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Parlamento Jovem – O Impacto da Desinformação na Democracia 
Medidas e Argumentos 

 
 

1-Devemos denunciar e as redes sociais devem criar medidas mais rígidas para 

prevenir.  

• Nas redes sociais é comum que as pessoas publiquem informações falsas, 

apelando às emoções para serem mais reconhecidas e assim atraírem mais atenção 

ao seu perfil. Portanto, as pessoas nessa comunidade devem denunciar esses perfis, 

para que a rede social possa reconhecer o perfil como uma ameaça à comunidade, e 

assim seja banido de forma permanente. Porém, as redes sociais deveriam ser mais 

rígidas quanto à propagação de informações falsas na plataforma como forma de 

prevenção. Deveria haver medidas como, por exemplo, o risco de perder a conta por 

excesso de partilha de uma informação, não conseguindo voltar a criar novas contas 

com o mesmo IP. 

• Argumento- Devem-se criar medidas mais rígidas para que esteja controlada 

a propagação de informações falsas nas redes sociais que possam trazer problemas, 

portanto devemos mobilizar as empresas e plataformas digitais para que criem 

regras mais controladas. 

 

2- Criação de uma empresa com regras que financiem a aplicação.  

 Através de uma aplicação onde seja possível verificar a veracidade de uma 

notícia, qualquer cidadão poderá ter acesso e estar bem informado. Evita-se, 

assim circulação de notícias falsas, se existiat essa circulação essa notícia 

poderá ser denunciada.  

 Através de dados como: datas, autor, ortografia entre outros dados visíveis 

em uma notícia falsa poderá reconhecida pela aplicação.  

 Argumento: É necessário que cada indivíduo possa ter forma de saber se uma 

informação é falsa ou verdadeira, assim uma empresa que tenha ligações a 

áreas de notícias poderá financiar e criar uma aplicação, a que todos tenham 

acesso quando procuram informações e possam receber notificação quando 
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se trata de uma informação falsa, o que facilitará o dia a dia das pessoas, 

evitando a sua propagação.  

 

3 - Campanhas publicitárias que farão com que as pessoas prestem atenção às 

notícias.  

 Como cidadãos com acesso a diversas informações diariamente, devemos ter 

consciência e atenção às notícias que circulam . Sendo assim, todos devem 

estar atentos às estruturas das notícias, dinamizando campanhas 

publicitárias que chamem a atenção do público, tanto uma campanha 

direcionada aos mais jovens quanto aos mais velhos, divulgada nas redes 

sociais e nos anúncios de plataformas como o youtube, onde há mais 

visibilidade. Essa campanha contém alguns passos que nos indicarão como 

avaliar uma notícia, de  forma a chamar a atenção para que possamos sermos 

mais rígidos ao analisar uma notícia e não acreditarmos em qualquer 

publicação que não seja escrita por alguém não especializado na área a 

divulgar ou argumentar (falácia da autoridade não representativa)  

É importante adquirir conhecimentos básicos como esses para saber como 

encarar as notícias. 

Devemos ter um olhar crítico e saber analisar  as notícias para não sermos 

enganados. Também não podemos dar atenção  imediata à informação 

baseada no apelo emocional, ao invés de racional. Não podemos ter uma 

crença em algo que não credível, ou não justificado adequadamente. 

Devemo-nos preocupar com a propagação de desinformação, pois traz 

impacto na vida individual das pessoas, na sociedade e na democracia. Por 

isso, todos devem fazer sua parte como cidadãos mesmo que não seja 

possível responder por todos. 
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