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INTRODUÇÃO DO TEMA

FIÁVEL OU 
NÃO?



INTRODUÇÃO DO TEMA

FIÁVEL OU 
NÃO?

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


INTRODUÇÃO DO TEMA

FIÁVEL OU 
NÃO?



INTRODUÇÃO DO TEMA

VERDADEIRO 
OU FALSO?

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


EXERCÍCIO DE GRUPO

SABER O QUE 
ACONTECE Através de que fontes 

obténs notícias? 

(ou que fontes de informação 
conheces?)



EXERCÍCIO DE GRUPO

REFLETIR SOBRE 
AS NOSSAS 
FONTES DE 
INFORMAÇÃO

Ao longo da última 
semana/último mês 
tiveste conhecimento 
de notícias que te 
pareceram estranhas?



EXERCÍCIO DE GRUPO

POR QUE RAZÃO 
TE PARECE 
ESTRANHO?

a. Simplesmente não é verdade
b. Discordo inteiramente
c. Exagerado ou tendencioso
d. Demasiado bom (ou demasiado mau) para ser 

verdade
e. Está em contradição com tudo o que sei sobre o 

assunto
f. Encaixa-se demasiado bem nos meus desejos ou 

nas minhas convicções
g. Repugnante
h. Brincadeira



EXERCÍCIO DE GRUPO

OPINIÃO 
OU FACTO? 

Uma opinião baseia-se 
numa crença ou num 
ponto de vista. Não se 
baseia em elementos de 
prova verificáveis.

Um facto é algo que 
pode ser verificado e 
que se apoia em 
elementos de prova.



EXERCÍCIO DE GRUPO

O QUE É A 
DESINFORMAÇÃO?

• O quê? Informação falsa ou enganadora
• De que modo? Inventado ou difundido 

intencionalmente
• Porquê? Para fazer dinheiro ou induzir em erro



APRESENTAÇÃO FINAL

QUAL É O 
PROBLEMA DA 
DESINFORMAÇÃO?

1. Leva-te, de forma enganadora, a...
• veres apenas um lado (tendencioso) da história
• sentires emoções fortes pelas razões erradas
• agires de forma diferente
• pareceres estúpido em frente dos outros

2. Dificulta a procura de informações corretas 
quando delas necessitas 

3. Pode ter um impacto negativo na sociedade



EXEMPLO

A DESINFORMAÇÃO 
PODE CAUSAR 
DANOS 
VERDADEIROS NA 
VIDA REAL. 

Ataques a torres 5G em 
resultado de desinformação 
sobre esta tecnologia https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


EXEMPLO

A DESINFORMAÇÃO 
PODE PÔR EM 
PERIGO A VIDA DAS 
PESSOAS.

Que foi o que aconteceu em 
resultado desta imagem viral.



APRESENTAÇÃO FINAL

QUEM PODE SER 
ENGANADO PELA 
DESINFORMAÇÃO?

TODOS! 
Pessoas de todos os grupos etários, sexos, 
meios, independentemente dos níveis de 
educação.

É mais fácil ser enganado quando:
• há sentimentos fortes envolvidos (amor, medo, esperança)
• a mensagem provém de alguém em quem confiamos
• a mensagem está em consonância com as nossas 

convicções



APRESENTAÇÃO FINAL

QUEM DEVE 
COMBATER A 
DESINFORMAÇÃO?

TODOS...
Jornalistas e influencers
Políticos
Empresas de meios de comunicação social e 
redes sociais
Educadores

... Mas TU também!
• Está atento e verifica as notícias que te parecem estranhas
• Pensa antes de partilhares
• Fala com amigos que possam ter sido enganados



FINAL PRESENTATION 

«NOTÍCIAS FALSAS» 
(FAKE NEWS) 
DE QUE TRATA?

INFORMAÇÃO FALSA 

Conexão errada
Conteúdo enganador

DESINFORMAÇÃO

Conteúdo falso
Impostura

Conteúdo manipulado
Conteúdo inventado

INFORMAÇÃO 
MALICIOSA
(Algumas) Fugas

Assédio
Discurso de ódio

FALSO INTENÇÃO DE 
PREJUDICAR



APRESENTAÇÃO FINAL

DISTINGUIR O 
VERDADEIRO 
DO FALSO

Que formas existem para verificar se uma 
notícia é ou não verdadeira?

Algumas pistas:
• Ler todo o artigo – há uma correspondência entre o título e o 

conteúdo?
• Pesquisar a história na Internet – existem outras fontes que confirmem 

a história?
• Sabes que tipo de fontes são?
• Verificar a data e o autor
• Verificar se as imagens parecem estranhas



APRESENTAÇÃO FINAL

A HISTÓRIA 
TRISTE MAS 
VERDADEIRA DE 
PENKA, A VACA

Muitas vezes, o importante 
não são os factos, mas a forma 
como se conta a história.

“Ativistas batem-se para evitar que uma vaca prenha seja executada por 
entrar ‘ilegalmente’ na UE”

“Loucura da UE: Penka, a vaca, enfrenta 

pena de morte por se extraviar para fora 

do bloco sem documentos”

“O caso de Penka, a vaca, condenada à 
morte por Bruxelas por se extraviar da 
Bulgária para a Sérvia, resume tudo o 
que está errado na UE”



APRESENTAÇÃO FINAL

A BÚSSOLA DA 
VERIFICAÇÃO DE 
FACTOS



APRESENTAÇÃO FINAL

MEDIDAS DA UE 
CONTRA A 
DESINFORMAÇÃO

• «EU vs Disinfo» - equipa especial para a 
desinformação no estrangeiro

• Melhorar as formas de identificar 
rapidamente a desinformação

• Alertar os cidadãos para os riscos da 
desinformação

• Exercer pressão junto das redes sociais para 
que também participem nestes esforços

• Apoiar os verificadores de factos e 
jornalistas dentro e fora da UE



APRESENTAÇÃO FINAL

SEGUIR 
VERIFICADORES 
DE FACTOS • As listas das organizações encarregadas da 

verificação de factos no teu país são 
atualizadas através do Poynter Institute e do 
Facebook

• Grupo da UE contra a desinformação e 
campanha «Reflita antes de partilhar»

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
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