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O projeto

SMaRT-EU - Social Media Resilience Toolkit

Porquê?
◉ fornecer ferramentas, 

sugestões e recursos para 
ajudar os cidadãos a serem 
mais resilientes face à 
desinformação e às notícias 
falsas. 

Como?
◉ repositório de materiais 

relacionados com o envolvimento 
crítico com os meios de 
comunicação social, especialmente 
as redes sociais;

◉ atividades participativas;
◉ curso de b-learning;
◉ entre outros.

Para quem?
◉ jovens, idosos e educadores;
◉ projeto aberto aos 

contributos da comunidade.

http://smart-toolkit.eu

http://smart-toolkit.eu/


◉ Notícias falsas? Desinformação?

◉ Quem? Jornalista? Político? Cidadão comum?

◉ Media populares? Media de referência?



Desinformação

“todas as formas de informações falsas, 
inexactas ou enganosas concebidas,
apresentadas e promovidas para causar 
intencionalmente danos públicos ou para fins 
lucrativos.”

Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-
report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation

Photo source: 
Flickr.com

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation


Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-
report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation

Notícias falsas

“formas de risco relativamente baixo, tais como erros 
honestos cometidos por repórteres, discurso político 
partidário e o uso de manchetes de clickbait, para 
formas de alto risco como (...) uso de várias formas de 
fabricação maliciosa, infiltração de grupos locais e 
técnicas de amplificação automatizada.”

Fonte da fotografia: 
Pixabay

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation


Desinformação



Desinformação



(1) notícias que são criadas ou “inventadas” 
para fazer dinheiro ou desacreditar outros

(2) notícias que têm uma base em factos, mas 
que são “distorcidas” para se adequarem a 
uma agenda específica

Categorias distintas de notícias falsas:

Fonte da fotografiia: Pixabay

Fonte: The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake 
news, 2018/ https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf


Notícias falsas

Fonte das imagens: Diário de Notícias



Clickbait

❑Títulos sensacionalistas de artigos que supostamente oferecem 
oferecem conteúdo exclusivo ou insólito

❑Aumentam o número de cliques = lucro

Fonte da fotografiia: Pixabay



Clickbait

NÃO VAI 

ACREDITAR!

O QUE VAI LER A 

SEGUIR VAI 

CHOCÁ-LO!

NÃO VAI 

ACREDITAR NO 

QUE ACONTECEU 

A SEGUIR!

TEM DE VER 

ISTO!



Sensacionalismo

Quais são as principais 
caraterísticas do 
sensacionalismo?

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PRIVACIDADE
Cada pessoa tem direito à privacidade, 
independentemente do trabalho em que esteja 
envolvida

REPORTAGEM DE TRAGÉDIAS E ACIDENTES
Os pormenores da descrição dos 

acontecimentos trágicos não devem fazer parte 
do relato dos acontecimentos

REPORTAGEM SOBRE CRIANÇAS
A REVELAÇÃO DE IDENTIDADE É 

PROIBIDA!

Fonte da fotografiia: Flickr.com

REPORTAGEM SOBRE ASSUNTOS 
IRRELEVANTES
O conteúdo das notícias do canto são 
fofocas, rumores e escândalos



Propaganda

Fonte da fotografiia: abcnews.com
Source: Mind Over Media/ 

https://propaganda.mediaeducationlab.com/learn

Poster de inspiração para 
propaganda durante a 
pandemia

• é uma comunicação 
intencionalmente concebida que 
nos convida a responder de forma 
emocional, imediata e a tomar 
uma de duas posições opostas

• frequentemente utilizado para 
fins ideológicos, políticos ou 
comerciais

Neil Postman

https://propaganda.mediaeducationlab.com/learn




Quando informações falsas são conscientemente 
partilhadas para causar danos...

Fonte: Observador https://observador.pt/2017/04/16/as-16-fotos-alteradas-mais-
famosas-de-sempre/

O jornal egípcio Al-
Ahram alterou, em 
2010, uma imagem 
para que Mubarak 

surgisse à frente de 
outros líderes. Na 

verdade, era Obama 
que ia à frente.

"Jennifer in Paradise" foi a primeira fotografia alterada em 
Photoshop. Foi tirada por Thomas Knoll, criador do programa, e 

mostra a mulher em Bora Bora.

https://observador.pt/2017/04/16/as-16-fotos-alteradas-mais-famosas-de-sempre/
about:blank
about:blank


Quando informações falsas são conscientemente 
partilhadas para causar danos...

Fonte: Observador https://observador.pt/2017/04/16/as-16-fotos-alteradas-mais-
famosas-de-sempre/

Era assim que Filippa 
Hamilton aparecia 

numa loja japonesa. A 
imagem chocou o 

mundo e Filippa chegou 
a afirmar que a Ralph 

Lauren não tinha 
renovado o seu 

contrato porque agora 
estava "larga demais".

Esta foto apareceu em 2001 e corria na Internet o mito de que era 
uma imagem da National Geographic. O embuste acabou por ser 

desmascarado.

https://observador.pt/2017/04/16/as-16-fotos-alteradas-mais-famosas-de-sempre/
https://s3.observador.pt/wp-content/uploads/2017/04/12201715/ralph-lauren.jpg
https://s3.observador.pt/wp-content/uploads/2017/04/12195058/tubarao.jpg


EUROBARÓMETRO

85% dos 
cidadãos da 

União Europeia 
reconhecem as 
notícias falsas 

como um 
problema nos 

seus países

25.576 
respondentes

28 estados membros, 
Fevereiro de 2018 

Mais de dois terços dos Europeus (71%) estão ‘de alguma forma confiantes’ para identificar notícias falsas. Só 15% dizem estar muito
confiantes.
Os que estão menos confiantes para identificar notícias falsas são Portugal (56%), Bulgária, Hungria (ambos 57%) e Bélgica (59%).
Respondentes de França, Áustria e Portugal (todos 38%) consideram que são os cidadãos os responsáveis por acabar com as notícias falsas,
enquanto os cidadãos da Bulgária (23%), Bélgica, Itália e Finlândia (25%) são os que menos escolhem esta resposta.

Fonte: ec.europa.eu/ https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-results-
eurobarometer-fake-news-and-online-disinformation

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-results-eurobarometer-fake-news-and-online-disinformation


O que fazer para evitar 
notícias falsas?

https://jamboard.google.com

https://jamboard.google.com


Anabela Carvalho
Jornal O Gaiense, Projeto 

Melhor Escola e Gaiense Kids



Luís Pereira
Imperial College - London



Comissão Europeia: Código de Prática sobre Desinformação, 2018 

• Um conjunto de normas auto-reguladoras mundiais para combater a desinformação

• Os signatários incluem Facebook, Twitter, Mozilla, Google, Microsoft, TikTok,...

Fonte: eceuropa.eu/ https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-
practice-disinformation)

Acha que os signatários mencionados 
cumprem as normas?

Fonte da fotografiia: Pixabay

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation)


Como reconhecer as notícias falsas?

Fonte: https://www.publico.pt/publico-na-escola/artigo/fake-news-infox-manipulacao-1850665

Fonte: commonsensemedia.org

https://www.publico.pt/publico-na-escola/artigo/fake-news-infox-manipulacao-1850665


Alguns conceitos

◉ “Information disorder” (Wardle & Derakhshan, 2017)  - “notícias falsas”

◉ “Dis-information” – informação falsa e produzida deliberadamente com a 
intenção de prejudicar uma pessoa, um grupo social, organização ou país;

◉ “Mis-information” – informação que é falsa mas não foi criada com intenção 
de prejudicar; 

◉ “Malinformation” – informação que é baseada na realidade mas é utilizada 
com o intuito de prejudicar.

(Wardle & Derakhshan, 2017, p. 20).

◉ Deep fake

https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/13/what-are-deepfakes-and-how-can-you-spot-them


Para além das 
notícias falsas

https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/


Cuidados a ter

◉ Confirmar se a estória é demasiado invulgar e pesquisar 
outras fontes

◉ Evitar as fontes indiretas (“Alguém disse...”)
◉ Verificar a data da informação
◉ Ver se a fonte/site é atualizado
◉ Sites de notícias Vs Outros sites
◉ Questionar sempre!



Atividade

Duração: 
15  minutos

Título:
Identificar Fake News/notícias falsas

Descrição:
Analise a notícia fornecida e assinale os aspetos pelos quais é uma notícia falsa. Explique por 
que motivos chegou a essa conclusão. Partilhe a sua resposta com o restante grupo.

Recursos:
Tablet/computador/portátil/telemóvel, caneta, folha A4.

Fonte da fotografia: Pixabay



Obrigad@ pela sua atenção!


