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Antes de a internet ser usada de forma generalizada, 
o consumo de notícias era mais simples do que hoje. 
Havia uma série de jornais, estações de rádio e 
televisão. Podiam ter crenças e opiniões diferentes, 
mas as notícias que traziam eram geralmente fiáveis. 
Hoje em dia, porque qualquer pessoa pode criar e 
distribuir conteúdos através da Internet, tornou-se 
mais difícil para o consumidor de informação 
determinar o que são e o que não são notícias 
fiáveis.

Procuramos formas de verificação de factos com um 
público que não tem necessariamente conhecimentos 
digitais extensivos e para quem as dicas técnicas 
podem ser difíceis de executar, como por exemplo, 
fazer uma pesquisa reversa de imagem no Google 
imagens. 

Assim, focamo-nos no pensamento crítico para 
descobrir se uma notícia é fiável ou não e contamos 
também com a comunidade para nos ajudar. Listamos 
websites de verificação de factos que fazem esse 
trabalho por nós e encorajamos as pessoas a discutir 
entre si acerca das notícias sobre as quais têm 
dúvidas quanto à sua fiabilidade.

Hoje em dia, tornou-se 
mais difícil determinar 

o que são notícias 
fiáveis ou não.



Leia cuidadosamente a notícia na íntegra

O título de uma notícia é frequentemente utilizado para chamar a atenção. No entanto, 
nem sempre é um resumo da notícia. Por conseguinte, leia sempre a notícia na íntegra, 
obtendo toda a informação. As técnicas utilizadas têm o propósito de o/a influenciar? As 
notícias falsas jogam frequentemente com as suas emoções. Se uma notícia o/a irrita ou 
assusta, é mais provável que acredite nela e a partilhe. Existem muitos pontos de 
exclamação? Há coisas importantes que ficaram de fora? E que sentimentos estimula? 
Note também a diferença entre declarações que estão entre aspas e descrições feitas 
pelo autor.

Qual a origem?

Será que o remetente existe realmente?
Os autores de notícias falsas querem que as suas notícias sejam o mais possível parecidas 
com as notícias fiáveis. Por isso, preste atenção ao local onde a notícia é publicada. Quer 
saber se o website é fiável? E se o remetente existe realmente? Então procure páginas 
com o nome 'Avisos legais', 'Sobre nós'. Aí encontrará mais informações sobre o website, 
porque é que foi criado e quem são os autores das notícias. Se não tiver a certeza se o 
website, a organização ou os autores são de confiança, pode utilizar motores de busca 
para descobrir o que outras fontes mencionam sobre o mesmo assunto.



Que escreveu?

Onde está a notícia?
Em websites e redes sociais, como o Facebook, Twitter 
ou Instagram, qualquer pessoa pode criar e partilhar 
conteúdos. Não é necessário ser-se jornalista. Também 
não existem regras claras ou verificações de mentiras. 
Por isso, notícias falsas podem facilmente ser criadas e 
publicadas. Esteja atento a isso. Os meios noticiosos 
nacionais e regionais costumam ter regras rigorosas que 
usam para verificar falsidades. Desta forma, podem 
evitar publicar notícias falsas.

Quem publicou primeiro a notícia?
É alguém em quem se pode confiar ou é alguém 
desconhecido? As pessoas que espalham notícias falsas, 
fazem-no frequentemente com contas falsas. Isto faz 
com que pareça que a mensagem que está a ser muito 
partilhada. Por isso, verifique sempre se a conta da 
pessoa que partilha as notícias é verdadeira.

Quem é o autor da notícia?
É um jornalista profissional ou alguém desconhecido? No 
caso das notícias falsas, muitas vezes não é claro quem 
as escreveu.

Porque é que o autor escreveu?
Foi escrito para um determinado grupo? O autor parece 
querer atingir determinados interesses? A mensagem é 
entendida como sátira?
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O que pensam as pessoas à sua volta sobre a notícia?

Tem dúvidas sobre a fiabilidade de uma notícia? 
Felizmente, somos mais inteligentes juntos do que sozinhos. 
Pergunte aos seus amigos e familiares o que pensam da notícia. Eles 
acham que se trata de uma notícias verdadeira e porquê?

Confie na verificação de factos feita pela comunidade

Se tem dúvidas sobre a fiabilidade de uma notícia, 
provavelmente não será o/a primeiro/a. Outras pessoas podem 
já ter verificado a fiabilidade dessa notícia e já terem 
partilhado as suas conclusões online. Estes são os nossos 2 
websites de verificação de factos preferidos em Portugal:

ObservadorPolígrafo

https://poligrafo.sapo.pt/
https://observador.pt/seccao/observador/fact-check/
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