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O IMPACTO DA DESINFORMAÇÃO NA DEMOCRACIA 

 

Medidas – Lista A 

Antes de criar uma conta, deve ser apresentada uma foto da cara ou de identificação de 

pessoa, tirada na hora, para prevenir a criação de contas falsas. Assim, uma pessoa só 

pode ter uma página na rede social, evitando, através da verificação da conta, que 

alguém crie outra conta associada a essa. 

Antes de publicar algo deve ser obrigatório mencionar a fonte.  Os direitos do autor, por 

exemplo, a página de estética, outra pessoa pode tirar as fotos dos trabalhos dos outros 

e usar na sua página como se fosse feito por ela. Assim, a pessoa deve meter a fonte ou 

origem da foto, e ter autorização da pessoa que a foto dela seja publicada.  

Criar um sistema que identifique sites piratas. Criar o sistema informático que através da 

tecnologia avançada consiga identificar contas falsas ou endereços de IP de contas falsas, 

por exemplo, aquelas que fazem publicidade de give aways, jogos, apostas, casinos que 

tem por objetivo enganar as pessoas para ganhar lucro. 

Não devia ser permitido guardar as fotos das outras pessoas das redes sociais sem o 

consentimento da pessoa que publicou. 
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O IMPACTO DA DESINFORMAÇÃO NA DEMOCRACIA 

 

Medidas – Lista B 

Desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial (IA) inspiradas no 

princípio de “informação nutricional” dos textos, que permitam agilizar e semi 

automatizar os processos de deteção de notícias falsas («fake news») e de 

verificação de factos («fact checking») em língua portuguesa. 

Desenvolvimento de um “plugin”, ou solução equivalente, para incorporar num 

browser, que, a partir dos métodos acima descritos, permita qualificar e atribuir 

graus de confiança a notícias e aos sites de informação que as promovem. 

Criação de um manual em suporte digital (conjunto de vídeos) e de um curso 

'online' denominados «Cidadão Ciberinformado», concebidos numa lógica de 

disponibilização de informação útil e de fácil compreensão que ajude a população 

a precaver-se de ataques cibernéticos e atos fraudulentos. 

Realização de uma grande conferência anual sobre «Combate às ‘fake news’ e 

Democracia». 


