
CÍRCULO DE LEIRIA 

1. Introdução da temática “Democracia” como aprendizagem essencial nas disciplinas de 

TIC, API e cidadania, com a criação de uma disciplina de introdução à política, facultativa 

até ao 11º ano e obrigatória no 12º ano. 

2. Implementação, por intermédio do centro nacional de cyber-segurança, de um 

mecanismo de verificação da oficialidade dos sites de informação e a distinção do carácter 

informativo ou pessoal das suas notícias e publicações dos sites credenciados 

nacionalmente. 

3. Criação de uma associação jornalística de investigação, trabalhando em paralelo com 

um website jornalístico, financiado com uma porção do capital investido na RTP. 

 

CÍRCULO DE PORTALEGRE 

1 -Criminalizar as condutas a entidades que divulguem informações falsas, tendenciosas 

e/ou não confirmadas e consequente remoção das mesmas. 

2 - Implementação do tema “desinformação” na disciplina de Cidadania e TIC. 

3 - Criação de um organismo público que vise desenvolver medidas de combate e 

fiscalização de modo a identificar, analisar e responder à influência de informação falsa 

e enganosa. 

 

CÍRCULO DE SETÚBAL 

1 - Aumentar a consciencialização sobre a problemática e melhorar o conhecimento sobre 

a temática: fazer campanhas e workshops promovidos pela Assembleia da República em 

escolas e postos de trabalho, realizados por estudantes e outras entidades pertencentes 

área da política. Estas atividades são dinâmicas e interativas e seriam adaptadas de acordo 

com o público-alvo, de modo a informá-los mais detalhadamente acerca da 

desinformação no seio da democracia. Para o público mais jovem, a partir do 7º ano. 

 

2 - Colocação de avisos em publicações nas redes sociais, para alertar para a existência 

de informações falsas: em todas as redes sociais seriam colocados alertas em qualquer 



tipo de publicação que potencialmente incluísse informações falsas. Estes seriam 

controlados pelo departamento responsável pela proteção dos usuários nas redes sociais, 

de modo a informar os utilizadores acerca da potencial existência de notícias de carácter 

falso. As publicações passariam por uma avaliação prévia. 

 

3 – Formação de professores no âmbito da desinformação dado o seu caráter recente. 

 

4 - Plataforma de fact checking, conjugada com um maior investimento e aproveitamento 

da inteligência artificial, de forma a assegurar uma fiabilidade cada vez maior. 

 

 

CÍRCULO DE FORA DA EUROPA 

1. Introdução do domínio Desinformação e Notícias Falsas (fake news) nas áreas 

transversais e longitudinais a desenvolver na componente de Cidadania e 

Desenvolvimento, como sendo uma das áreas obrigatórias na construção de uma 

cidadania democrática e respeitadora dos Direitos Humanos. 

 

2. Criação de plataformas digitais de cidadãos, temáticas e divididas em três secções - 

área da comunidade, área de debates e área dos profissionais especializados -, com 

informações e/ou notícias veiculadas preferencialmente pela Internet, validadas com um 

“selo de conteúdo seguro” pelos profissionais participantes nas plataformas (as 

informações e/ou notícias veiculadas são objeto de discussão e de esclarecimento através 

do debate entre os membros dessa comunidade digital). 

 

CÍRCULO DE CASTELO BRANCO 

1./ Incentivar as escolas a ter como projeto turma, na área da formação cívica, existente 

em todas as áreas de ensino, temáticas relacionadas com a democracia, política e cultura, 

de modo a expandir a informação das crianças e jovens nestas áreas. 

 

2./ Criação de um gerador de algoritmos que será aplicado em todos os motores de busca 

e que irá alertar o cidadão sobre o grau de veracidade da informação dada pela entidade. 



Este gerador de combinações algorítmicas irá criar diariamente, novos algoritmos de 

modo a manter a informação disponibilizada ao cidadão mais segura e fidedigna. 

 

3./ Criação de um novo departamento da ERC, sendo este uma referência de que se trata 

de órgão reconhecido por esta identidade, onde se deve apurar e divulgar de forma 

credível e isenta a informação quer em órgãos de comunicação social que estejam 

relacionados com o jornalismo ou figuras políticas influentes, quer jornais físicos. Esta 

organização, após o tratamento da informação apresenta de forma anual um selo que seria 

aplicado a todas as fontes de informação e através de um algoritmo que será aplicado nas 

redes sociais e fontes de pesquisa online que sejam essenciais para a conservação da 

democracia. 

 

4./ Autenticação digital: utilização de um sistema de identificação seguro, com base no 

cartão de cidadão, como credenciado por autenticacao.gov.pt, na criação de contas em 

redes sociais. Desta forma, seria mais instantâneo encontrar quem divulga uma notícia 

falsa ou promove campanhas de difamação através das mesmas. Esta medida vai ao 

encontro da carta portuguesa de direitos humanos na era digital que foi publicada no 

diário da república através da lei nº27/2021, de 17 de maio. Este documento que prevê os 

direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no ciberespaço, enuncia vários direitos que 

importa sublinhar. 

 

5./ Criação de um programa televisivo com site e app em que uma equipa verifica a 

veracidade e credibilidade das fontes e da própria notícia. Este programa abrangeria 

rubricas sobre assuntos económicos, científicos, legislativos, entre outros. 

 

CÍRCULO DO PORTO 

1. Reforçar competências do ERC, dando a conhecer a sua atividade, e realizando 

avaliações trimestrais com o objetivo de efetuar um controlo de qualidade. Desta maneira, 

visa a elaboração de um Plano Nacional de Combate. 

 

2. 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. 

 



3. 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 e idosos, nas juntas de 

freguesia, na forma de fóruns presenciais semanais e, para pessoas incapacitadas, 

atividades nos centros de dia e lares. 


