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1. ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO CERCO, PORTO 

Exposição de motivos 

Com a popularização da Internet a partir dos anos 90 e consequente aumento 

de navegadores por todo o Mundo, deu-se um passo gigantesco na 

globalização. Ultrapassou-se barreiras e aproximaram-se pessoas, culturas, 

notícias e novos mundos. Tudo ficou mais fácil e as redes sociais encheram-se 

de milhões de utilizadores. Mas nem tudo é saudável. Há milhares de notícias 

falsas e abusivas, cujos objetivos são atrair seguidores, criar boatos falsos e 

até prejudicar pessoas e personalidades públicas. Sendo assim, deve-se 

procurar minimizar ou acabar de vez com a fake news, através de medidas 

legislativas por parte dos governos e, simultaneamente, sensibilizar as 

populações para uma análise mais crítica às notícias que se nos deparam nas 

redes sociais. 

Medidas Propostas 

1. Criação por parte do Governo de uma app para identificar uma fake new. 

2. Formação obrigatória para professores dos ensinos básico e secundário 

sobre a forma de combater as fake news. 

3. Obrigar a TV (canal público) a passar informação sobre as fake news. 

 

2. ESCOLA SECUNDÁRIA DE VALONGO 

Exposição de motivos 

As notícias falsas, a desinformação e manipulação de factos e/ou dados 

representam uma ameaça à democracia na medida em que levam a população 

a formular opiniões sobre uma realidade falsa. 

Para combater a desinformação e contribuir para a identificação de notícias 

falsas, propomos a criação de um “fact cheker” (FC) ou verificador de factos, 

com a função de monitorizar a veracidade de notícias ou publicações. O 

verificador proposto não é uma empresa ou entidade física com funcionários 

responsáveis por uma verificação individual e manual de todas as notícias, mas 

sim um algoritmo/programa criado e gerido por programadores e engenheiros 

informáticos (financiado pelo Estado). O algoritmo funciona como uma rede 

neural, analisando ligações entre notícias. A probabilidade de uma notícia ser 

verdadeira é aumentada conforme aumenta o número de sequências de 

palavras semelhantes com outras notícias. Ao passar pelo FC, o artigo é 

marcado com um indicativo da sua veracidade e a sua veracidade é confirmada 

com um “badge” ou “banner”. A notícia não é eliminada, mesmo que seja 

provada falsa. O autor é informado da conclusão do algoritmo, no entanto, a 
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qualquer momento pode ser pedida revisão humana, pelo autor ou outros 

leitores. 

Sendo a educação um dos pilares de uma sociedade bem informada e, 

consequentemente, mais crítica, é essencial a promoção da literacia 

informática e das regras básicas da cidadania no mundo digital em contexto 

escolar, daí a pertinência da nossa segunda medida. 

A nossa terceira proposta consiste na criação de um canal de youtube 

vocacionado para a divulgação de temas relevantes para o exercício do 

pensamento crítico em democracia. Propomos a inclusão de uma rubrica 

semanal, onde são abordados "hot topics" ou temas populares da semana, 

testando/criticando a sua veracidade e pertinência. Estes temas abrangem, não 

apenas as notícias sobre a atualidade científica, política e socioeconómica, 

mas também a sexualidade, saúde mental ou vocações escolares com a 

intenção de atrair audiências de todas as faixas etárias. Para a divulgação do 

canal, os vídeos devem ser promovidos nas aulas de cidadania. Por fim, de 

forma a assegurar um maior alcance, a sua divulgação é obrigatória em canais 

de televisão nacionais públicos. 

Medidas Propostas 

1. Utilização de um algoritmo responsável pela identificação de possíveis 

fake news. Para combater a desinformação e contribuir para a 

identificação de notícias falsas, propomos a criação de um “fact cheker” 

(FC) ou verificador de factos, com a função de monitorizar a veracidade 

de notícias ou publicações. 

2. Definição de um novo programa de educação interdisciplinar destinado a 

formar cidadãos críticos relativamente à informação divulgada e capazes 

de identificar comportamentos perigosos na internet, assim como uma 

valorização de disciplinas relacionadas com tecnologias da informação. 

3. Criação de um canal de youtube direcionado para a divulgação e 

discussão de temas relacionados com a literacia digital, formação cívica 

e informação política e económica, entre outros. 

 

3. ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALFENA, VALONGO 

Exposição de motivos 

Numa altura em que a sociedade contemporânea depende cada vez mais das 

notícias distribuídas pelos vários meios de comunicação para se manter a par 

dos correntes eventos mundiais, as notícias falsas ou 

fake news surgem como uma ameaça para todos aqueles que procuram se 

informar. 
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Neste contexto e enquanto consumidoras de tais conteúdos, consideramos que 

o tema desta edição do Parlamento de Jovens seria a oportunidade ideal para 

expor a nossa preocupação para com a contínua 

divulgação de tais notícias enganosas, que podem vir a ser prejudiciais não só 

para o individuo que as consome, como também para aqueles que o rodeiam, 

acreditando em mentiras desmedidas ou até mesmo engajando em atividades 

ou comportamentos perigosos. 

As nossas medidas partem da convicção de que a informação é um direito 

essencial, ao qual o acesso não adulterado deve ser garantido e promovido. 

Uma sociedade informada é uma sociedade de comunicação. Só podemos agir 

e reagir se tal for possível. 

Este não é um caminho plano, contudo são pequenos passos como estes que 

tornam a perceção de uma sociedade multisciente cada vez mais próxima. 

 

Medidas Propostas 

1. Formar em parceria com o Centro Internet Segura (CIS) um espaço 

onde seja possível denunciar artigos e outros conteúdos não fidedignos, 

assim como as paginas onde estes são compartilhados. 

2. Criação de um canal de mensagem gratuito, onde seja possível o 

esclarecimento a cerca da fidedignidade de uma notícia através do envio 

de imagens ou textos encontrados nas plataformas digitais. 

3. Sensibilizar para o perigo da divulgação de notícias falsas e/ou 

falsificadas através da criação de quadros televisivos em horário nobre. 

 

4. OFICINA - ESCOLA PROFISSIONAL DO INSTITUTO NUN´ ÁLVRES 

Exposição de motivos 

A importância de preservarmos a nossa democracia e nesse sentido as 

liberdades individuais. Agir para que a cidadania portuguesa seja justa e com 

igualdade formal, onde a liberdade de expressão não coloque em causa o que 

a Revolução do25 de Abril conseguiu. Informar sim, desinformar não! A 

desinformação é alimento dos populistas e não ajuda à construção de uma 

Democracia, mas sim a uma detioração. 

 

Medidas Propostas 
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1. Legislar de forma a que a Lei da Comunicação Social e Diretos 

Fundamentais, se adaptem aos desafios das redes sociais, tomando-a 

mais clara e objetiva, procurando que o Provedor de Justiça possa ser 

mais eficaz na sua atuação. Punir os que praticam a desinformação e 

levam à prática de ações antidemocráticas. 

2. Reconhecer a desinformação, ou melhor a partilha deliberada de 

informações falsas como crime ou certas implicações legais, desta forma 

desincentivando quem o faz e diminuindo o seu número, para tal como 

estratégia utilizar a Inteligência Artificial para detetar as fakes news. 

3. Procurar combater a desinformação com informação, apostar no 

investimento na educação e na cultura, levando os cidadãos mais jovens 

a desenvolverem competências de espírito crítico e serem capazes de 

avaliarem a credibilidade do conteúdo da notícia. 

 

5. COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA PAZ 

Exposição de motivos 

Primeira medida: A educação é uma das ferramentas mais importantes no 

combate a qualquer problema social, e a desinformação não é exceção. 

Acreditamos que ao armar as gerações mais jovens com competências como a 

literacia mediática, a literacia digital e o pensamento crítico, que as ajudam a 

discernir entre informação credível e não credível, podemos derrotar este 

problema a longo prazo e mitigar o seu impacto na democracia. 

Segunda medida: Reconhecendo que a internet é um espaço globalizado e a 

desinformação não pode ser combatida sem uma resposta proporcionalmente 

global, defendemos que Portugal deve ser um participante ativo na procura de 

uma resposta coesa para este problema a nível internacional, nas 

organizações internacionais que integra, nomeadamente a União Europeia, a 

Organização das Nações Unidas, entre outras. A desinformação é uma 

ameaça substancial à democracia, por isso, esta participação, a criação de 

diretrizes globais para a criação de políticas de combate à desinformação, bem 

como a aplicação das diretrizes, estão no nosso interesse nacional. 

Terceira medida: O direito à informação está consagrado na “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos” (Artigo 19). Assegurá-lo é de extrema 

importância para atenuar o impacto da desinformação na nossa sociedade e na 

democracia. Por um lado, o acesso à informação torna os cidadãos mais 

esclarecidos e instruídos, fortalecendo a nossa democracia. Por outro, o 

acesso à informação permite à população comparar diferentes fontes e verificar 

factos, verificando se uma certa informação ou fonte é ou não credível. Para 

além disso, acreditamos que o governo português deve ratificar o “contract for 

the web”, um plano de ação global produzido por um grupo de governos, 
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organizações da sociedade civil e empresas, que visa garantir o acesso à 

informação a nível mundial, através de um conjunto de diretrizes. 

 

Medidas Propostas 

1. Promover a inclusão e enfatização da literacia mediática e digital como 

parte integral do “perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”, 

incluindo esta competência como aprendizagem essencial de disciplinas 

adjacentes ao tópico como por exemplo T.I.C.. 

2. Promover a participação ativa de Portugal em quaisquer discussões 

promovidas pelos órgãos internacionais que integra sobre a criação de 

diretrizes e a procura de soluções globais para o combate à 

desinformação. 

3. Assegurar o acesso à informação, legislando no sentido de disponibilizar 

a mesma de forma universal e gratuita, ratificando o “contract for the 

web”. 

 

6. ESCOLA SECUNDÁRIA AUGUSTO GOMES, MATOSINHOS 

Exposição de motivos 

1ª medida 

Atualmente, com digitalização da informação, a população tende a informar-se 

através da internet, estando exposta a fontes não fidedignas, onde muitas 

vezes a transparência não é garantida. Neste sentido, sugerimos a criação de 

uma APP e extensões do browser dedicadas à análise da veracidade das 

notícias de sites informativos. 

Esta APP funcionaria sob a alçada de um departamento responsável pelo 

funcionamento da mesma. A análise das notícias seria realizada de duas 

formas: 

- diariamente seriam analisadas as notícias de acordo com a sua relevância e 

alcance; 

- dar resposta/retorno às notícias com mais solicitações de pedidos de 

esclarecimento, realizados através da APP, pelos utilizadores. 

No que concerne às extensões do browser: 

- o utilizador, ao deparar-se com uma notícia previamente analisada, seria 

avisado através de uma notificação. Clicando na notificação poderia verificar a 

veracidade da notícia e saber mais sobre a análise da mesma. 
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2ª medida 

Conscientes dos perigos e consequências das mentiras, das alterações da 

verdade e das ocultações praticadas, sugerimos que sejam criados programas 

de informação e ações de sensibilização para os cidadãos. 

Tendo em conta alcançar o objetivo acima descrito, propõe-se a concretização 

de vários materiais e a sua divulgação pública: 

- vídeos de curta duração informativos ou com uma mensagem impactante; 

- palestras presenciais e online dirigidas ao público geral; 

- cartazes, panfletos e cartoons. 

3ª medida 

A apuração do caráter crítico dos jovens é necessária pois neles reside o 

futuro. Desta forma, consi-deramos importante que seja criada uma disciplina 

que permita aos alunos terem acesso a informa-ções de caráter geral, 

relevantes no seu futuro enquanto cidadãos. 

Nesta disciplina seriam abordados temáticas como: 

- ideologias políticas e a importância da participação democrática; 

- a cooperação social e económica entre países; 

- literacia financeira. 

A disciplina teria uma componente teórica e prática, dando-se primazia a 

estudos de caso, trabalhos de campo, apresentações e debates. 

 

Medidas Propostas 

1. A criação de uma APP e extensões do browser dedicadas à análise da 

veracidade das notícias de sites informativos. 

2. Programas de informação e ações de sensibilização para os cidadãos. 

3. Criação de uma disciplina dirigida aos alunos do Ensino Secundário, a 

constar das Ofertas de Escola. 

 

7. ESCOLA SECUNDÁRIA ALEXANDRE HERCULANO, PORTO 

Exposição de motivos 

Embora seja da competência e responsabilidade de cada consumidor averiguar 

a credibilidade daquilo que lê e difunde, a facilidade e gratuidade no acesso a 
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sites de notícias falsas, a ausência de tempo e competências para comparar e 

avaliar criticamente a credibilidade dessas notícias e sites, a velocidade das 

notícias e a falta de mediação, constituem uma ameaça à liberdade individual e 

ao acesso à verdade. Por tudo isto, consideramos urgente a aposta na literacia 

digital e mediática dos cidadãos por forma a que todos aprendam a navegar 

com segurança no mundo da informação. 

 

Medidas Propostas 

1. Divulgação de publicidade institucional em outdoors, redes sociais e 

canais públicos e privados de televisão, com o objetivo de alertar para o 

problema e riscos das fake news. 

2. Promoção/Dinamização de ações de formação sobre este tema para 

todas as faixas etárias, incidindo em especial nos: Alunos do 1º ao 3º 

ciclo e secundário, nas disciplinas curriculares de TIC e Cidadania e 

Desenvolvimento; Adultos, nas juntas de freguesia; Idosos, nos centros 

de dia e lares. 

3. Criação e disponibilização de uma APP/antivírus “newsvax”, que, uma 

vez descarregada e instalada gratuitamente num telemóvel, tablet ou 

PC, bloqueie o acesso a páginas de Internet não fidedignas e promova o 

fact checking online. 

 

8. ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA, PORTO 

Exposição de motivos 

Na sociedade atual, impulsionada pela rapidez e facilidade de acesso à 

comunicação, as fake news, ainda que não sendo um fenómeno novo, são 

sentidas de forma mais grave e têm um impacto cada vez mais significativo no 

quotidiano das pessoas. 

Na verdade, a desinformação pode causar, entre outras consequências, o 

aumento da desconfiança nas instituições, a impossibilidade de existir um 

debate livre e informado e ainda pode assumir proporções muito nefastas para 

a vida em democracia. Por esse facto, é necessário combater a difusão da 

informação falsa através da formação e da informação da população, 

nomeadamente no que respeita a vida político-social, garantindo a criação de 

um espírito crítico e o envolvimento social necessário. Essa formação poderá 

ser feita utilizando os meios de comunicação social, com campanhas de 

sensibilização, alertando para as estratégias que todos e cada um deve usar 

para mitigar a propagação das notícias falsas. Considerando ainda que nos 

deparamos frequentemente com sites sobre os quais há dificuldade em 

verificar se a informação que contêm é fidedigna, uma certificação, realizada 
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por profissionais de organizações imparciais de avaliação e supervisão, para 

atribuição de um selo que garanta a credibilidade dos sites consultados, pode 

ser um dos caminhos a seguir. Esses sites teriam uma hiperligação que 

redirecionaria o utilizador para uma lista de outros sites considerados 

fidedignos, dando maior fiabilidade e segurança sobre os vários assuntos. A 

inexistência da certificação não traduz necessariamente a falsidade da 

informação transmitida, apenas comprova a falta de validação. 

Assim, as medidas que constam deste projeto de recomendação têm como 

base a ideia de que a principal forma de combater a desinformação é 

impulsionando a capacitação e maior formação da população portuguesa, 

desenvolvendo a consciência e permitindo o acesso a instrumentos para 

verificação da veracidade daquilo que lemos e ouvimos. 

 

Medidas Propostas 

1. Abordagem da temática "Iniciação à Ciência Política" integrada na área 

de Cidadania e Desenvolvimento. 

2. Investimento na literacia da população, através da formação nos meios 

de comunicação social, para educar ao nível da temática da 

desinformação. 

3. Criação de selos de certificação interativos, que apresentem uma 

hiperligação a um site onde constaria uma lista de outros sites, também 

fidedignos. 

 

9. ESCOLA SECUNDÁRIA DE VALBOM, GONDOMAR 

Exposição de motivos 

Considerando que algumas das notícias partilhadas nas redes sociais são 

falsas, reveste-se de especial importância a indicação do seu grau de 

veracidade. Consequentemente a existência de fact checking diria se uma 

notícia que lemos on line sobre o funcionamento dmocrático é mito ou é 

verdade. 

A dinamização de palestras que informem toda a comunidade de como 

identificar notícias falsas promovendo o debate e a partilha de opiniões para 

combater as fake news n e manter, simultaneamente, a liberdade de expressão 

num regime democrático. 

Recorrer à publicidade institucional divulgada em locais públicos de modo a 

sensibilizar de modo fácil e eficaz a população para as consequências nefastas 

dadivulgação de fake news. 
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Medidas Propostas 

1. Criação de mais agências de fact cheching direcionadas para a defesa 

democrática. 

2. Sensibilização do impacto das facke news na democracia através de 

palestras e debates. 

3. Expor publicidade institucional em MUP´Se nos transportes públicos que 

alerte para o impacto das fake news na democracia. 

 

10. SCOLA SECUNDÁRIA ALMEIDA GARRETT, VILA NOVA DE GAIA 

Exposição de motivos 

É urgente captar a atenção dos espetadores que não têm por hábito assistir a 

programas informativos; fiscalizar as notícias de modo a impedir a corrupção 

dos factos divulgados; prevenir futuros abusos manipuladores da informação. 

 

Medidas Propostas 

1. Criação de publicidade institucional que alerte para o perigo das fake 

news. 

2. Criação de um programa que investigue as fake news (à semelhança do 

polígrafo, na SIC). 

3. Atribuição de coimas sempre que um blogue ou site publique fake news. 

 

11. EPROMAT - ESCOLA EDMUNDO FERREIRA 

Exposição de motivos 

1. Criação de gabinetes técnicos especializados na investigação do cyber 

crime, com competências para identificar as origens e autenticidade das 

notícias publicadas. 

2. Criação de leis para julgar as queixas apresentadas sobre as notícias falsas. 

Aplicação de multas que podem ir da coima ao serviço comunitário ou até 

prisão, de acordo com a gravidade do crime. 

3. Diferentes campanhas de sensibilização adequadas ao público alvo 

(crianças,jovens e idosos) de acordo com os meios utilizados. 
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Medidas Propostas 

1. Criação de um organismo fiscalizador - identificação da origem das 

"Fake News". 

2. Criação de uma moldura penal para sancionar os autores das " Fake 

News". 

3. Campanhas de sensibilização nos mass media e redes sociais sobre o 

crime das "Fake News". 

 

12. ESCOLA SECUNDÁRIA GAIA NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA 

Exposição de motivos 

As nossas medidas e projeto de recomendação têm como base a prevenção e 

proteção das populações das notícias falsas ou ‘fake news’, bem como formas 

de ajudar à redução da propagação das mesmas. Uma população bem 

formada e informada é, acima de tudo, uma população capacitada para refletir, 

com capacidade interventiva e capaz de tomar decisões, podendo deste modo 

estar protegida contra as notícias falsas. 

A nossa primeira medida suporta-se na criação de uma plataforma ou portal 

público, online, que se organiza da seguinte maneira: um espaço para todos os 

órgãos de comunicação social publicarem as notícias ocorrentes na sua 

agenda. Cada uma destas notícias publicadas no portal teria direito a uma 

caixa de comentários onde qualquer cidadão estaria livre de expor a sua 

opinião. Desta maneira, procuramos que a facilidade de acesso ao maior 

número de notícias e opiniões possíveis reduza a propagação de ‘fake news’, 

bem como as suas consequências e promova a opinião crítica de todos os 

cidadãos. 

A nossa segunda medida funciona como medida penalizadora, isto é, aplicar 

multas ou sanções em caso de um ataque aos direitos do cidadão, presentes 

na legislação europeia, através de notícias falsas que promovam o ódio ou 

suportadas em ameaças. No caso de as sanções passarem pelo pagamento de 

multas, o dinheiro daí proveniente seria encaminhado para as pessoas 

diretamente lesadas ou para instituições de solidariedade social. Estas 

penalizações seriam aplicadas mediante a gravidade e as consequências da 

notícia divulgada. 

O nosso projeto não estaria concluído sem falar nos mais jovens. Como 

sabemos, a desinformação é recorrente e grave. A partir dos mais novos é que 

educamos o futuro, desta forma, propomos um esforço das escolas, para que, 

desde os alunos do ensino básico, o desenvolvimento de uma opinião critica 

cresça junto com a teoria das disciplinas. Assim sendo, a organização de 

debates sobre temas recorrentes e quotidianos aos alunos é uma forma de 
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valorização do pensamento crítico e desenvolvimento de opiniões próprias. 

Estes debates poderiam acontecer entre turmas e anos de escolaridade 

diferentes, para obter diversos pontos de vista. Procurar colocar os alunos a 

defender diferentes pontos de vista que não os que eles acreditam, também, é 

uma maneira de aumento de conhecimentos e pesquisa sobre os mais diversos 

temas. 

Medidas Propostas 

1. Criação de uma plataforma pública ou portal que funcione como fórum 

para notícias. 

2. Sanções à criação e divulgação de ‘fake news’. 

3. Incentivo ao debate e colaboração nas escolas. 

 

13. COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS 

Exposição de motivos 

O impacto da desinformação na nossa democracia tem-se revelado uma 

temática que prejudica o funcionamento dos órgãos soberanos e da 

comunicação social, sendo assim de importância vital que se elaborem 

políticas anti desinformação. Antes de serem apresentados os argumentos, é 

necessário referir que, em alguma circunstância, poder-se-á colocar em causa 

os princípios constitucionais. 

Só se poderá minimizar o impacto desta problemática através da pedagogia, 

que terá impacto direto na população, e com a inspeção, que servirá para 

realizar um controle de qualidade da atividade dos principais meios de 

comunicação. 

Medidas Propostas 

1. Promoção de debate público, organizado pela CNE, onde estejam 

representados os partidos políticos, para debater determinadas 

temáticas, fazendo referência aos principais temas da atualidade. 

2. Reforçar competências da ERC, dando a conhecer a sua atividade, e 

realizando avaliações trimestrais com o objetivo de efetuar um controle 

de qualidade, no sentido de perceber quais são os meios de 

comunicação que utilizam fontes enganosas ou desinformam a partir de 

informação incorreta. 

3. Reforçar os principais meios de comunicação públicos nacionais, 

regionais e locais, através de um maior investimento estatal. 

 

14. COLÉGIO "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO" 
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Exposição de motivos 

Num mundo em constante mudança e aceleração da informação, a 

desinformação rapidamente se espalha através das “fake news”. 

No caso concreto da COVID-19 as “fake news” tiveram um papel decisivo ao 

desencadearam facilmente a desinformação e contribuindo para cultivar a 

incerteza na sociedade e possuindo a capacidade de minar os direitos 

humanos e os alicerces da democracia. 

Assim, são necessárias respostas eficazes à desinformação em vários níveis, 

incluindo leis e sobretudo através da ação da sociedade civil. 

Medidas Propostas 

1. A comunicação social deve, pela qualidade construir a confiança do 

público e corrigir notícias falsas e desinformação sem legitimá-las. 

2. As empresas de tecnologia devem investir em ferramentas que 

identifiquem notícias falsas, reduzindo os incentivos financeiros para 

aqueles que lucram com a desinformação 

3. As instituições de ensino devem, desenvolver competências que ajudem 

a elevar o índice de alfabetização das pessoas, para que estas 

consigam mais facilmente distinguir as notícias falsas. 

 

15. ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM GOMES FERREIRA ALVES, 

VALADARES, VILA NOVA DE GAIA 

Exposição de motivos 

A sociedade democrática carece de ferramentas que permitam aos cidadãos 

uma fiel triagem em relação à informação disponibilizada, de forma a que 

possam desenvolver o espírito crítico. Neste processo, será fundamental focar 

a ação em atividades de reflexão e formação individuais e/ou coletivas, que 

envolvam diversas instituições. 

Medidas Propostas 

1. A comunidade escolar deverá assegurar um programa educativo, em 

colaboração com diversas instituições, no sentido de desenvolver 

ferramentas eficazes que promovam uma atitude crítica do cidadão 

individual perante o ambiente de informação dos "media". 

2. Promoção de momentos reflexivos no âmbito de uma vivência 

consciente de democracia através de encontros periódicos nos quais se 

partilhem experiências relativas à problemática das "fake news". 
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3. Criação de publicidade institucional como alerta para a necessidade da 

consciência do problema das "fake news", uma vez que estas podem 

deturpar a democracia. 

 

16. ESCOLA BÁSICA À BEIRA DOURO, MEDAS, GONDOMAR 

Exposição de motivos 

Primeira medida: 

A sensibilização para o problema das fake news reflete-se no desempenho 

escolar, através da promoção do pensamento e da reflexão críticas. Tal 

estratégia potencia junto das crianças e jovens uma maior atenção, 

ponderação e prudência em relação às suas fontes de informação. Por este 

facto, a educação é um forte veículo de disseminação da atitude crítica de 

forma a transmitir conhecimentos às pessoas da comunidade envolvente. 

Segunda medida: 

O financiamento europeu de programas que visam a identificação de notícias 

falsas, protege a população de ser alvo fácil das fake news. Defendemos que a 

deteção da distorção do conteúdo de verdade na divulgação de notícias, 

nomeadamente a dos canais televisivos e redes sociais, permite a obtenção de 

uma maior credibilidade junto da população a nível nacional/internacional. 

Terceira medida: 

A adoção de boas práticas (“Selo de qualidade de literacia digital”), ao nível da 

literacia digital, capacita-nos para a seleção exigente das fontes de informação. 

Desta forma, identificam-se a infodemia, os pseudofactos e os dados ambíguos 

que comprometem o rigor das deliberações e das decisões relativas à “coisa 

pública”. 

Medidas Propostas 

1. Atividade escolar de trabalho de projeto com a finalidade de analisar 

notícias potencialmente falsas, com recurso a metodologia de 

investigação para aferir a credibilidade das mesmas. O projeto será 

apresentado à comunidade escolar. 

2. Divulgação escolar de sítios digitais que verificam notícias falsas (Fact-

Check) e/ou apoio de fundos da União Europeia a projetos de combate 

às notícias falsas. 

3. Recomendação de boas práticas na proteção do cidadão face às 

notícias falsas: os sítios digitais obterão o “selo de qualidade” por 

incluírem, na sua página inicial, uma lista de perguntas que qualquer 

leitor deve fazer perante uma possível notícia falsa. 
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17. ESCOLA BÁSICA DE CORONADO E CASTRO, SÃO ROMÃO DO 

CORONADO, TROFA 

Exposição de motivos 

Apresentamos estas medidas com o intuito de incorporar o espírito crítico nas 

crianças desde cedo, isto porque “desde pequenino é que se torce o pepino”, 

ou seja, formar uma nova geração menos suscetível à manipulação gerada 

pelas fake news. Temos, também, como objetivo, alertar a veracidade das 

notícias divulgadas diariamente para que o leitor não corra o risco de consumir 

informações falsas. Como consequência da implementação da app e do canal 

televisivo, novas vagas de emprego na área da informação surgirão, formando 

ainda especialistas e, simultaneamente, consciencializando toda a população. 

Medidas Propostas 

1. Criação de um programa curricular com objetivo de analisar em contexto 

escolar as fake news. 

2. Criação de um canal televisivo ou estação de rádio em que um provedor 

independente esclareça e aprofunde as dúvidas da população de forma 

clara e acessível, dando assim também oportunidade da criação de mais 

vagas de trabalho. 

3. Criação de uma app/extensão no google eficaz capaz de analisar, em 

tempo real, a veracidade da notícia alertando o consumidor da 

informação que o conteúdo é enganoso. 

 

18. ESCOLA ARTÍSTICA SOARES DOS REIS, PORTO 

Exposição de motivos 

A desinformação nos mais diversos planos onde desenrola a vida humana está 

impregnada de distorções da verdade constituindo um verdadeiro arsenal de 

deturpação, de ilusão e de certo modo de perpetuação da indiferença e da 

apatia social e política. Emergem novas formas de ignorância, de injustiça e de 

silenciamento, ou seja, novas formas de opressão e que consequentemente 

representam limitações no sentido de promover sociedades mais igualitárias e 

libertas de todo o tipo de limites ao exercício da liberdade plena. As fake news 

têm neste contexto contribuído para levar ao poder político personagens e 

políticas pouco ou nada recomendáveis, uma vez que agitam ideologias que, 

ao manipular consciências, impede m uma leitura isenta e independente da 

realidade. Neste sentido podemos atenuar o seu impacto promovendo 

atividades que valorizem o debate e a argumentação baseados em factos 

verídicos. Pensamos ser necessário ter presente a saúde digital que zelem 
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pela prudência e sensatez relativamente à procura de informação na internet 

tendo sempre presente a facilidade com que tal informação pode ser 

manipulada e deturpada. Consideramos ainda ser necessário conferir 

importância no recurso de fontes credíveis, que preveja a leitura integrar de 

artigos e notícias, em vez de se prestar atenção somente à manchete da 

notícia que oferece uma perceção errónea da realidade. 

Medidas Propostas 

1. Debate como meio de ensino: fomentar as capacidades críticas e 

analíticas da comunidade estudantil em contexto escolar, promovendo 

atividades que valorizem o debate e a argumentação assentes em factos 

verídicos. 

2. Promover campanhas de consciencialização quanto à saúde digital, 

zelando pela prudência e sensatez relativamente à procura de 

informação na internet e reconhecendo a facilidade com que tal 

informação pode ser manipulada e deturpada. 

3. Sensibilização no que diz respeito à importância do recurso a fontes 

credíveis, bem como à leitura integral de artigos e notícias ( em vez de 

prestar atenção só à manchete de uma notícia, o que pode implicar uma 

perceção errónea da mesma) 

19. ESCOLA SECUNDÁRIA INÊS DE CASTRO, CANIDELO, VILA NOVA DE 

GAIA 

Exposição de motivos 

1. Os valores da democracia e da liberdade são hoje pilares da sociedade 

portuguesa, contudo, a liberdade de expressão não pode ser justificação para a 

anarquia e desinformação galopante, em prejuízo da consciência coletiva 

baseada na verdade. 

O desenvolvimento tecnológico e digital aumentou a abrangência e a 

complexidade desta questão de forma exponencial, deixando os cidadãos à 

mercê de especulações manipuladoras. 

Sem menosprezar a sociedade civil, acreditamos que cabe ao Estado a função 

de regulador e supervisor dos canais de criação e difusão de conteúdos, nas 

suas mais variadas vertentes. 

Ora como tal, parece-nos viável a designação de novo Ministério ou Secretaria 

de Estado dedicado de forma mais especializada e incisiva a esta questão. 

Será fundamental o rastreio dos canais de informação, de modo a assegurar a 

veracidade dos conteúdos publicados, agindo judicialmente nos casos de 

difamação, fraude ou manipulação da verdade. 
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2. Tendo por base um quadro democrático de uma sociedade livre na sua 

expressão, é no entanto, fundamental regulamentar o comportamento dos 

cidadãos no mundo virtual, equiparado ao que acontece no mundo real. 

Parece-nos vital a constituição de consequências jurídicas para todos os 

utilizadores individuais ou coletivos que demonstrem uma postura digital 

prejudicial. 

Deste modo, a legislação deveria considerar: 

- aplicação de coimas ao utilizador que cria uma informação falsa ou 

fraudulenta; 

- aplicação de notificações ao utilizador que difunde uma informação falsa ou 

fraudulenta; 

- possibilidade de suspensão de utilizador reincidente (…). 

3.A Assembleia da República, enquanto órgão legislativo máximo, assume a 

responsabilidade de orientar, definir e regulamentar as diretivas e/ou 

estratégias para o país. Nesse sentido, deve analisar as fragilidades 

evidenciadas pelas várias áreas profissionais e regular e otimizar cada setor. 

Perante a situação atual de desinformação crescente e altamente prejudicial 

para a sociedade, deverá orientar os profissionais da comunicação social para 

uma conduta mais rigorosa, exata e criteriosa. Enquanto meios de difusão de 

informação, deverão basear-se em fatos comprovados, evitando o 

sensacionalismo, propaganda ou manipulação. 

A linha entre a notícia e a opinião tem sido demasiadas vezes ultrapassada, 

confundindo os cidadãos e potenciando a formação de opiniões tendenciosas. 

Medidas Propostas 

1. MINISTÉRIO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: CRIAÇÃO DE 

NOVO MINISTÉRIO OU SECRETARIA DE ESTADO COM A FUNÇÃO 

ESPECIALIZADA DE REGULAMENTAÇÃO E SUPERVISÃO DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PRODUZIDA E DIFUNDIDA EM 

PORTUGAL. 

2. LEGISLAÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DE MEDIDAS LEGAIS MAIS 

CONCRETAS NO COMBATE ÀS FAKE NEWS, 

RESPONSABILIZANDO OS UTILIZADORES INDIVIDUAIS E/OU 

PLATAFORMAS INSTITUCIONAIS COM PRÁTICAS DIGITAIS QUE 

EVIDENCIEM FALSIDADE, FRAUDE OU MANIPULAÇÃO. 

3. REESTRUTURAÇÃO DO CÓDIGO DEONTOLÓGICO JORNALÍSTICO: 

ORIENTAÇÃO PARA A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO ÉTICO DE 

TRABALHO INERENTE À FUNÇÃO DE JORNALISTA. 



17 
 

 

20. GRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA 

Exposição de motivos 

Medida 1 - Destinado a todas as faixas etárias, desde os mais jovens aos mais 

idosos, passando pelas escolas e os próprios meios de comunicação social, 

sugerimos a aplicação de um plano que privilegie a literacia da população 

contra a desinformação. 

A nível académico, propomos a dedicação de umas horas nas aulas de 

Educação para a Cidadania nas quais se instrui os alunos a identificar 

palavras/frases tendenciosas a ter em atenção na leitura de notícias; a 

aprender a reconhecer, a agir e reagir perante discursos falaciosos e 

populistas; a desenvolver pensamento crítico e reflexivo acerca da informação 

com que se confrontam; a apreender a importância de debates construtivos e 

solidários, não empobrecidos por ideias pré-concebidas e tão-pouco 

condicionados pela busca permanente de “ter razão”; bem como a pesquisar e 

localizar fontes seguras e credíveis de informação, para não operarem como 

agentes de disseminação de notícias falsas. 

No que toca aos meios de comunicação social, dos quais destacamos a 

televisão, a rádio e os jornais, em configuração digital ou física, incluindo outros 

meios não mencionados, a situação é análoga. Acrescenta-se-lhe, contudo, o 

formato em anúncios, que, acessíveis a toda a população, a informam sobre 

onde e como encontrar fontes credíveis. Com efeito, apelamos à 

consciencialização de que os direitos e deveres de cada um são um importante 

pilar para o pleno funcionamento do sistema democrático. Contudo, quando um 

indivíduo procede à disseminação de notícias falsas e/ou quando as difunde 

sem respetiva confirmação empírica, encontra-se em suspenso o cumprimento 

do seu papel enquanto cidadão, no ponto de vista democrático. 

Medida 2 - Uma medida proposta para o combate à desinformação na 

democracia consiste na criação de uma extensão no Google que analise 

notícias ligadas à democracia portuguesa de um determinado website e 

apresente notícias relacionadas com a mesma, de outros sites confiáveis. 

Assim, sempre que alguém ler uma notícia num dado site e pretender informar-

se mais sobre o assunto ou saber se, de facto, a informação corresponde à 

realidade, a pessoa clicará na extensão, previamente instalada, que mostrará 

notícias relacionadas com a mesma. 

Medida 3 - Devido à dificuldade de apurar com certeza o que é verdadeiro ou 

falso e, em consequência da imensidão de notícias com que somos abalados 

todos os dias, a legislação devia proceder à definição de formas eficazes de 

reação e punição da desinformação, de modo a garantir a transparência dos 
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diversos órgãos de soberania e das suas políticas. O aumento dos poderes da 

ERC permitiria que esta fosse capaz de aplicar coimas aos meios de 

comunicação (canais televisivos, jornais, rádios, sites e blogs...) que divulguem 

informações não fidedignas, tendenciosas ou falsas, que difamem 

personalidades que têm consagração legal e constitucional e/ou decisões 

políticas. 

Medidas Propostas 

1. Implementação de um plano de promoção da Literacia Contra a 

Desinformação. 

2. Existência de uma extensão no Google de confirmação da veracidade 

das notícias, desenvolvida por entidade independente. 

3. Aumento do Poder da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. 

 

21. ESCOLA BÁSICA DR. VIEIRA DE CARVALHO, MOREIRA DA MAIA, 

MAIA 

Exposição de motivos 

1.Defendemos que no mundo em que vivemos onde a desinformação é uma 

ameaça à vida pessoal e social urge procurar saber mais sobre os 

responsáveis pela disseminação de "Fake News" e puni-los de acordo com a 

gravidade da informação e os danos que estas causarem. Sem criminalização 

este flagelo continuará impune e a culpabilização dos que se entregam a este 

delito será difícil, obrigando a encontrar outros tipos de crimes correlacionados 

que sejam puníveis. Assim, é necessário regulamentar e criminalizar o uso 

erróneo de informação tendo em conta a intenção e a gravidade para o seu 

enquadramento. 

2.Pretendemos incentivar o público, através de campanhas de sensibilização, a 

procurar saber mais sobre a notícia e sobre a sua veracidade e não se 

fundamentarem de forma ingénua e desprevenida nas notícias/informações a 

que acedem. Pretende-se de forma consistente sensibilizar o público acerca 

dos riscos que corre com a desinformação e do que pode fazer para não estar 

tão suscetível a ela. Estas campanhas devem usar os meios mais ágeis de 

chegada ao grande público de todas as idades, como a afixação de cartazes 

nos vitrais do metro e transportes, a criação de um vídeo que corra 

regularmente na televisão nas horas e canais de maior audiência e na rádio. 

3. Parece-nos relevante criar um software com a eventual ajuda de técnicos 

especializados e quem sabe com a contratação de hackers que analise as 

notícias, garantindo que o seu conteúdo é verdadeiro e fiável. Seja através de 

algoritmos ou de outros métodos mais sofisticados. Isto permitirá suprimir uma 

boa parte das “Fake News” em circulação. 
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Medidas Propostas 

1. Alterar o Código Penal para punir com multa e/ou detenção quem cria ou 

dissemina informações falsas; 

2. Promover campanhas de sensibilização para proteção das “Fake News”; 

3. Criar um software que permita para analisar a veracidade das notícias. 

 

22. ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL 

Exposição de motivos 

1º. O objeto deste selo virtual é a certificação governamental de plataformas 

online, para além dos media tradicionais, contendo informação fidedigna. Com 

a quantidade de desinformação propagada online sobre instituições 

governamentais, estes sites seriam "portos seguros" fornecedores de 

informação atual e confiável sobre os rumos do país. 

2º. A disciplina de Filosofia eleva-se pelo desenvolvimento do espírito crítico e 

maturidade, que são fatores essenciais, não só para uma boa avaliação de 

uma notícia, mas também para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Esta 

complementaria a disciplina de Introdução à Política, no questionamento e 

debate sobre a vida política nacional, preparando um coletivo mais consciente 

para os problemas enfrentados pela democracia, para a sua resolução e para o 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa. 

3º. O estudo das novas gerações é essencial para que os media tradicionais (e 

não só) acompanhem as necessidades da população. Cada vez menos 

focadas nos problemas nacionais, a adaptação do jornalismo 

(profissional/amador) aos cidadãos do futuro tem de começar a ser estudada 

já, planeando soluções, para evitar que a população, o Estado de direito e a 

democracia sejam manipulados por interesses pessoais e/ou estrangeiros. 

Medidas Propostas 

1. Criação de um selo virtual para sites de notícias online, gerido pela 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social e o Centro Nacional de 

Cibe segurança. 

2. Introdução das disciplinas de Filosofia e Introdução à Política de forma a 

desenvolver o espírito crítico e criar bases culturais no âmbito da 

política. 

3. Requisição de um estudo às universidades sobre forma de adaptação da 

comunicação social e da política às novas realidades sociais. 

 

23. ESCOLA SECUNDÁRIA DE AMARANTE 
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Exposição de motivos 

Medida 1: O Certificado legitima a credibilidade jornalística de um determinado 

site, de forma a condicionar o acesso ao público de páginas online que não 

tenham sido consideradas merecedoras desse mesmo certificado (os meios 

tradicionais obedecem obrigatoriamente a um Código Deontológico, o que 

tornaria irrelevante a ação neste sentido). Os critérios compreendem: 

- Um site ou entidade divulgadora de notícias que produzisse um determinado 

número de fake news, segundo a verificação e colaboração de agências de 

fact-checking; 

- Diferenciação através do endereço digital (código de símbolos que diferencia 

um site cuja veracidade tenha sido comprovada de um site cuja credibilidade 

não tenha sido reconhecida, e também de um site que ainda não tenha sido 

avaliado). 

Medida 2: Sabendo que é importante assumir uma atitude preventiva, esta 

proposta visa a implementação de campanhas de sensibilização e 

consciencialização com o objetivo de alertar as pessoas para os perigos das 

“fake news”, dando-lhes a conhecer do que se trata, como as evitar e como as 

denunciar. Esta conscientização pode e deve passar quer pelos Media 

tradicionais, assim como pelos novos medias digitais e por ações físicas, 

através tanto da divulgação de alertas nos canais de TV aberta, como por 

veículos digitais através de pequenos anúncios nas redes sociais mais 

utilizadas (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok) e fazer eventuais parcerias 

com tiktokers, youtubers ou outros influencers que pudessem divulgar a 

informação, ou ainda, através de ações de proximidade como a fixação e 

distribuição de cartazes e palestras em escolas e outros locais públicos. De 

forma muito particular, estas campanhas deverão disponibilizar apoios para a 

população mais idosa e para a mais jovem, ambas muito vulneráveis, 

promovendo materiais e informação de sensibilização por parte das Câmaras 

Municipais e das Juntas de Freguesia. 

Medida 3: Alternativa ao jornalismo corporativo (SIC, TVI, CMTV, etc.), que 

age, em determinadas situações, subordinado a interesses do Governo ou de 

iniciativas privadas, distorcendo os factos ou a narrativa de acordo com quem 

paga mais: o jornalismo independente é, factualmente, mais imparcial e 

objetivo. 

A medida defendida e apontada como eventual solução para a propagação de 

fake news pela vencedora do Prémio Nobel da Paz 2021, Maria Ressa, que 

afirmou numa entrevista “A missão do jornalismo independente nunca foi tão 

importante como hoje, quando são tomadas decisões sem transparência. 

Agora, mais do que nunca, os factos são importantes. A verdade é importante. 
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E é também importante manter um sistema de pesos e de contrapesos. […], e 

pelo Investigador da ONU, David Kaye. 

Em Portugal, a comunidade de jornalismo independente passou a contar, em 

setembro de 2020, com um portal agregador da diversidade de projetos 

existentes na área, como o Shifter, o Fumaça, o Divergente ou o Gerador. 

Medidas Propostas 

1. Criação de um Certificado de Credibilidade aplicável a empresas de 

comunicação ou divulgadoras de informação, nos meios de 

comunicação tradicionais e online. 

2. Criação de medidas de sensibilização e consciencialização para 

proteger o público, em particular os utilizadores mais jovens e os mais 

idosos. 

3. Criação de um ambiente que favoreça e apoie o Jornalismo 

independente, por parte do Governo. 

 

24. ESCOLA SECUNDÁRIA DE MARCO DE CANAVESES 

Exposição de motivos 

Este ano, o tema escolhido foi o impacto da desinformação e nós, jovens, 

somos responsáveis por combate-la. Perante a atual situação pandémica e o 

aumento do uso das redes sociais e meios de comunicação digital, a 

propagação de informação falsa e enganosa aumentou drasticamente, assim 

como o seu compartilhamento. Há uma tendência generalizada para acreditar 

em tudo o que se vê e lê , o que pode pôr em causa a credibilidade dos 

profissionais da área e instigar conflitos entre diferentes opiniões. Assim, a 

nossa escola propõe as seguintes medidas. 

Medidas Propostas 

1. Criação de um polígrafo virtual. 

2. Campanhas diversas a fim de combater a iliteracia digital. 

3. Inclusão da reflexão política/ social na disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento. 

 

25. COLÉGIO PAULO VI DE GONDOMAR 

Exposição de motivos 

Um dos grandes problemas das fake news é a rápida viralização das mesmas 

pelos órgãos de comunicação, enquanto que, quando estas mesmas se 
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provam falsas, o seu respetivo direito de resposta fica muito aquém em termos 

de visibilidade relativamente à visibilidade que a notícia falsa obteve. 

Em termos práticos, com a implementação da nossa primeira medida, se a 

notícia falsa X esteve em destaque na capa do jornal, o direito de resposta na 

edição seguinte terá de ocupar o mesmo lugar que esta primeira. 

Em relação aos órgãos de comunicação digitais e redes sociais, (onde está 

provado que é onde mais se propagam fake news), mediante o número de 

utilizadores alcançados com a notícia original, o direito de resposta terá de 

atingir tal número também, através de meios pagos que patrocinem a partilha 

da notícia, por exemplo. 

Assim sendo, além de combatermos a desinformação com os direitos de 

resposta que não só provam a falsidade da notícia como também contêm 

factos, também promovemos uma capaz diminuição da existência de fake news 

pois, além de o órgão de comunicação perder credibilidade ao ter que admitir 

quando não transmite informação verdadeira, também este tem que dar 

prioridade ao direito de resposta em vez de a outras potenciais notícias mais 

lucráveis e, ainda, financiar os custos da divulgação do direito de resposta. 

Acreditamos que a educação é um dos pilares estruturantes mais importantes 

da sociedade e é por isso que nela assenta esta medida. 

Começando no 1º ciclo, estes são dos mais afetados pelas fake news em 

virtude da ingenuidade normal da idade. Para este ciclo, propomos, com a 

nossa segunda medida, a criação de uma nova disciplina relacionada com os 

princípios do jornalismo, com o objetivo de conscientizar as gerações mais 

novas, (que têm o maior potencial de aprendizagem), sobre as bases da 

informação correta nos órgãos de comunicação. 

No 2º e 3º ciclo propomos o desenvolvimento do tema da literacia do jornalismo 

na disciplina de cidadania e desenvolvimento. 

Já para a população adulta, a nossa medida dita a criação de cursos de 

formação para adultos financiados pelo estado e por órgãos políticos locais, 

com horário flexível e de enriquecimento curricular, que permita a esta faixa 

etária um maior nível de aprofundamento de conhecimento para a distinção de 

fake news e para a forma como estas se propagam. 

Finalmente, Baseando-nos na existência de cimeiras nacionais e internacionais 

relacionadas com os mais diversos temas, propomos a criação de uma cimeira 

jornalística anual em Portugal que vise juntar variadas personalidades e 

profissionais da área, lesados das fake news e representantes dos próprios 

órgãos de comunicação, com o objetivo de exposição de ocorrências, debate 

de soluções e medidas, e existência de palestras sobre o tema. Além do evento 
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ser presencial também teria emissão online e televisiva para alcançar maior 

visibilidade e instruir a população, que é o pretendido com a medida. 

Medidas Propostas 

1. Criação e implementação de mecanismos que imponham igual 

visibilidade ao direito de resposta quanto a que foi dada à fake new em 

questão 

2. Desenvolvimento da temática da literacia do jornalismo no pilar da 

educação jovem e adulta 

3. Criação de uma cimeira Jornalística 

 

26. ESCOLA BÁSICA DE SOBREIRA, PAREDES 

Exposição de motivos 

A desinformação sempre existiu, mas atualmente propaga-se a grande 

velocidade, sobretudo através das redes sociais. Em Portugal, a ERC, Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social, existe desde 2005 e tem como 

objetivo a regulação e supervisão de todas as entidades que prossigam 

atividades de comunicação social em Portugal. Desta forma, os cidadãos 

contam com esta entidade para monitorizar publicações periódicas, operadores 

de rádio e televisão, quer os mais tradicionais quer os que difundem 

informação por via eletrónica. No entanto, nas redes sociais surgem 

frequentemente publicações geradas por bots (robots da Internet) ou com 

origem em pessoas que deliberadamente pretendem dar origem a polémicas 

ou provocar instabilidade em determinada discussão, enfurecendo os 

intervenientes na mesma (geralmente designadas trolls). Essas publicações 

são frequentemente reenviadas por utilizadores que o fazem sem verificar a 

veracidade das mesmas. Por isso, cada vez que se faz um retweet de ou se 

encaminha informação para os respetivos seguidores / contactos pode se estar 

a contribuir para a difusão de notícias falsas, ainda que possa ser de forma 

inconsciente. 

As tecnologias cada vez mais sofisticadas permitem manipular vídeos, fazendo 

crer que alguém disse ou fez alguma coisa que não disse nem fez. 

Os rumores falsos, as meias-verdades e as notícias falsas preocupam cada 

vez os estados e instituições como a União Europeia, sobretudo porque 

causam, por vezes, reações de medo ou de indignação que resultam em 

reações mais emotivas do que racionais. Quando se vota para escolher um 

governo, as decisões devem ser tomadas com base em informações 

verdadeiras e não na desinformação, que confunde as pessoas e gera falta de 

confiança nos meios de comunicação social, nas instituições e nas 

democracias. 
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Em tempos recentes, há em diferentes partes do globo receio de interferência 

em atos eleitorais democráticos sobretudo com base na desinformação. 

As medidas que se propõem pretendem contribuir para a informação que 

circula nas redes sociais possa ser de alguma forma supervisionada sem 

comprometer a liberdade de imprensa, mas também assegurar que os órgãos 

de comunicação continuem a ter a possibilidade de ter bons profissionais ao 

seu serviço e que os cidadãos possam ter a capacidade de estar informados e 

atentos à realidade com competências para pesquisar informação e com 

acesso a diferentes meios para o fazerem. Em síntese, as medidas têm três 

linhas orientadoras: a verificação independente dos factos, jornalismo de 

qualidade e literacia mediática. 

Medidas Propostas 

1. Criação de uma unidade nacional que monitorize a informação veiculada 

nos meios de comunicação social e nas redes sociais com competência 

para desmentir as notícias falsas. 

2. Assegurar a sustentabilidade dos órgãos de comunicação de meios que 

possibilitem a existência de jornalismo de investigação. 

3. Promover a divulgação de anúncios e/ ou sessões de esclarecimento 

para alertar as pessoas para o problema da desinformação e de como a 

combater. 

 

27. COLÉGIO DA TROFA 

Exposição de motivos 

1. Criação de uma instituição on-line. Instituição essa que ajude na 

identificação da fake news que ponham em causa a democracia e, 

consequentemente, a nossa formação enquanto cidadãos. Esta medida devia 

ser implantada, dado que permitiria uma maior identificação e exposição das 

fake news, bem como uma menor divulgação das mesmas e, ainda, um maior 

controlo sobre elas. Para além disso, a criação da mesma poderia potencializar 

a criação de mais meios de comunicação, que apoiados pela mesma 

transmitiriam informação clara e verdadeira aos portugueses. Isto iria contribuir 

para uma melhor formação dos cidadãos que baseariam as suas opiniões em 

informação verdadeira. 

2. Criação de cursos on-line grátis direcionados aos vários grupos etários e 

ministrados por especialistas nas várias áreas como comunicação, marketing e 

tecnologias (ex.: workshops; webinars). Esta medida contribuiria para a 

sensibilização da população para como prevenir a desinformação e como ela 

pode ocorrer e, consequentemente, para a menor divulgação e partilha de fake 

news e para a formação de bons cidadãos. 
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3. Estabelecer parcerias com a imprensa escrita para obter assinaturas grátis 

para os estudantes. Isto faria com que os jovens ficassem mais cientes das 

várias formas e tipos que as fake news podem adotar e identificá-las mais 

rapidamente. Desta forma, os jovens estariam melhor informados e cientes das 

fake news e notícias enganosas que circulam e identificá-las-iam mais 

facilmente. 

Medidas Propostas 

1. Criação de uma instituição on-line. 

2. Criação de cursos on-line grátis direcionados aos vários grupos etários e 

ministrados por especialistas. 

3. Estabelecer parcerias com a imprensa escrita. 

 

28. ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALPENDURADA, MARCO DE CANAVESES 

Exposição de motivos 

Combate aos discursos de ódio e conteúdos que violem os direitos humanos. 

Debate nas escolas no sentido de se discutir a desinformação e consequências 

da mesma. 

Controlo na divulgação de notícias, de forma a assegurar ao leitor que este 

está perante informação credível. 

Medidas Propostas 

1. Criminalização das Fake News 

2. Realização de palestras, debates, nas instituições de ensino, no sentido 

de estimular o pensamento crítico. 

3. Controlo na divulgação de notícias no sentido de evitar a propagação de 

Fake News que estimulem o ódio , a xenofobia e o racismo. 

 

30. COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA BONANÇA 

Exposição de motivos 

A primeira medida para combater as Fake News será a criação de um logotipo 

que tenha como objetivo identificar todas as notícias, sites e contas nas redes 

sociais que cumpram determinados requisitos. Estes requisitos serão: a notícia 

ou publicação deve ser um facto e estar completamente distanciada de opinião, 

tudo que seja relativo ou seja dependente do espectador, portanto não é um 

facto, não será atribuído o logotipo. No entanto existem certas notícias que não 

precisarão deste logotipo, por exemplo qualquer gravação que seja em direto e 
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que mostre claramente o que está a acontecer, exemplificando, imaginado que 

está a acontecer um incêndio e este está a ser gravado, esta notícia não 

precisara do logotipo se for apenas referente ao facto que está a acontecer um 

incêndio e não por exemplo a sua origem que será algo que precise de 

confirmação e, portanto, do logotipo. 

A primeira medida terá então como intenção que os portugueses consigam ter 

certeza que aquilo que estão a ler ou a ver é verdade e não uma Fake New. O 

logotipo a longo prazo levará a uma população mais formada e, portanto, com 

opiniões e ideias com bases corretas. 

A segunda medida é a penalização de qualquer instituição que publique uma 

Fake New. 

A penalização irá ser uma penalização fiscal de valores diferentes dependendo 

do tema e das consequências que esta teve na população, esta penalização 

fiscal será apenas atribuída a instituições ou empresas e não a cidadãos. No 

entanto ,qualquer cidadão que publique noticias falsas propositadamente será 

avisado e no terceiro aviso poderá ter uma penalização fiscal ou poderá perder 

a conta ou site. 

A medida tem como intenção que as instituições ou empresas tenham uma 

maior atenção ao publicar noticias, esta também tem intenção que as pessoas 

pesquisem sobre o assunto antes de publicar nas redes sociais. 

A terceira e última medida passa pela sensibilização dos alunos da existência 

das Fake News e como se podem informar corretamente. 

A sensibilização poderá ser feita por professores e por alunos. Esta 

sensibilização poderá ser feita em disciplinas como Educação Católica Moral 

ou Cidadania e Desenvolvimento e ,também, em outros projetos. 

A terceira medida pretende levar a que os alunos tenham uma formação mais 

correta e que aprendam a pesquisar sobre assuntos. 

Concluindo, as três medidas apresentadas têm 

como intenção de diminuir a quantidade de Fake News e de levar a uma 

população mais formada. 

Medidas Propostas 

1. A criação de um logotipo que tenha como objetivo identificar todas as 

notícias, sites e contas nas redes sociais que cumpram determinados 

requisitos 

2. A penalização de qualquer instituição que publique uma Fake New. 

3. Sensibilização dos alunos da existência das Fake News e como se 

podem informar correctamente 
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31. ESCOLA INED - NEVOGILDE 

Exposição de motivos 

As fake news estão na origem de desinformação e de manipulação de 

informação por parte de entidades e de pessoas cujo objetivo seja 

desestabilizar e desacreditar valores e instituições. Os deputados escolares 

propõem as seguintes medidas: 

Medidas Propostas 

1. Auditoria às empresas de jornalismo/redes sociais. O objetivo desta 

medida é averiguar se estas empresas estão a cumprir as leis, a 

implementá-las e a aplicá-las com eficácia, identificando financiamentos 

externos que poderão estar na origem de desinformação e de 

manipulação de informação por parte de entidades e de pessoas cujo 

objetivo seja desestabilizar e desacreditar valores e instituições. 

2. Apoiar a pluralidade da comunicação social e fact-checking 

independente. Com esta medida pretende-se identificar fake news nas 

redes sociais e apoiar a diversificação de plataformas de comunicação, 

combatendo os monopólios da comunicação. 

3. Investimento em literacia mediática para todos. Esta medida visa 

financiar associações que promovam ações educativas e formação em 

escolas, lares, locais de trabalho e instituições, sensibilizando para a 

importância de questionar e verificar as informações, para combater a 

desinformação e a manipulação de informação. 

 

32. CESPU - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR, POLITÉCNICO E 

UNIVERSITÁRIO,CRL 

Exposição de motivos 

As nossas medidas têm como orientação a identificação, a formação, a ação e 

a responsabilização. 

Acreditamos que seja premente conceber um momento formativo (por exemplo, 

uma aula ou uma palestra) para que um público, em diferentes contextos 

(escolar, profissional, social) e de várias faixas etárias, entendesse bem o que 

são as notícias falsas, aprendesse a identificá-las e reconhecesse os danos 

que elas causam. Estamos em crer que ao educar as pessoas, estarmos a 

dotá-las de ferramentas para identificarem esse tipo de desinformação e, 

assim, travarem a sua disseminação. Portanto, cremos que fará todo o sentido 

sensibilizar a população, começando pelo público mais ávido das redes sociais 

- os jovens. Visitas às escolas permitiriam que o tema se mantivesse sempre 
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vivo e os jovens sempre alerta, o que, cremos, travaria a ‘epidemia’ da 

desinformação. 

Sabemos que existe uma Entidade que regula a atividade da Comunicação 

Social. Por esse motivo, acreditamos na proximidade a ela, para combater este 

problema que causa tanto descrédito na própria Comunicação Social e conduz 

a um estado de desalento dos cidadãos – que repetem ‘é mais do mesmo’ ou 

‘é tudo igual’. Sabemos que assim não é e estamos convictos de que todos 

juntos somos, mesmo, mais fortes e, neste caso, chegamos mais perto da 

verdade, tornando cada cidadão um potencial agente parceiro para a 

identificação de fontes que disseminam informações não verificadas, falsas e 

enganadoras. 

Também constatamos a inegável necessidade de criação de um mecanismo ao 

qual as pessoas possam recorrer para validação de uma informação. Estamos 

em crer que, com esta ferramenta, haveria uma redução da desinformação. 

Tratar-se-ia de um esforço conjunto que uniria a técnica informática, com o 

devido conhecimento das redes sociais, bem como a proficiência de quem 

analisa e avalia o trabalho jornalístico desenvolvido em terreno nacional – 

falamos de conceitos como ‘algoritmos’, ‘ocorrências’, ‘fontes’ e ‘fact check’. 

Acreditamos que esta medida permitiria às pessoas sentirem-se mais 

confiantes e mais seguras. Ou seja, quando alguém se depara com uma 

informação sobre cuja veracidade duvida, deve ser possível reportar como 

‘duvidoso’ para que possa haver uma verificação. Esta medida acabaria por 

dissuadir quem publica notícias falsas, pois ficaria claro que seriam 

identificadas como não sendo fidedignas. 

Por tudo o que referimos anteriormente, somos adeptos de nunca cruzar os 

braços. Acreditamos que campanhas publicitárias de sensibilização são, sem 

dúvida, uma ferramenta poderosa. Não só o tema não cai no esquecimento, 

como se podem criar pequenos spots que serão identificados como estratégia 

rumo à verdade. Cada pessoa é um potencial receptor de notícias falsas – mas 

a sua conduta face a elas poderá fazer de cada pessoa o elemento que corta o 

impacto da desinformação. 

Medidas Propostas 

1. Criação de programas de formação para identificação e esclarecimento 

sobre ‘fake news’ e seu efeito. 

2. Parceria com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social em 

campanhas de combate à desinformação e responsabilização dos seus 

autores. 

3. Mecanismo para identificação de notícias falsas. 
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33. COLÉGIO DE AMORIM 

Exposição de motivos 

As notícias falsas, globalmente designadas por Fake News, indicam a vontade, 

deliberada e consciente, de distribuir informação falsa ou falaciosa e rumores, 

independentemente dos meios de comunicação e das motivações associadas à 

sua criação. No entanto, este tipo de notícias podem afetar a credibilidade da 

comunicação social e das entidades envolvidas na informação divulgada. 

As Fake News propagam-se, maioritariamente, através das redes sociais, 

como o Twitter ou o Facebook, mas também existem páginas na Internet, 

exclusivamente, dedicadas à divulgação destas informações enganosas. Em 

alguns casos, estas páginas têm uma aparência idêntica aos dos media 

credíveis. 

Infelizmente, as notícias falsas podem causar um grande impacto na 

sociedade, dado que influenciam a opinião pública que, por desconhecimento, 

lhes atribuem validade lógica. A disseminação de informação falsa pode 

contribuir positiva ou negativamente para a reputação de uma pessoa ou de 

uma marca, manipulando a opinião pública de forma a aderir ou a rejeitar 

determinada ideologia. 

Posto isto, dado o contexto democrático em que nos encontramos, visto que 

todos os cidadãos podem participar, de forma ativa, a informação e a 

desinformação possuem um caráter determinante na tomada de decisões, 

podendo favorecer a intenção de voto da população e, por consequência, o 

futuro do Governo do país. 

Medidas Propostas 

1. Criação de campanhas de consciencialização acerca das fake news. É 

de conhecimento ecuménico que a desinformação atinge, na maioria, as 

populações mais idosas e mais jovens. Denote-se que há pessoas que 

ignoram a existência de notícias falsas, não no sentido estrito da 

palavra, mas no sentido de existirem notícias falsificadas, para nos 

ludibriarem. As mesmas serviriam como solução para diminuir a rapidez 

de disseminação de fake news, quanto a recetores ou emissores das 

mesmas. 

2. Criação de uma entidade reguladora da veracidade das notícias. Dada a 

necessidade de fiscalização de fake news, cremos que a criação de uma 

entidade, ou de um departamento numa já criada, capaz de detetar, de 

modo eficaz, a presença de clickbaits falaciosos terá repercussões numa 

redução da propagação de fake news. Afinal, são muitas das vezes os 

títulos exagerados ou as imagens enganosas que levam o utilizador a 

abrir o site e, por conseguinte, a adquirir a desinformação. 
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3. Certificado Fake News free e Clickbait Free a empresas que se 

comprometam a não o fazer. De forma algo relacionada com a medida 

ulterior, é importante a criação de um Certificado Clikbait Free ou Fake 

News Free, de modo a que os utilizadores tenham plena consciência se 

o sítio da Internet que estão a visitar é, efetivamente, isento de 

desinformação. Esse mesmo documento seria provido de um 

compromisso com a empresa emissora de informação e seria cedido 

pela entidade abordada em 2. 

 

34. ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE D. HENRIQUE 

Exposição de motivos 

Realizou-se primeiramente uma reflexão conjunta sobre as consequências 

nefastas da desinformação e das Fake News tanto a nível social, económico, 

político, fragilizando assim as sociedades democráticas, como também ao nível 

da saúde pública, atendendo ao contexto pandémico que ainda enfrentamos. A 

disseminação de notícias falsas pode, no limite, gerar atitudes de preconceito, 

discriminação, violência e até morte. Após estas primeiras considerações 

fundamentais, debateu-se a necessidade de implementar medidas “efetivas” 

para combater a desinformação e as Fake News, concretamente no universo 

dos jovens, uma vez que manifestam considerável desconhecimento sobre o 

tema e sobre as suas consequências. A primeira medida prende-se com a 

elaboração e disponibilização de uma lista de sites fidedignos e certificados por 

uma instituição pública, tanto para a realização de trabalhos académicos, como 

também para pesquisas pessoais para aprofundamento de temas da atualidade 

nacional e internacional. Assim, com este mecanismo de controlo, evitar-se-ia a 

falsa imagem da realidade que tantas vezes é veiculada. Para além desta 

medida, os alunos consideraram crucial incluir, na disciplina de Português, 

debates orientados sobre diferentes temáticas da atualidade. Estes momentos 

de reflexão crítica seriam certamente um importante auxílio para travar a 

circulação de informações falsas e, ao mesmo tempo significaria uma maior 

promoção da literacia e capacidade de argumentação e defesa de ideias. 

Jovens munidos de ferramentas e estratégias eficazes de comunicação, serão 

certamente cidadãos mais informados e críticos da realidade atual! Por último, 

e em consonância com os principais interesses dos jovens, foi consensual a 

necessidade de criar uma conta TikTok com conteúdos exclusivamente 

orientados para a sensibilização para o que já é considerado como a 

“pandemia da desinformação”. A utilização desta rede social com vasta 

influência nesta geração e noutras até, seria certamente uma mais-valia e dar-

se-ia um novo rumo para o avanço da tecnologia, contrariando também o 

fenómeno da infodemia. 
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Medidas Propostas 

1. Elaboração e disponibilização de uma lista de sites fidedignos e 

certificados por uma instituição pública. 

2. Incluir na disciplina de Português, debates sobre diferentes temáticas de 

forma a promover o conhecimento e a capacidade de argumentação 

3. Criar uma conta TikTok para sensibilizar os jovens sobre o impacto 

negativo da desinformação. 

 

35. ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOUSADA 

Exposição de motivos 

Argumento 1: Inúmeros sites permitem aos seus utilizadores modificar o 

conteúdo divulgado pelo autor/gestor do mesmo. Frequentemente, estes sites 

contêm informação incorreta, pois um ou mais utilizadores editou o conteúdo e, 

desta forma, muitas vezes são elaboradas fake news (informações falsas). 

Como exemplo destes sites editáveis, apresentamos a Wikipedia e o Google 

Tradutor. 

De forma a combater esta problemática, defendemos que apenas o gestor do 

site ou o autor daquele artigo possa efetuar alterações à informação publicada 

por si. 

Argumento 2: Em Portugal, ainda existe um elevado grau de população que 

apresenta dificuldades na perceção de certos vocábulos frequentemente 

utilizados nos meios de comunicação social, assim como dificuldades em 

decifrar a linguagem utilizada pelos mass media, nomeadamente, a população 

idosa e/ou menos instruída. 

Assim, esta medida tem como objetivo solucionar esta questão. Defendendo 

uma linguagem mais simples e, ao mesmo tempo, aliciente, em locais públicos 

e salas de espera (ex.: centros de saúde), uma vez que são locais 

maioritariamente frequentados por este tipo de população e, simultaneamente, 

por faixas etárias mais baixas, como os estudantes, que com frequência, 

necessitam de informação fidedigna para os seus trabalhos escolares. 

Além disso, a televisão é um meio de comunicação extremamente importante 

para a divulgação de informação e alertas à população sobre as mais 

variadíssimas problemáticas presentes na sociedade, sendo, ainda, um dos 

meios de comunicação que representa um elevado consumo por parte da 

mesma. 

Deste modo, seria importante que, em televisão nacional, surgissem, nos 

intervalos comerciais, pequenos vídeos apelativos, que alertassem os variados 
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núcleos populacionais sobre a problemática em estudo e, ainda, que fossem 

dadas dicas de como verificar se uma notícia apresenta informação correta ou 

não. 

Medidas Propostas 

1. Limitar a edição da informação presente nos sites, de forma a que 

apenas o gestor do site possa alterar a mesma. 

2. Divulgação de conteúdos de combate às fake news, através da afixação 

de cartazes em locais públicos e/ou salas de espera ou da passagem de 

curtos vídeos nos meios de comunicação social, com uma linguagem 

simples, percetível e apelativa. 

 

36. EXTERNATO "CAMÕES" 

Exposição de motivos 

O termo fake news deriva do inglês e significa notícias falsas. É sinónimo de 

desinformação, de manipulação, ou de notícias que não correspondem à 

realidade. No sentido mais lato, abarca estes fenómenos independentemente 

da existência, ou não, de intencionalidade, seja por erro, ignorância ou 

manipulação. No que mais preocupa o bom funcionamento das sociedades 

democráticas, as fake news constituem uma difusão de notícias com carácter 

falacioso, que acabam por se confundir com as notícias produzidas por órgãos 

de comunicação social, com o objetivo de enganar as pessoas e levá-las a 

apoiar ou combater realidades políticas e desacreditar dirigentes, instituições 

públicas, órgãos de soberania ou regimes. 

Sendo assim, o maior desafio deste século é o combate à desinformação. 

Conhecida também por infodemia, esta nova realidade tem sido um obstáculo 

sistemático ao bom funcionamento da democracia. Ao analisarmos este 

problema no contexto atual pandémico, chegamos à conclusão de que a Covid-

19 não é a única situação a ser combatida. A Organização Mundial de Saúde 

classificou a desinformação sobre as vacinas como uma das maiores ameaças 

à saúde pública mundial e, segundo a Comissão Europeia, em 2020, eram 

publicados, todos os dias, mais de 2700 artigos com informação falsa sobre a 

pandemia. Contudo, não é só no âmbito da Covid-19 que a infodemia se 

difunde, na medida em que este problema tem um carácter ecuménico. 

Perante esta realidade, o Externato Camões apresenta três medidas, abaixo 

descritas, com a intenção de atenuar a desinformação, bem como todos os 

transtornos que esta acarreta, e contribuir para uma sociedade democrática 

livre de fake news. 

 



33 
 

Medidas Propostas 

1. Criação de uma disciplina "Estudos Atuais" (1 bloco do horário semanal) 

onde se discutem os temas da atualidade, acompanhada por workshops, 

palestras, análise das notícias mais abordadas na semana e debates 

sobre as mesmas, lecionados por personalidades relacionadas com o 

tema e professores de outras disciplinas, para alunos do 3º ciclo. O 

objetivo é estabelecer a ponte entre os alunos e as notícias fidedignas 

da contemporaneidade e permitir sensibilizar através de atividades mais 

didáticas. 

2. Institucionalização de uma plataforma digital de pesquisa, em formato de 

aplicação, onde membros da comunidade escolar, possam encontrar 

informação verdadeira e factual, produzida e verificada apenas por 

professores ou profissionais indicados ao cargo. A informação estaria 

disponibilizada através de uma série de separadores para facilitar a 

recolha. 

3. Aplicar coimas às plataformas digitais que partilhem notícias falsas. Este 

controlo será efetuado por empresas com pessoal especializado que 

teriam a função de analisar a veracidade das notícias. Os utilizadores 

que partilham um conteúdo falso receberiam uma notificação a avisar 

sobre o estado do mesmo. Para além disso, irá proceder-se à 

concessão de licenças digitais às plataformas que partilhem conteúdos 

factuais, sendo que as licenças ficam sujeitas a serem banidas após 3 

sanções. 

 

37. ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTES, TECNOLOGIAS E DESPORTO 

(EPAD) 

Exposição de motivos 

Será aplicada uma coima consoante a gravidade da fake new, como uma 

consequência para a atitude da pessoa infratora, sendo que o dinheiro que 

fosse pago revertia para uma associação de solidariedade, ou seja, a partir de 

uma atitude negativa esse dinheiro reverteria para uma ajuda solidária. 

O trabalho comunitário foca-se na intenção de limpar os pinhais, praias, 

estradas devido à falta de mão-de-obra e de cuidado das pessoas, assim seria 

punido por ter cometido fake news, mas ao mesmo tempo, poderia contribuir 

para um bem comum. 

A criação de um site facilitaria na escolha e na leitura de notícias verdadeiras, 

de modo a filtrar a informação falsa sobre os assuntos da atualidade. 
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Medidas Propostas 

1. Quem cometer fake news será aplicada uma coima. 

2. Será aplicado um trabalho comunitário. 

3. Criar um site de notícias fiáveis para as pessoas consultarem. 

 

38. ESCOLA PROFISSIONAL DE GAIA 

Exposição de motivos 

Primeira medida: maior penalização legal 

Nesta medida prevê-se que existam leis mais severas e indemnizações mais 

elevadas e o assumir da culpa por parte do responsável com um pedido de 

desculpas ao/s lesado/s, para quem espalha a desinformação, fazendo assim 

com que o sujeito seja levado a julgamento, pela criação da “fake news”. 

Segunda medida: A criação de uma linha de apoio direta para a denúncia 

A criação de uma linha de apoio direta para a denúncia de páginas de notícias 

falsas nas redes sociais (fake news), sendo o público alvo os jovens. A linha 

tem como função informar, como se deve atuar, quando se é alvo de fake news 

(onde se devem dirigir e como proceder). 

Para começar formular um aviso de extrema importância no sentido de não 

retaliar, para não ampliar a crise e acabar por servir, como arma de arremesso, 

contra a própria vítima. 

Terceira Medida: literacia digital e segurança digital 

Se erradicarmos o problema pela base facilmente conseguimos chegar ao 

topo, com isto pretende-se dizer que se ensinarmos os 

problemas/consequências da desinformação e como procurar informações 

fidedignas, ajudará a que numa futura geração haja menos desinformação pois 

saberão facilmente procurar a verdadeira informação e falarão com os pais 

acerca de tal, o que fará com que, os pais tenham mais atenção à 

desinformação, sendo uma troca por troca, a geração mais nova aprende com 

a mais velha a procurar a informação fidedigna. Isto, como é certo, levará 

algum tempo pois deveremos primeiro preparar comos nos iremos dirigir à 

geração mais nova e depois contactar as escolas, para verem se querem aderir 

a este programa para o alerta de desinformação aos mais novos e no final 

poderemos conseguir erradicar uma grande parte da desinformação em 

Portugal, sendo o resto erradicado com outras medidas tais como: 

Workshops de literacia digital e segurança digital cofinanciados pelo Estado 

para todas as idades. 
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O objetivo é que as pessoas saibam o essencial de tecnologias e informações 

da comunicação e dos meios através dos quais qualquer um pode ser 

roubado/enganado. 

O programa tem como base as habilidades necessárias para alcançar a 

competência digital, como saber o essencial das competências em Tecnologias 

da Informação e Comunicação, com o objetivo de recuperar, avaliar, 

armazenar, produzir, apresentar e trocar informação, e de comunicar e 

participar em redes colaborativas via Internet. 

Relativamente à Segurança Digital seriam ensinados conceitos e definições 

básicas; enquadramento legal; dados nacionais/ internacionais; os fatores de 

risco; fatores de proteção e estratégias de prevenção. 

Medidas Propostas 

1. Maior penalização legal. Nesta medida prevê-se que existam leis mais 

severas e indemnizações mais elevadas e o assumir da culpa por parte 

do responsável com um pedido de desculpas ao/s lesado/s, para quem 

espalha a desinformação, fazendo assim com que o sujeito seja levado 

a julgamento, pela criação da “fake news”. 

2. A criação de uma linha de apoio direta para a denúncia. Criação de uma 

linha de apoio direta para a denúncia de páginas de notícias falsas nas 

redes sociais (fake news), sendo o público alvo os jovens. A linha tem 

como função informar, como se deve atuar, quando se é alvo de fake 

news (onde se devem dirigir e como proceder). 

3. Literacia digital. Erradicar a iliteracia digital. Workshops de literacia 

digital cofinanciados pelo Estado para todas as idades. Ensino de 

habilidades necessárias - recuperar, avaliar, armazenar, produzir, 

apresentar e trocar informação, e comunicar e participar em redes 

colaborativas via Internet - para alcançar a competência digital. Ensino 

de definições básicas; enquadramento legal; dados nacionais/ 

internacionais; os fatores de risco proteção e estratégias de prevenção à 

utilização digital. 

 

39. COLÉGIO "CASA MÃE" 

Exposição de motivos 

As fake news constituem uma ameaça inequívoca para a informação, um dos 

maiores alicerces da democracia ocidental como a conhecemos. Aliado a isso, 

a inteligência artificial disponibiliza métodos ainda mais sofisticados para 

transfigurar a verdade. Com a manipulação audiovisual as imagens 

virtualmente metamorfoseadas tornam a falsidade ainda mais convincente e 

consequentemente ainda mais perigosa. Nesse sentido, a lista A do Colégio 
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Casa Mãe propõe três medidas inovadoras, constitucionais e que primam pela 

manutenção de um estado de direito democrático recorrendo, sem 

precedentes, à tecnologia revolucionária do blockchain e da inteligência 

artificial. 

O blockchain, um sistema descentralizado de correntes que transporta 

informação imutável e realiza operações de transferência de propriedade 

indubitável tanto como o seu percurso desde a sua publicação. Deste modo, os 

leitores das notícias têm a oportunidade de verificar o curso que o ficheiro 

percorreu até aos seus ecrãs, eliminando a ameaça da edição e da falsificação 

das fontes de informação. Para além disso, o blockchain permite a criação de 

um ecossistema de mérito pela qualidade da informação na medida em que a 

assinatura digital pode ser acompanhada a reputação dos percursores da 

informação, dado que se utilizado devidamente este sistema a assinatura 

virtual é um indicador inexorável. Por fim, permite um método de financiamento 

alternativo à dependência estatal dos media que pode fomentar relações 

perigosas entre o governo e a comunicação social que ameaçam o regime 

democrático. 

A Inteligência Artificial, para além de criar os próprios conteúdos deepfake 

também pode ser usada para detetar a sua utilização e apurar a sua 

veracidade. Neste sentido, o estado deve incentivar a exploração desta 

tecnologia para este fim. 

Medidas Propostas 

1. Disponibilizar conteúdos didáticos para a utilização adequada da 

tecnologia do blockchain no sentido de criar soluções inovadoras para o 

jornalismo de modo que possibilitem um rastreio da propriedade 

inequívoco de todo o percurso da informação e das fontes. A 

comunicação social que utilizar esta tecnologia poderá certificar a sua 

propriedade e, além disso, terá uma preocupação acrescida em publicar 

conteúdo verídico e de qualidade já que estes estarão sempre 

associados à sua assinatura digital. 

2. Atribuir incentivo fiscal, 25% no IRC em empresas que se dediquem à 

exploração do jornalismo em blockchain, quer na publicação de notícias 

em blocos de informação imutável até à criação de plataformas para a 

publicação destas notícias ou outros métodos de exploração desta 

tecnologia. 

3. Lançar um concurso nacional para o apoio ao crédito a projetos 

inovadores que, recorrendo à tecnologia da inteligência artificial e outros 

métodos informáticos, combatam os conteúdos deepfake. 

 

40. ESCOLA SECUNDÁRIA ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA 
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Exposição de motivos 

Com a evolução constante da tecnologia, o Homem tem uma série de recursos 

que lhe facilitam o dia a dia, comunicação com aqueles que estão mais 

afastados, entre outros. No entanto, também está mais exposto, mais sujeito a 

ser ludibriado pelos fake nwes, caso não saiba como prevenir essa situação. 

Medidas Propostas 

1. Promover nas escolas atividades que alertem para o perigo dos fake news, 

tais como, palestras/debates, workshops com profissionais da comunicação 

social, entre outros. 

2. Intervir como cidadão, denunciando potenciais fake news, através do 

desenvolvimento de um site que identifique e reporte a situação. 

3. Criar um programa de televisão, destinado ao público jovem, para identificar 

notícias falsas ou com informações pouco credíveis. 

 

41. ESCOLA SECUNDÁRIA CAROLINA MICHAELIS, CEDOFEITA, PORTO 

Exposição de motivos 

1. A implementação de atividades formativas no currículo escolar, tais como 

pesquisas individuais com debate acerca das informações obtidas e palestras 

que visem fornecer, aos estudantes, orientações úteis sobre o impacto da 

desinformação e fake news na sociedade democrática em que vivemos. Estas 

atividades formativas são de extrema relevância na educação de cidadãos 

conscientes e dotados de capacidade de discernir inverdades do que é 

verídico. A aposta na pedagogia e cultura, por não constituir uma afronta ou 

violação das liberdades dos cidadãos, é a estratégia mais íntegra de impedir a 

proliferação de notícias falsas, além de ser uma aposta no futuro do país, visto 

que uma sociedade educada é menos manipulável e mais provável de 

transmitir estes bons valores à sua prole. Note-se como foi do interesse de 

vários ditadores manter a sua população na ignorância, não permitindo aos 

seus cidadãos ter acesso a uma educação completa, e monopolizar a 

informação transmitida nas escolas, visto saberem que um país onde 

predomina a falta de literacia é mais facilmente influenciável. 

2. É crucial incentivar toda a sociedade, não só a população estudantil, a 

crescer intelectualmente e avaliar a informação a que são expostos. Assim, a 

criação de programas informativos nos órgãos de comunicação públicos, como 

concursos lúdicos e interativos cujo objetivo seja a discussão moderada de 

ideias, é algo essencial para a inclusão de membros da sociedade que não 

possam beneficiar das mudanças efetuadas na educação e não tenham 
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convívio com outras pessoas regularmente, estando, por isso, mais isolados e 

suscetíveis à manipulação e fake news. 

Medidas Propostas 

1. Inclusão de atividades letivas, desde o início do Ensino Básico, que 

promovam o espírito crítico. 

2. Criação de programas lúdicos e informativos nos órgãos de comunicação 

públicos, de maneira a não deixar de fora os membros mais isolados e 

vulneráveis da sociedade. 

 

42. GRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS, MAIA 

Exposição de motivos 

Portugal em 2019 foi o segundo país cujos cidadãos mais se preocupam com a 

legitimidade de conteúdos digitais. No entanto, a desinformação tem ganho 

terreno e a investigação tem revelado que os mecanismos de desinformação 

online no nosso país são extremamente complexos e ativos. Para isso muito 

contribui a ativa participação dos utilizadores das redes sociais. É importante 

que nós jovens percebamos que a proliferação de conteúdos falsos depende 

não só de quem os emite mas também e talvez principalmente da sua 

distribuição eficaz. Esta distribuição só ficará comprometida se os recetores, 

nós, continuarmos incapazes de interpretar os conteúdos de forma crítica e4 

dessa forma os replicarmos e partilharmos de forma acrítica. 

Medidas Propostas 

1. Conscencializar através de palestras/atividades sobre saber distinguir sites 

fidedignos de sites impostores. 

2. Criação de contas em redes sociais onde se faça a divulgação e outras 

informações sobre sites fidedignos e impostores. 

3. Criar e aplicar a nível escolar uma aplicação/extensão online que notifica o 

quão fidedigno é o site que o utilizador está a visitar e impede que este visite e 

partilhe (de) informações . 

 

43. ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE CRISTELO, PAREDES 

Exposição de motivos 

Criação de uma entidade reguladora autónoma pelo governo ou a atribuição 

dessas funções à já existente ERC, para verificação e validação da informação 
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transmitida através da internet por qualquer entidade. Após a análise e 

verificação das informações e estando estas dentro dos parâmetros estipulados 

(definidos por um código de autorregulação), receberiam um certificado 

denominado selo de confiança, permitindo aos cidadãos o seu reconhecimento 

como informação fidedigna. Para além disso, seria também atribuído um código 

colorido com a identificação do tipo de informação, permitindo assim a qualquer 

cidadão reconhecer se se trata de informação noticiosa, propaganda política ou 

publicidade temática. Esta medida permitiria aumentar a informação à 

disposição dos cidadãos, não limitando a liberdade de informação, mas 

deixando ao critério e avaliação de cada um atribuir a importância das 

informações que lhes estão a ser fornecidas. 

Muitos jovens entram na maioridade sem conhecimento acerca dos partidos 

políticos existentes em Portugal, nomeadamente das suas propostas e 

ideologias, bem como das formas de representação democrática existentes em 

Portugal, o que contribui para o afastamento da participação cívica e 

democrática de muitos jovens, sendo nas faixas etárias situadas entre os 18 

aos 25 onde se registam maiores taxas de abstenção. Assim, propomos a 

criação de uma disciplina de carater cívico, em que seja discutida a 

organização política em Portugal e na Europa, tendo por base os valores 

preconizados no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Por se 

tratar de uma disciplina social, a responsabilidade deverá ser repartida por 

vários docentes, refletindo a pluralidade de opiniões, estando aberta à 

participação de todas as estruturas de poder local, regional ou mesmo 

nacional, bem como às diversas forças político-partidárias, que participariam 

em sessões promovidas para a toda a comunidade escolar. Pretendemos com 

esta proposta, promover a formação democrática no ensino secundário, 

contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e informados. 

Muitas vezes, nas campanhas e até na AE, diversos políticos, usam 

informações falsas no seu discurso, o que conduz a um aumento da 

desinformação na política, que por sua vez, influencia o voto. No mês anterior 

às eleições legislativas de 2019, mais de um milhão de portugueses tiveram 

contacto com conteúdos de desinformação. Para garantir a transparência da 

propaganda política, os mecanismos de autorregulação previstos com a criação 

do “selo de confiança” seriam também utilizados para verificação da mesma, 

avaliando a veracidade dessa informação. Essa entidade autónoma em estreita 

ligação com o sistema judicial português, órgão de poder independente do 

sistema político português, aplicaria sanções a essas forças políticas e/ou seus 

filiados, como, por exemplo, cortes orçamentais para o financiamento dos 

partidos. 

Medidas Propostas 

1. Criação do “selo de confiança” 
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2. “Literacia democrática” nas escolas 

3. Cortes no financiamento dos partidos cujos membros, comprovadamente, 

promovam fake news 

 

44. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE D. ANTÓNIO TAIPA, FREAMUNDE, 

PAÇOS DE FERREIRA 

Exposição de motivos 

As notícias fraudulentas que circulam nas mídias sociais e na Internet, podem 

causar um grande impacto negativo com consequências graves a nível 

pessoal, económico ou até mesmo político. 

A democracia, regime político exercido atualmente em Portugal, deve ser 

traçado na verdade, para que mantenha a sua salubridade. O direito á 

informação verdadeira é um dos pilares da democracia, uma vez que é por 

meio das informações recebidas que nós, enquanto indivíduos, formamos a 

nossa opinião, e, por conseguinte, elegemos os nossos representantes. 

No intuito de preservar o regime democrático, foram desenvolvidas três 

medidas para combater a propagação de notícias falsas e desinformação. A 

criação de plataformas de Fact-cheking, isto é, plataformas que verificam a 

validade dos factos, desmistificando a desinformação e contextualizando-a ou 

informando a comunidade do grau de veracidade. Esta avaliação seria feita 

através da colocação de um selo de veracidade, de afixação obrigatória. 

Sublinha-se que estas plataformas deverão também ser alvo de divulgação 

junto da comunidade e deverão ter reservado um espaço televisivo de curta 

duração, para além de um website com as avaliações realizadas, bem como 

uma aplicação acessível a todas as idades, de fácil uso e disponível para todos 

os servidores. Aqueles que a utilizarem para confirmarem a veracidade das 

suas notícias, estariam protegidos pelas políticas de privacidade que lhes 

garantiria anonimato, de forma a que o utilizador não corresse perigo algum. 

De modo a combater eficazmente a desinformação, propomos campanhas de 

sensibilização que dotariam os cidadãos e profissionais de conhecimentos e 

ferramentas que lhes permitiria adotar uma etiqueta mais responsável e segura 

na utilização das redes sociais. Esta sensibilização será realizada de diferentes 

modos e com diferentes mecanismos. Seriam também desenvolvidas em 

colaboração com as escolas, através de projetos realizados pelos alunos que 

deverão posteriormente ser apresentados à comunidade em geral utilizando os 

meios disponíveis e nos lares de modo a sensibilizar de forma mais ativa a 

população idosa, mais vulnerável aos perigos das redes sociais e a promover a 

interação entre gerações. Ao propormos a retificação do Currículo Nacional, 

estamos a consolidar aprendizagens concretas onde o principal objetivo é 
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formar um cidadão completamente habilitado para a vida adulta. Pretendemos 

que seja feita uma revisão dos conteúdos e uma adaptação dos mesmos para 

uma era digital e desenvolvida. Não obstante da difusão nas escolas da vida 

política de uma forma inovadora, dinâmica e clara que cative os jovens, 

estimulando-se a promoção da VOZ e a realização de atividades que 

promovam o espírito critico, sem aumentar a carga horária atual. 

Relativamente à medida legislativa, achamos que seria adequado criar coimas 

aplicadas aos autores e aos meios de difusão de desinformação sendo que as 

penas pecuniárias devem ultrapassar o valor que estes lucram. 

Medidas Propostas 

1. Sensibilizar a população para as matérias de natureza digital e o público 

juvenil através da retificação do Currículo Nacional. 

2. Apoiar e incentivar o crescimento e difusão de plataformas/projetos de Fact-

Cheking, que forneçam pareceres especializados, com a atribuição de selos 

digitais que serão criados segundo uma escala de classificação. 

3. Criação de legislação onde os meios de divulgação e os autores de “Fake 

News”, sejam sujeitos a coimas. 

 

45. ESCOLA PROFISSIONAL VÉRTICE 

Exposição de motivos 

No “Parlamento de Jovens” deste ano foi-nos proposto abordar um tema muito 

pertinente que carece de uma grande reflexão por parte da sociedade e, 

particularmente, por nós jovens, agentes de mudança: as Fake News. Este 

termo é utilizado para definir a informação falsa, deliberadamente criada, que é 

transmitida, principalmente, pela internet, com o intuito de atingir objetivos, 

sejam eles baseados em interesses próprios, políticos comerciais ou outros. 

Estas pretendem, acima de tudo, manipular a opinião de um determinado 

público, recorrendo às emoções que podem provocar nas pessoas e que 

servem de veículo para a transmissão: a raiva, a tristeza, a angústia, o 

escândalo… 

Este fenómeno é cada vez mais recorrente devido a vários fatores, incluindo o 

desconhecimento e a propagação da desinformação. As fake news assumem 

vários formatos e estão espalhadas por toda a internet. Podem, por exemplo, 

assumir a forma de uma publicação ou uma notícia falsa, que coloca em ênfase 

um conteúdo que faz espoletar no público interesse, e que, rapidamente, se 

espalha com um like ou uma partilha. 
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Por conseguinte, a desinformação é um flagelo a combater. Neste sentido, é 

necessário criar medidas e mecanismos que promovam a literacia mediática e 

a sua disseminação, assim como a promoção da informação séria, verdadeira 

e responsável. As medidas deverão contemplar os vários contextos e públicos 

da sociedade, criando mecanismos de proteção e verificação da veracidade da 

informação, promovendo atitudes e ações que resultem numa sociedade mais 

esclarecida, responsável e consciente da importância de informar e ser 

informado, ao mesmo tempo que se combatem os processos rápidos da 

desinformação e que podem ter efeitos vários na sociedade. 

Medidas Propostas 

1. Promover a literacia mediática nas escolas através da inclusão da temática 

nos currículos de disciplinas e em áreas como a cidadania. 

2. Criação do cartão digital “Jovem leitor” que permitam o acesso de 

estudantes com idades compreendidas entre os 14 e 18 anos a subscrições 

gratuitas e/ou a baixo custo de jornais generalistas. 

3. Criação da figura de um provedor para o digital inserido no Centro Nacional 

de Cibersegurança que promova a interação e a denúncia dos cidadãos no 

combate às fake news. 

 

46. ESCOLA PROFISSIONAL VÉRTICE 

Exposição de motivos 

No “Parlamento de Jovens” deste ano foi-nos proposto abordar um tema muito 

pertinente que carece de uma grande reflexão por parte da sociedade e, 

particularmente, por nós jovens, agentes de mudança: as Fake News. Este 

termo é utilizado para definir a informação falsa, deliberadamente criada, que é 

transmitida, principalmente, pela internet, com o intuito de atingir objetivos, 

sejam eles baseados em interesses próprios, políticos comerciais ou outros. 

Estas pretendem, acima de tudo, manipular a opinião de um determinado 

público, recorrendo às emoções que podem provocar nas pessoas e que 

servem de veículo para a transmissão: a raiva, a tristeza, a angústia, o 

escândalo… 

Este fenómeno é cada vez mais recorrente devido a vários fatores, incluindo o 

desconhecimento e a propagação da desinformação. As fake news assumem 

vários formatos e estão espalhadas por toda a internet. Podem, por exemplo, 

assumir a forma de uma publicação ou uma notícia falsa, que coloca em ênfase 

um conteúdo que faz espoletar no público interesse, e que, rapidamente, se 

espalha com um like ou uma partilha. 
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Por conseguinte, a desinformação é um flagelo a combater. Neste sentido, é 

necessário criar medidas e mecanismos que promovam a literacia mediática e 

a sua disseminação, assim como a promoção da informação séria, verdadeira 

e responsável. As medidas deverão contemplar os vários contextos e públicos 

da sociedade, criando mecanismos de proteção e verificação da veracidade da 

informação, promovendo atitudes e ações que resultem numa sociedade mais 

esclarecida, responsável e consciente da importância de informar e ser 

informado, ao mesmo tempo que se combatem os processos rápidos da 

desinformação e que podem ter efeitos vários na sociedade. 

Medidas Propostas 

1. Promover a literacia mediática nas escolas através da inclusão da temática 

nos currículos de disciplinas e em áreas como a cidadania. 

2. Criação do cartão digital “Jovem leitor” que permitam o acesso de 

estudantes com idades compreendidas entre os 14 e 18 anos a subscrições 

gratuitas e/ou a baixo custo de jornais generalistas. 

3. Criação da figura de um provedor para o digital inserido no Centro Nacional 

de Cibersegurança que promova a interação e a denúncia dos cidadãos no 

combate às fake news. 

 

47. COLÉGIO DE ERMESINDE 

Exposição de motivos 

De acordo com a Lei n.º 27/2021, de 17 de maio, que aprova a Carta 

Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, “o Estado assegura o 

cumprimento em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, 

de forma a proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas, de 

jure ou de facto, que produzam, reproduzam ou difundam narrativa considerada 

desinformação”. 

Este problema afeta todos os setores da sociedade, pondo em causa a 

credibilidade da estrutura informativa portuguesa. Sendo assim, é necessário 

instruir todas as faixas etárias da população para os perigos e consequências 

das fake news, evitando a dissipação de notícias que não refletem a realidade. 

Para isso, consideramos essencial orientar o nosso projeto segundo uma 

vertente informativa, fiscalizadora e educativa, com o objetivo de alcançarmos 

um futuro em que os jovens assumam um papel preponderante na coexistência 

entre a sociedade e o mundo digital. 

Medidas Propostas 

1. Alargar o período dos programas televisivos de fact checking. 
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2. Inserir no programa universitário sénior temáticas relacionadas com as fake 

news, de modo a distinguir informação verídica de informação manipulada. 

3. Melhorar os mecanismos de fiscalização online, com recurso à inteligência 

artificial e dupla verificação. 

 

48. GRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE, VALONGO 

Exposição de motivos 

Visto que muitos artigos divulgados nos meios de comunicação têm-se 

revelado pouco corretos, é necessário existir uma entidade reguladora com o 

poder de legitimar a veracidade das informações publicadas e, caso estas se 

verifiquem falsas, aplicar sanções aos meios de comunicação que as 

propaguem deliberadamente. 

Essa entidade teria que ser imparcial, e, como tal, pública. As medidas 

sancionatórias podem ser, por exemplo, inicialmente o meio de comunicação 

seria avisado e, posteriormente, se se verificasse uma repetição prolongada de 

ofensas e/ou notícias falsas, o meio de comunicação seria multado. 

Propomos a implementação de fact-checkers, isto é, verificadores de 

dados/factos cujo trabalho é comprovar a veracidade de factos e dados usados 

em discursos (maioritariamente políticos) nos meios de comunicação e outras 

publicações. 

À semelhança dos fact-checkers que surgiram no início da pandemia Covid-19, 

de modo a desmentir mitos criados por indivíduos acerca não só do vírus em si, 

mas também relativos à vacinação e respetivo processo de organização. 

Tendo em conta que as redes sociais não são de domínio público, a sua 

atuação em rede nacional estaria dependente desta implementação. 

Ao publicarem artigos com informações sobre as quais não são especialistas, 

(por exemplo meios de comunicação social a publicar notícias científicas), a 

fonte de informação deve estar explícita, e a esta fonte deve-lhe também ser 

reconhecida uma determinada autoridade nesse campo. 

Medidas Propostas 

1. Criação de uma entidade reguladora com a função de legitimar a veracidade 

de artigos (exceto de opinião) e aplicar sanções aos meios de comunicação 

que deliberadamente propaguem informações falsas. 

2. Obrigatoriedade de implementação de fact-checkers nas redes sociais. 
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3. Criação de um projeto-lei em que se exija que os outlets de informação 

devem explicitar claramente a fonte das informações que transmitem. 

 

49. ESCOLA SECUNDÁRIA FONTES PEREIRA DE MELO, PORTO 

Exposição de motivos 

Principais argumentos apresentados e razões mais determinantes na 

construção das medidas: a necessidade de sensibilizar a população em geral 

para o combate à desinformação e a possibilidade de cada um se tornar agente 

nesse combate; a importância de reforçar o combate à manipulação de ideias e 

aumentar a intolerância a quaisquer atos de corrupção; partilhar a análise de 

diversos conteúdos informativos e clarificar os contextos que envolvem 

polémicas e casos de maior complexidade; defender a necessidade de agir 

com justiça e respeito pela diversidade de opiniões; promover uma maior 

transparência em todos os domínios da vida social; melhorar a formação de 

quadros no âmbito das estruturas judiciais articulando o desempenho dos 

diversos protagonistas no contexto complexo do exercício da justiça; 

aperfeiçoar a legislação procurando aprofundar a natureza das leis, a 

aplicabilidade das penas e o agravamento das punições; aumentar a 

apreciação critica da divulgação de conteúdos das mais diversas origens e 

naturezas; desenvolver uma reflexão profunda sobre as implicações das fake 

news no pleno exercício da democracia; criar espaços de debate e diálogo nas 

escolas convidando a sociedade civil a partilhar a sua experiência com os 

elementos da comunidade escolar; recolocar no centro das preocupações 

políticas a clarificação das noções de liberdade e responsabilidade, de direitos 

e deveres, de verdade e de opinião. 

Medidas Propostas 

1. Sensibilização de todos para o problema da desinformação e suas 

consequências para a democracia: enquadrando esta temática nos programas 

curriculares das disciplinas já existentes nas escolas, repensando o 

desenvolvimento da cidadania através de parcerias com influencers digitais e 

incentivando a construção de projetos de combate à desinformação na 

democracia salvaguardando a dimensão humana, viabilizando a dimensão 

financeira e reduzindo a dimensão burocrática. 

2. Reforço da luta contra a manipulação de ideias e aumento do combate à 

corrupção: analisando as notícias e os assuntos mais polémicos no canal da 

ARTV, aumentando a transparência da informação em fóruns de debate 

público promovidos pela Assembleia da República e reforçando a formação dos 

recurso humanos na área da justiça aumentando o número de agentes judiciais 
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na Procuradoria Geral da República tendo por horizonte a revisão da Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção (ENCC). 

3. oncretização efetiva da legislação disponível e a disponibilizar: limitando com 

eficácia a conduta de divulgação de desinformação, punindo justamente todo e 

qualquer ato que vise manipular as consciências dos cidadãos e criando um 

espaço de participação ética e responsável designado "denunciar fake news" 

no sítio da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). 

 

50. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MAIA 

Exposição de motivos 

Os intrusivos pop-ups e os irritantes títulos enganadores tornaram-se uma 

constante no mundo digital da comunicação social, devido à excessiva 

dependência financeira dos Orgãos de Comunicação Social (OCS) em relação 

a acordos publicitários. Para resolver estes e outros problemas associados à 

desinformação, é necessário recorrer a fundos públicos. Mas como fazê-lo sem 

comprometer a integridade jornalística ou sujeitar a verdade à vontade do 

governo? A solução passa por deixar as pessoas escolher os OCS a apoiar, no 

âmbito da declaração do IRS, consignando, assim, 0,5% do IRS liquidado para 

a entidade escolhida. As pessoas não escolheriam OCS que disseminassem as 

ditas fake news. Os OCS podem, no entanto, perder o direito a receber tais 

contribuições caso seja provado em tribunal que repetidamente procederam à 

disseminação de desinformação. Mitigar tais problemas significaria fazer frente 

à incrível onda de fake news, bem como promover o jornalismo independente e 

verdadeiro. 

Outro grande problema associado à desinformação é a crónica falta de cultura 

de verificação da sociedade, que aceita como verdadeiro quase tudo o que vê, 

particularmente aquilo que soa mais sonante. Para combater este obstáculo 

mostra-se necessária a implementação duas medidas. A primeira passaria pela 

criação de projetos de verificação de factos em faculdades de jornalismo ou 

comunicação ou semelhantes, envolvendo a participação de alunos, com a 

coordenação de professores. A divulgação do trabalho efetuado deverá ser 

pública, seja através de sites ou redes sociais, tornando-se mais um pilar da 

verificação de factos em Portugal, tendo também um contributo positivo na 

formação dos alunos envolvidos. Tal iniciativa já teve resultados comprovados 

numa universidade neerlandesa. 

Paralelamente, a cultura de verificação de factos precisa de ser incentivada 

para ficar enraizada nas pessoas desde crianças ou jovens, com o objetivo de 

criar bons hábitos na sociedade. Para isto, propomos a criação de programas 

que se estendam por todo o ensino obrigatório, envolvendo pequenas 
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atividades de fact-checking ou até palestras relacionadas com o tema, a 

decorrer durante um período a definir pela escola. Obviamente, as atividades 

relacionadas deverão ter em conta a faixa etária dos alunos. Esta iniciativa visa 

promover a tal cultura de verificação de factos, com vista a uma sociedade 

capaz de pensar pela própria cabeça, dotada de espírito crítico. 

Medidas Propostas 

1. Estabelecimento da possibilidade de os contribuintes poderem destinar o 

valor de 0,5 % do IRS, por indicação na declaração de rendimentos, a um 

órgão de comunicação socia (OCS) que se comprometa a não divulgar 

qualquer tipo de desinformação e que conste de lista de beneficiários a 

elaborar para esse efeito. Qualquer OCS poderá ser excluído da referida lista 

caso seja demonstrado em tribunal que procedeu de forma repetida à partilha 

de conteúdo considerado desinformativo. 

2. Criação de projetos piloto de fact-checking em faculdades de jornalismo, 

comunicação ou outros. Nestes projetos, deverão participar os estudantes das 

respetivas áreas e a coordenação deverá caber aos professores. O foco do 

projeto deverá ser a área da política. A divulgação dos trabalhos efetuados 

deverá ser feita através de contas nas redes sociais e/ou sites. 

3. Criação de programas de incentivo ao fact-checking e de consciencialização 

para o problema da desinformação para os alunos do ensino obrigatório. Estes 

programas deverão incluir possíveis palestras ou atividades de verificação de 

factos, tendo em conta a faixa etária dos participantes. A duração do evento 

deverá ficar ao cuidado de cada escola. 

 

51. ESCOLA SECUNDÁRIA D. AFONSO HENRIQUES, AVES, SANTO 

TIRSO 

Exposição de motivos 

• Considerando que as fake news são uma ameaça à democracia porque 

induzem as pessoas em erro pondo em causa a tomada de decisão individual e 

colectiva, e por esta via contribuem para degradar a confiança nas instituições 

democráticas; 

• Considerando que as medidas de combate às fake news não podem nunca 

colocar em causa o direito fundamental da liberdade de expressão, nem 

ultrapassar as fronteiras da censura, mas devem salvaguardar o respeito por 

um código deontológico, à imagem do que existe, por exemplo, para o 

jornalismo; 
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• Considerando que compete a cada cidadão, no âmbito da sua 

responsabilidade cívica, ter uma atitude crítica face ao consumo e difusão de 

informação, e que compete ao Estado criar condições para a capacitação das 

pessoas, através do sistema educativo ou de outros sistemas de formação, 

informação e sensibilização dos cidadãos. 

Inserção do tema da desinformação/fake news como aprendizagem essencial 

no programa da disciplina de Educação para a Cidadania, promovendo hábitos 

de pesquisa e de verificação de factos em fontes credíveis e o espírito critico, 

de forma transversal a todos os ciclos de ensino e em articulação com o Perfil 

do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório. 

Informar a população para o perigo das fake news na democracia e na vida 

comunitária, criando campanhas dirigidas a diferentes públicos (faixas etárias, 

géneros, diferentes níveis de literacia…), a difundir em diferentes meios de 

comunicação, envolvendo personalidades públicas com credibilidade e 

aceitação junto destes diferentes públicos. 

Legislar a criação dum sistema que detetará Fake News, através dum código 

de 3 cores, que seriam apresentados sobre a notícia: 

1. Vermelho: A informação é falsa, com fontes desconhecidas ou não 

fidedignas; 

2. Amarelo: A Informação é imprecisa com fontes dúbias; 

3. Verde: A informação é verdadeira, porque baseada em fontes fidedignas . 

Com este sistema será possível impedir e punir a propagação destas notícias, 

ocultando-as por um período de tempo a definir pela legislação ou 

suspendendo os perfis. 

Legislar a criação dum sistema que detetará Fake News, através dum código 

de 3 cores, que seriam apresentados sobre a notícia: 

1. Vermelho: A informação é falsa, com fontes desconhecidas ou não 

fidedignas; 

2. Amarelo: A Informação é imprecisa com fontes dúbias; 

3. Verde: A informação é verdadeira, porque baseada em fontes fidedignas . 

Com este sistema será possível impedir e punir a propagação destas notícias, 

ocultando-as por um período de tempo a definir pela legislação ou 

suspendendo os perfis. 

Legislar a criação dum sistema que detetará Fake News, através dum código 

de 3 cores, que seriam apresentados sobre a notícia: 
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1. Vermelho: A informação é falsa, com fontes desconhecidas ou não 

fidedignas; 

2. Amarelo: A Informação é imprecisa com fontes dúbias; 

3. Verde: A informação é verdadeira, porque baseada em fontes fidedignas . 

Com este sistema será possível impedir e punir a propagação destas notícias. 

Medidas Propostas 

1. Criação de um plano nacional de combate à desinformação/fake news, 

centrado no Sistema Educativo. 

2. Criação de uma campanha nacional de sensibilização para o problema da 

desinformação e das fake news. 

3. Criação de legislação que obrigue os motores de busca e redes sociais a 

criarem um algoritmo de verificação de factos sempre que houver a difusão de 

relatos, notícias e respectivas imagens associadas. 

 

52. ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASTÊLO DA MAIA, MAIA 

Exposição de motivos 

Após 48 anos de aprendizagem de vida democrática em Portugal, e apesar 

multitude de progressos já conseguidos no que concerne a solidificação dos 

direitos naturais inerentes ao indivíduo, do Estado Social, e mesmo da 

liberdade de expressão, à qual se associa a circulação de informação surge, 

agora, um problema que se impõem como “qui pro quo” a todas as conquistas 

de Abril, à estabilidade social, e sobretudo- pela sua múltipla implicação- ao 

discernimento cívico-político e à participação democrática dos cidadãos: as 

Fake News/correntes de desinformação. 

Esta conjetura, cuja resolução urge, resulta, nada mais nada menos, que da 

evolução temporal enquanto génese da digitalização dos meios de 

comunicação social, propícios a uma informação que aflora em novos formatos, 

se propaga em diferentes grupos, e é estimulada por agências sensacionalistas 

e lobbys político-económicos, além de correntes políticas de populismo 

extremistas, permitindo uma efemeridade e um hibridismo entre sucessivas 

metamorfoses de difícil regulação e acompanhamento. 

Assim sendo, consideramos, com efeito, que o Estado enquanto força 

reguladora suprema tem, e deve exercer, o poder de legislar, regular, criar 

mecanismos ou aplicar aqueles de que dispõe, a fim de que se efetive uma 

frente de luta neste hercúleo combate, tendo em vista a salvaguarda da basilar 

construção democrática; e falar do Estado, é referir instituições, enumerar 
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organismos, empregar grupos sociais, no caso, a Escola, a Justiça e a gestão 

pública em articulação com as Agências de Comunicação. 

Não esquecemos que, nos tempos em que vivemos é fulcral o desenvolvimento 

do pensamento crítico , que nunca deve sucumbir a tentativas de castração, 

muito menos de alienação desinformada, devendo esta ser avidamente 

combatida; porém, é de igual importância sustentar a liberdade, a 

individualidade básica, e os princípios “de jure” que coordenam e regulam o 

meio social, não podendo ser dado ensejo a veleidades despóticas de controlo 

exacerbado. 

Medidas Propostas 

1. Criar uma disciplina que promova o espírito de discernimento cívico-

democrático da comunidade estudantil. 

2. Aplicar sanções com uma penalização efetiva sob pena de multa ou mesmo 

prisão (esta em casos mais gravosos). 

3. Criar um selo estatal identificador para acreditação das fontes noticiosas, 

facilitando a rotulação e escolha feita pelo cidadão. 

 

53. ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE CANELAS, VILA NOVA DE GAIA 

Exposição de motivos 

CONSIDERANDO QUE: 

• O incremento da utilização das tecnologias e redes sociais são responsáveis 

pela desinformação, com grande impacto na democracia. A desinformação leva 

à “perda de identidade dos cidadãos”, através da manipulação psicológica de 

que são alvo, gera aumento da desconfiança nos governos e partidos políticos, 

conduzindo ao incremento da abstenção e crescente polarização da sociedade 

no que respeita a opiniões políticas, distorcendo os processos eleitorais. 

• A quantidade e variedade de “fake news” está a aumentar (principalmente no 

domínio político), sendo estas alvo de maior número de partilhas. 

• Os media influenciam os jovens, os seus comportamentos, a visão que têm 

sobre a construção do mundo e comprometem a capacidade de tomarem 

decisões bem informadas e, por isso, é importante identificar “fake news” nos 

media e redes sociais e saber avaliar a autenticidade de conteúdos partilhados, 

de modo a fazer julgamentos mais bem informados; 

• a escola é um espaço privilegiado de aprendizagem e tem um papel a 

desempenhar no desenvolvimento de atividades de literacia mediática e na 
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partilha de conhecimento e de experiências inter-geracionais, na comunidade 

em que se insere. 

Medidas Propostas 

1. Desenvolvimento de programa televisivo (canal de serviço público) que 

averigue e explique as “fake news”. Este programa deve possuir site online, 

conta nas redes sociais e publicação em jornal. Esta iniciativa deve ser 

complementada com uma parceria com as escolas públicas, que englobem nos 

seus jornais escolares, em formato papel ou online, as “fake news” (os sites de 

escolas públicas teriam um link de redireccionamento para o site deste 

programa). 

2. Criação de um Clube de Literacia Mediática que desenvolva atividades na 

Escola e comunidade envolvente relacionadas com o tema, pesquise/produza 

recursos/jogos pedagógicos, promova o visionamento de filmes e outras 

atividades lúdicas e organize palestras e conversas mais informais na escola e 

comunidade. Os alunos que participem teriam direito a créditos no currículo e a 

ser elegíveis para prémios de mérito/cidadania. 

3. Criação de uma extensão no Google e outros motores de busca, sinalizando 

as notícias comprovadamente falsas, com título vermelho e/ou símbolo 

(símbolo mundialmente reconhecido de identificação de “fake news”). 

 

54. AGRUPAMENTO DE ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA CONDE DE 

SÃO BENTO, SANTO TIRSO 

Exposição de motivos 

Hoje em dia a sociedade vive muito à volta da internet. Cada vez menos as 

pessoas utilizam fontes de informação apuradas, o que leva a maior crédito de 

noticias enganadoras. 

Infelizmente, as fake news são cada vez mais uma realidade nas nossas vidas. 

A dificuldade de analisar profundamente as notícias é crescente, o que leva a 

uma maior influência para as gerações atuais como para as futuras. 

Em suma, as fake news precisam de ser controladas! 

Medidas Propostas 

1. Detetor de fake news nas redes sociais e fontes de noticias 

2. Punição legal para os criadores de fake news 

3. Campanhas de sensibilização obrigatórias 
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55. COLÉGIO INTERNATO CLARET 

Exposição de motivos 

A criação de uma abrangente campanha publicitária com o objetivo sensibilizar 

as pessoas para o impacto das "fakes news" e da desinformação na sociedade 

portuguesa atual. Este seria divulgado por entidades de divulgação públicas; 

Sensibilização dos jovens desde cedo para o impacto da desinformação na 

sociedade atual. 

Implementação desta matéria no âmbito da disciplina de cidadania, ou outra 

equivalente, que proporcione um debate produtivo neste mesmo âmbito. 

Criação de clubes por todas as escolas nos quais os jovens possam, 

voluntariamente, se juntar e fomentar este tema, encontrar formas de o 

combater e ainda criar meios de passar a mensagem. Fazendo assim com que 

aos poucos as mentalidades das pessoas mudem no que diz respeito à 

desinformação e às "fake news". 

Este site providenciará diversas notícias criadas por diversos órgãos de 

comunicação, selecionando apenas aquelas que transmitem veracidade total. 

Deste modo, criar-se-ia um algoritmo capaz de comparar a mesma notícia de 

diferentes autorias, identificando, ainda, os pontos em comum e os pontos 

divergentes. 

Para isso, existirá um grupo regulador do site, constituído por elementos 

imparciais empregados pelo próprio estado. 

Medidas Propostas 

1. Campanha publicitária. 

2. Sensibilização sobre o tema no âmbito da disciplina de cidadania e 

desenvolvimento. 

3. Criação de um site que organiza e compara toda a variedade de informação. 

 

56. ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILELA, PAREDES 

Exposição de motivos 

O conceito pode ser recente, mas a ideia já é antiga. Todos já ouvimos falar da 

expressão “quem conta um conto acrescenta um ponto” e é sabido que uma 

mentira ou uma meia verdade, rapidamente se “transformam” numa verdade. 

As fake news não deixam de ser isso mesmo, boatos, notícias falsas que se 
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propagam como lava através dos mais variados meios de difusão: nas rádios, 

nos jornais e, maioritariamente, nas redes sociais, com o objetivo de manipular 

a nossa perceção sobre um determinado assunto. Os títulos apelativos e irreais 

despertam a curiosidade dos leitores que acabam por comprar o jornal ou por 

clicar no artigo e cliques são sinónimo de lucro. Pensa-se que a questão 

económica tenha sido o motivo inicial para o “boom” destas notícias de carácter 

duvidoso. Claro que, rapidamente, as fake news se tornaram mais perigosas, 

começaram a surgir com o intuito de divulgar uma ideia, de semear 

estereótipos, de manchar a imagem de pessoas, de fazer propaganda política, 

entre outros. Sempre ouvimos dizer que informação é poder. E neste caso a 

desinformação deixou de ser uma arma apenas militar, assumindo-se hoje 

como uma arma da era digital. A desinformação e as fake news são uma 

consequência inevitável de um certo anarquismo comunicacional que as redes 

sociais, ações de regimes totalitários e alguns casos de jornalismo com agenda 

política potenciam perigosamente. 

Destruir reputações por meio de notícias falsas e desinformação é mais 

eficiente do que cultivar tolerância, construir soluções e debater honestamente. 

É mais prático do que procurar posições de consenso e equilíbrio político. É 

preciso educar formal e digitalmente, estimular o desenvolvimento de senso 

crítico para que as novas gerações avaliem melhor o que lhes chega sob a pele 

de informação. No mundo digital, de modo intencional, há pessoas ou grupos 

que se dedicam e lucram com a desinformação. 

Medidas Propostas 

1. Organização de palestras (com a participação de políticos e jornalistas 

especializados no tema), campanhas e medidas de sensibilização ao longo de 

todo o ano, no sentido de alertar e prevenir a comunidade educativa. Estas 

atividades têm como grande objetivo sensibilizar o público-alvo, para o impacto 

das fake news, na democracia. 

2. Realização de uma megaexposição na escola, com trabalhos de pesquisa 

realizados pelos alunos sobre as fake news, assim como, visualização de 

vídeos; Quizz e Concursos sobre o tema. Com esta abordagem pretende-se 

que os nossos jovens reconheçam o impacto negativo destas mensagens 

numa sociedade com valores democráticos. 

3. A integração na disciplina de educação para a Cidadania (do básico ao 

secundário) sobre a importância do tema referido. Estes princípios são 

essenciais numa escola justa e democrática – Vamos criar o “Homem do 

amanhã”. Assim, podemos construir um futuro melhor e mais justo, para que a 

Humanidade consiga ultrapassar esta problemática tão presente nos nossos 

dias. 

Todos juntos podemos fazer a diferença. 
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57. ESCOLA SECUNDÁRIA DE AURÉLIA DE SOUSA, PORTO 

Exposição de motivos 

1 - O primeiro passo para resolver o grave problema da desinformação tem de 

ser, necessariamente, a identificação do epicentro da questão e da respetiva 

extensão. 

2 - Os órgãos de comunicação tradicionais são fundamentais na contribuição 

para um ambiente democrático e pluralista na sociedade, logo consideramos 

de extrema relevância o fortalecimento do papel dos órgãos de comunicação 

fidedignos na atualidade. 

3 - Dado que as plataformas digitais são o meio preferencial de propagação de 

fake news torna-se impreterível apelar à cooperação com as plataformas 

digitais 

Medidas Propostas 

1. Criação de uma comissão independente com o propósito de aferir o impacto 

atual da desinformação e das fake news no ambiente democrático e, face aos 

resultados obtidos, elaborar um Plano Nacional de Combate à Desinformação. 

2. Acentuação dos apoios diretos aos órgãos de comunicação, apoiando 

principalmente a transição digital. 

3. Iniciar um processo de colaboração íntimo, através do Parlamento Europeu e 

da Comissão Europeia, com as plataformas digitais nos moldes acordados no 

plano europeu “Combater a desinformação em linha: uma estratégia europeia” 

redigido em 2018. 

 

58. ESCOLA PROFISSIONAL DE COMÉRCIO, ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS 

DO PORTO RAÚL DÓRIA 

Exposição de motivos 

Na Escola Profissional Raúl Dória acreditamos que há muito a fazer para que a 

sociedade portuguesa atinja valores democráticos mais justos e adequados 

para com os seus cidadãos! 

A participação no programa Parlamento dos Jovens levou-nos a debater de 

forma bastante entusiasta assuntos como: i)a desinformação ao nível ambiental 

pois temos, no nosso dia a dia, atitudes inconscientes que nos levam a 

prejudicar o meio ambiente de forma bastante forte; ii) fraco envolvimento dos 

jovens e da sociedade em geral sobre a política. Chegámos à conclusão que 
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grande parte dos portugueses são "críticos de corredor", jovens e adultos que 

criticam o sistema político instalado mas que nem sequer votam nas eleições a 

que são chamados a intervir. Repare-se na elevada taxa de abstenção que 

temos vindo a registar em Portugal para as eleições autárquicas, legislativas ou 

presidenciais..; iii) ao nível da televisão pública, por exemplo, não há um 

programa que cative/elucide os jovens de forma assertiva sobre as questões 

das falsas notícias. Similar ao "poligrafo sic", devíamos ter um programa que, 

pontualmente, trouxesse a público o que tem passado nas redes sociais que 

não é verdadeiro, em jeito de sensibilização da sociedade. 

Concluímos, portanto, que muito há por fazer mas que nem sempre as 

soluções são simples ou perfeitas! 

Medidas Propostas 

1. Ao nível ambiental: o programa minuto verde, parceria que existe entre a 

RTP e a Quercus devia ser obrigatório existir em todos os canais de televisão e 

a sua passagem/emissão ser feita em horário nobre; 

2. Ao nível político: o programa parlamento dos jovens devia ser "obrigatório" 

em todas as escolas públicas e fortemente recomendado para as escolas 

privadas; 

3. Ao nível da informação: criação de um programa televisivo que seja 

transmitido em "horário nobre" e que sirva para elucidar a população sobre as 

ditas falsas notícias. É facto que existe o "polígrafo sic" mas este só chega à 

audiência deste canal e a sua frequência é bastante limitada no tempo. 

 

 

 

 

 




