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Parlamento Jovem – O Impacto da Desinformação na Democracia 

Medidas e Argumentos 

 
 
1 - Cartão de cidadão virtual 

No mundo real, aquele fora das redes sociais, todos nós temos uma identificação, 

sendo que por exemplo em Portugal é o cartão de cidadão. 

Perante isto, se um dos problemas de combatermos as fake news, é o facto de não 

sabermos quem as divulga, ou seja, a fonte, porque não criar um BI/CC virtual? 

Hoje em dia, vários indivíduos olham para as redes sociais como um mundo 

completamente novo, que muito tem de parecido com o real, por exemplo através dos 

negócios ou das relações interpessoais. Mundo virtual esse, cuja ausência provoca 

estragos, e podemos averiguar isso, quando em situações de 

"apagões", como aconteceram recentemente com o Facebook, Instagram e WhatsApp, 

que deixaram de funcionar durante 6 horas, levaram muita gente à loucura, solidão e 

inatividade total. Até mesmo Zack Zuckerberg, a pessoa por detrás dessas redes 

sociais, é considerado muito mais poderoso que alguns líderes mundiais, ao ponto de 

ser considerado uma ameaça, e "um problema", como averiguou Joe Biden. 

Disto, podemos então aferir, que pouco falta a Mark Zuckerberg afirmar o seu império 

virtual como um estado de verdade. Assim, como num estado, procuramos sempre 

punir os criminosos, e isso só acontece porque conseguimos identificá-los, na medida 

em que existem meios para isso, como cartões de cidadão, talvez não seja errado a 

criação desse meio, de modo a acabar com o anonimato, e talvez, consequentemente, 

ajudar a punir as pessoas que iniciam as fake news, constituindo-se estas como crime, 

principalmente quando falamos na democracia, uma vez que influenciam as pessoas 

nas suas escolhas eleitorais. As estatísticas dizem que nas eleições dos EUA, naquelas 

onde Trump foi eleito, houve cerca de 7367 milhões de partilhas de histórias eleitorais 

verídicas e 8711 milhões de falsas, no Facebook, e os números não mentem, e aliás até 

podem ser uma razão para a sua eleição. 

 

2 - LINK 
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 Obrigatoriedade de identificação das fontes de um determinado assunto a ser 

divulgado, consoante o seu conteúdo/carácter. 

-Criar um campo obrigatório, no qual as pessoas deviam colocar o(s) link(s) de onde 

retiraram a informação que estão a partilhar. 

 

3 - POLÍGRAFO 

Definição: averiguador da verdade, tendo assim como função verificar a autenticidade 

de algumas notícias de carácter importante. 

Objetivo: Este polígrafo seria introduzido semanalmente em rede nacional para 

esclarecimento de notícias. O sistema funcionaria do seguinte modo: escolha de um 

assunto (situações, pessoas, informações), explicação da situação apresentada, 

demonstração da falsidade em questão, apresentação e introdução da verdade e, por 

fim, mostra-se a lógica e os factos usados para apoiar a correção da "fake new”. Este 

sistema deve ser gerido não só pelo estado como também pelos representantes dos 

jornais públicos, onde este polígrafo passará e isto ajudará a que não exista a 

possibilidade de censura por parte do governo, no caso de tentativa de ocultação de 

certos assuntos. Ou seja, antes do polígrafo sair a público haveria uma comitiva de 

autentificação do conteúdo. 

Conclusão: este polígrafo irá melhorar o combate em muitas áreas da desinformação 

divulgada pela internet, em assuntos de importância que nos afetam como, por 

exemplo, a política onde, muitas vezes, existe bastante desinformação e 

argumentação falaciosa. 
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