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A informação ontem e hoje

Como consumimos informação

Disfunção informativa: o que é?

Fake news, deepfakes, teorias da conspiração

Estratégias, recursos e ferramentas para minorar o problema



Imprensa

Rádio

Televisão

Outras pessoas

Redes sociais

Email

Blogues /Websites



Consumo não 
linear da 

informação;
24/7.

Mais do que notícias –
informação. 

Mais do que informação –
conteúdos.

É mais fácil a 
produção e 
difusão de 

informação falsa 
ou manipulada.

Não há
regulação.

Information 
overload: difícil 

selecionar.

Há menos tempo para 
refletir / analisar 

criticamente/ conferir.

Qualquer pessoa 
pode produzir 
conteúdos.







Termo usado muitas vezes 
de forma abusiva para 
descrever erros sem 
intenções manipuladoras, 
opinião ou propaganda.

Disseminação de conteúdos não validados colocando em 
causa o debate livre e informativo e, consequentemente, 
fragilizando a estabilidade das sociedades democráticas.

https://www.youtube.com/watch?v=Vqpzk-qGxMU&ab_channel=CNN
https://www.youtube.com/watch?v=Vqpzk-qGxMU&ab_channel=CNN


“(...)a maior audiência que 
alguma vez assistiu, em 

pessoa, a uma tomada de 
posse, em todo o mundo".

Trump press secretary Sean Spicer





https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/23/opinion/trumps-lies.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/23/opinion/trumps-lies.html
https://www.theguardian.com/us-news/video/2017/jan/22/kellyanne-conway-trump-press-secretary-alternative-facts-video
https://www.theguardian.com/us-news/video/2017/jan/22/kellyanne-conway-trump-press-secretary-alternative-facts-video
https://www.theguardian.com/us-news/video/2017/jan/22/kellyanne-conway-trump-press-secretary-alternative-facts-video
https://www.theguardian.com/us-news/video/2017/jan/22/kellyanne-conway-trump-press-secretary-alternative-facts-video


Processo através do qual se produz uma 
manipulação das convicções na opinião pública, 
que parte da criação de factos falsos, utiliza um 
sistema de difusão da mensagem com recurso a 
software de partilha (bots e perfis falsos criados 
para o efeito) e visa difundir ao maior número 
possível de pessoas a convicção de que se trata 
de uma informação verdadeira.

https://www.wooclap.com/LIMA22

https://www.wooclap.com/LIMA5


MIS
Informação 

falsa, mas sem 

intenções de 

prejudicar; 

quem divulga 

acredita que é 

verdadeira ou 

partilha sem 

perceber o que 

está a partilhar

MAL
Informação 

baseada na 

realidade mas 

criada para 

prejudicar 

pessoas, grupos 

sociais, 

organizações ou 

países

DIS
Informação falsa 

criada para 

prejudicar 

pessoas, grupos 

sociais, 

organizações ou 

países. Mentira 

deliberada e 

intencional.

Wardle and Derakshan(2017)



Wardle and

Derakshan(2017)





As 7 categorias de 
desinformação

https://www.wooclap.com/LIMA22

















https://www.bombeiros24.com/
https://www.bombeiros24.com/


PÚBLICO ou Inimigo público:
quem escreveu este título?.

https://www.publico.pt/inimigo/interactivo/quiz-publico-inimigo-quem-escreveu-este-titulo 

https://www.publico.pt/inimigo/interactivo/quiz-publico-inimigo-quem-escreveu-este-titulo
https://www.publico.pt/inimigo/interactivo/quiz-publico-inimigo-quem-escreveu-este-titulo
https://www.publico.pt/inimigo/interactivo/quiz-publico-inimigo-quem-escreveu-este-titulo


Tom conspiratório. Apresentam-se 
razões para que alguém não
queira que a informação se saiba.

Apelo emocional.

Apela-se à partilha.

Usados nomes de pessoas ou
instituições importantes para 
dar maior credibilidade

São dadas soluções simples para 
problemas graves e complexos.

Frequentemente sem data.



Informações, ideias ou crenças são 
amplificadas ou reforçadas pela 

comunicação e repetição dentro de um 
sistema definido/fechado.

Algoritmos utilizados na web para 
personalizar o conteúdo a partir da 

atividade online do usuário.





o que aí vem...

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bE1KWpoX9Hk&ab_channel=GoodMorningAmerica
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bE1KWpoX9Hk&ab_channel=GoodMorningAmerica
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-o-deepfake/?utm_source=canva&utm_medium=iframely
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-que-e-o-deepfake/?utm_source=canva&utm_medium=iframely
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cQ54GDm1eL0&ab_channel=BuzzFeedVideo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cQ54GDm1eL0&ab_channel=BuzzFeedVideo


https://conspiracychart.com/
https://conspiracychart.com/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_pt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_pt


TEORIAS DA CONSPIRAÇÃO:
a que nível pertencem estas teorias? 

https://www.wooclap.com/LIMA22 



Das plataformas Dos governos, entidades 
públicas, Comissão Europeia

Factchecking
De cada um de nós





https://observador.pt/factchecks/
https://observador.pt/factchecks/
https://poligrafo.sapo.pt/
https://poligrafo.sapo.pt/
https://www.bbc.com/news/reality_check
https://www.bbc.com/news/reality_check


·Origem: É este o conteúdo original?

·Fonte: Quem registou o conteúdo?

·Data: Quando foi registado o conteúdo?

·Localização: Onde foi registado o conteúdo?

·Motivação: Porque é que o conteúdo foi registado?

Bom senso & pensamento crítico!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Como_identificar_not%C3%ADcias_falsas_(How_To_Spot_Fake_News).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Como_identificar_not%C3%ADcias_falsas_(How_To_Spot_Fake_News).jpg


Procurar pontos de referência e cruzar com mapas ou outras fotos da área.  

Verificar roupas, edifícios, idiomas, matrículas, veículos.

Cruzar boletins meteorológicos para confirmar data e hora; analisar as sombras.

Tentar encontrar e contactar a fonte.







https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/11919370/Worlds-worst-traffic-jam-Thousands-of-cars-left-stranded-on-motorway-in-China.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/11919370/Worlds-worst-traffic-jam-Thousands-of-cars-left-stranded-on-motorway-in-China.html


If your mother tells 

you she loves you, 

check it out.



https://verdadeoumentira.dge.mec.pt/
https://verdadeoumentira.dge.mec.pt/


https://firstdraftnews.org/pt/education/curriculum-resource/2-assessment-observation/
https://firstdraftnews.org/pt/education/curriculum-resource/2-assessment-observation/


https://www.getbadnews.com/en#intro?utm_source=canva&utm_medium=iframely
https://www.getbadnews.com/en#intro?utm_source=canva&utm_medium=iframely




Metadados exif
·EXIF Reader

Extensão inVid
·InVID (extensão para Google Chrome e Firefox)

·Google reverse image search

·RevEye reverse image search (extensão Chrome)

·TinEye reverse image search 

Usar Google Maps para verificar geolocalização
Calcular multidões

http://exif-viewer.com/
https://www.mapchecking.com/
https://www.mapchecking.com/
https://tineye.com/
http://exif-viewer.com/
http://exif-viewer.com/


https://www.google.com/search?q=einstein+de+bicicleta&sxsrf=ALiCzsZFhIOGPK1ZWYjyKwYTdgvH6mp8Fg:1661410039368&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjk2ePZsuH5AhVGaBoKHaDEBPgQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1440&bih=817&dpr=1.5
https://www.google.com/search?q=einstein+de+bicicleta&sxsrf=ALiCzsZFhIOGPK1ZWYjyKwYTdgvH6mp8Fg:1661410039368&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjk2ePZsuH5AhVGaBoKHaDEBPgQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1440&bih=817&dpr=1.5




·Foller.me - Twitter Analytics 

·Inflact

·AccountAnalysis

https://foller.me/
https://inflact.com/tools/profile-analyzer/


·Cached View
·Internet Archive / Wayback Machine
·Wayback Machine (extensão para Google 
Chrome)
·CrowdTangle Link Checker (extensão para 
Google Chrome) - quem partilhou a página

https://cachedview.com/
https://cachedview.com/
https://archive.org
https://archive.org


·DomainBigData 
·DNSlytics - Network and Internet tools (extensão para 
Google Chrome)

·SpyOnWeb
·DNSlytics (extensão para Google Chrome)

https://graphics.reuters.com/CYBER-
DEEPFAKE/ACTIVIST/nmovajgnxpa/index.html 

https://www.whois.com/whois/domainbigdata.com
https://www.whois.com/whois/domainbigdata.com
https://dnslytics.com
https://dnslytics.com
https://spyonweb.com
https://spyonweb.com
https://dnslytics.com
https://dnslytics.com
https://graphics.reuters.com/CYBER-DEEPFAKE/ACTIVIST/nmovajgnxpa/index.html
https://graphics.reuters.com/CYBER-DEEPFAKE/ACTIVIST/nmovajgnxpa/index.html


·Verification Toolset (dashboard com 
acesso direto a várias ferramentas)
·Verification Resources (lista gerida por
Craig Silverman)
· Verification Handbook by Craig 
Silverman

https://start.me/p/ZGAzN7/verification-toolset
https://start.me/p/ZGAzN7/verification-toolset
http://verificationhandbook.com
http://verificationhandbook.com
http://training.usatodaynetwork.com/wp-content/uploads/2020/06/Verification-Resources.pdf
http://training.usatodaynetwork.com/wp-content/uploads/2020/06/Verification-Resources.pdf
https://firstdraftnews.org/training/?utm_source=canva&utm_medium=iframely
https://firstdraftnews.org/training/?utm_source=canva&utm_medium=iframely


Extensão do Google Translate para o Chrome
Extensão do RevEye para o Chrome
Extensão do EXIF Viewer para o Chrome
Extensão do WayBack Machine para o Chrome
Extensão do Fake video news debunker by InVID para o Chrome
Extensão do NewsCheck para o Chrome
Extensão do Session Buddy para o Chrome
Checklist de verificação visual de fotos do First Draft
Checklist de verificação visual de vídeos do First Draft



https://buzzsumo.com/
https://get.checkology.org/
https://get.checkology.org/
https://fakeyou.com/
https://fakeyou.com/
https://zeoob.com/
https://zeoob.com/
http://www.fakewhats.com/


https://www.whichfaceisreal.com/
https://www.whichfaceisreal.com/


https://www.wooclap.com/LIMA4
https://www.wooclap.com/LIMA4




https://www.rcmediafreedom.eu/Publications/Manuals/Understanding-Information-Disorder
https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html


luisa.lima@aeemidiogarcia.pt


