ampla gama de compromissos 

com as empresas signatárias, ou seja, o Facebook, Google, Twitter, Mozilla, Microsoft e 

Tiktok, desde a transparência na publicidade política, até ao encerramento de contas falsas 

e a cessação de fornecedores de desinformação. Pois, a sua existência visa dificultar a 

propagação/criação de fake news, de modo a que os usuários das ditas aplicações ou sites 

estejam seguros do ódio criado pelas mesmas. 

Para extinguir a desinformação, ou tentar fazê-lo, é necessário que haja mecanismos de 

controlo por parte do estado, em todas as redes sociais, já que é aqui que esta, com mais 

facilidade, se propaga. 

Ora, para isso é essencial que existam acordos e um espírito de entreajuda entre os diversos 

governos e as distintas empresas com mais impacto nas redes sociais para se facilitar a luta 

contra a desinformação. Tudo isto só é possível se tais acordos forem cumpridos, assim cada 

governo deve proceder à verificação do cumprimento destas empresas e exigir 

comprovativos do mesmo. 

 

3º Criação de uma plataforma digital onde elementos técnicos recolhem possíveis notícias 

ou desinformação e nesta os usuários podem classificar cada uma/ou grupos delas como 

verdadeira(s) ou falsa(s), sendo que ao acertar na resposta esta será acompanhada de um 

incentivo monetário. Mais tarde, a resposta é revelada por profissionais especializados em 

fact-checking.  

O valor monetário, por mais simbólico que seja, será um incentivo aos usuários para 

realmente proceder à procura de informação fidedigna que comprove ou não a veracidade 

da possível desinformação em questão. Ora, esta colaboração levará não só à autoeducação 

das pessoas de como detetar desinformação e reunir o conhecimento necessário para 

averiguar a veracidade do artigo em questão, como também à sensibilização e 

responsabilização dos próprios em verificar o que é ou não é informação. 

Além disso, são também denunciadas desinformações neste processo que poderão sempre 

ser consultadas e permitirão desacreditar as crenças divulgadas. 
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A simples criação desta plataforma de fact-checking, também é importante para 

responsabilização e sensibilização e, com um valor talvez superior, para a autoeducação de 

outros grupos etários fora da escolaridade obrigatória. 

 

A comissão eleitoral 
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