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Parlamento Jovem – O Impacto da Desinformação na Democracia 

Medidas e Argumentos 

 

1ª Medida: Criação de medidas de proteção, prevenção e monitorização de notícias 

falsas para todas as plataformas e redes sociais que vão além de algoritmos 

automatizados e se estendam para, mais especificamente, implementar uma opção de 

denunciar informação enganadora por meio de um botão de “reportar” os posts. As 

publicações denunciadas passariam pela revisão de um bot codificado para detetar 

informação incongruente e analisar as fontes da notícia. Caso esta análise seja 

inconclusiva ou ocorra algum erro por parte da “máquina”, as publicações seriam 

encaminhadas para um setor editorial composto por trabalhadores especializados em 

investigação, jornalismo e outras áreas que seriam adicionadas às plataformas. 

Sendo o Facebook a principal fonte de desinformação no que diz respeito às redes 

sociais, a falta de métodos e funções implementada pela rede (e pelas suas 

concorrentes, embora a um nível menor) para erradicar a disseminação de notícias 

falsas coloca um verdadeiro entrave ao combate à desinformação. Deste modo, é 

necessário reforçar as medidas de proteção já existentes, como o emprego de 

verificadores de factos automáticos que ajudam a identificar, analisar e rotular 

informação falsa, e acrescentar a estas plataformas medidas de prevenção e 

monitorização mais diretas e eficazes, nomeadamente as que envolvam a intervenção 

humana, para reforçar a eficácia do trabalho das máquinas. 

 

2ª Medida: Elaboração de um portal em formato de website ou aplicação onde 

estejam reunidas exclusivamente notícias e informações atuais, viáveis e fidedignas 

submetidas pelas próprias plataformas de notícias, as quais seriam verificadas, assim 

como o conteúdo da notícia, por um algoritmo automatizado e codificado para detetar 

discrepâncias e comparar informação. 

A concentração de notícias e artigos numa única página devidamente supervisionada 

facilita o processo de aceder a informação viável e limita a probabilidade de 

assimilação de dados falsos pelas massas. Para além dos usuários, a inclusão das 

plataformas jornalísticas no portal seria benéfico também para as próprias empresas, 
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pois seria uma garantia de veracidade e fundamento e facilitaria o acesso a artigos 

informativos, fazendo com que as mesmas os submetessem ao portal. 

 

A comissão eleitoral 
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