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Impacto da tecnologia 
no jornalismo

Desinvestimento generalizado no jornalismo

Perda de protagonismo dos meios de comunicação locais (concentração dos média)

Redução do número de jornalistas nas redações

Alteração do paradigma do negócio: clicks

A fuga para a velocidade: dar a notícia em primeiro, verificar depois

Reportagens: o produto gourmet do jornalismo com cada vez menos espaço



Tecnologia: um novo dicionário 
para o jornalismo

Click baitNotícias falsas



Tecnologia: um novo dicionário 
para o jornalismo

ViralHoaxes (boatos)



Tecnologia: um novo dicionário 
para o jornalismo

“Tumulto nas redes sociais”Pós-verdade



Tecnologia: um novo dicionário 
para o jornalismo

Fact checkAd blockers





A velocidade da mentira

Fonte: MIT - Media Lab’s Laboratory for Social Machines (LSM)

2006 e 2017: 
análise de 4,5 milhões de tweets

A informação falsa tende a ser mais facilmente 
partilhada (70% de maior probabilidade que 
conteúdos verdadeiros)

Queda de um mito: não são (apenas) os robots e 
perfis falsos que potenciam a partilha de notícias 
falsas

O que tende a ser falseado: política, mitos 
urbanos, negócios, terrorismo, informações de 
caráter científico, desastres naturais
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Características 
das notícias falsas

Noticiar o bizarro, o inesperado ou ironia



Os jovens e as
notícias falsas



Deveria haver mais notícias sobre 
os jovens e as múltiplas realidades 
que os envolvem

853 inquiridos | 10 – 18 anos

Os jovens e as
notícias falsas

Ler notícias desperta um sentimento 
agradável: inteligência e conhecer o 
mundo

74% 70%



853 inquiridos | 10 – 18 anos

Família, amigos e professores63%

Acesso a notícias

49%

43%

Online media

Meios tradicionais
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853 inquiridos | 10 – 18 anos

Família66%

Confiança em quem partilha notícias

48%

25%

Professores e outros adultos

Amigos17%

Media
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Os jovens e as
notícias falsas

853 inquiridos | 10 – 18 anos

Conseguem distinguir entre 
uma notícia verdadeira de 
uma notícia falsa

Admitem já ter partilhado 
conteúdos que mais tarde 
perceberam que eram falsos

44% 31%
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A Igreja e as 
notícias falsas

Colocar o tema na ordem do dia

Mensagem do Papa no Dia Mundial das Comunicações, 24 janeiro de 2018

“Mas a prevenção e identificação dos mecanismos da 
desinformação requerem também um discernimento 
profundo e cuidadoso. Com efeito, é preciso 
desmascarar uma lógica, que se poderia definir como a 
«lógica da serpente», capaz de se camuflar e morder 
em qualquer lugar. ”
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Resolver o problema?

1. Verificar a fonte da notícia – foi publicada num jornal, 
num órgão de comunicação oficial?

2. Usar o bom senso – será que a notícia é real ou 
demasiado negativa/positiva?

3. Ler a notícia até ao fim

4. Confirmar a data da notícia – é atualizada ou reporta 
a eventos passados?

Dicas “de bolso”



Resolver o problema?

Pontos sensíveis de atuação

1. A regulação – proibição, sanção e controlo – não 
serão suficientes

2. Exigir responsabilidade ao jornalismo

3. Atribuir aos cidadãos formas efetivas de controlo

4. Exigir às redes sociais que consigam desenvolver 
formas de verificação de conteúdos



Resolver o problema?
Centro de Internet Segura

http://www.internetsegura.pt/recurso-dia-da-internet-mais-segura-2018

http://www.internetsegura.pt/recurso-dia-da-internet-mais-segura-2018


Resolver o problema?
Movimento Anti-clickbait Portugal

https://www.facebook.com/anticlickbaitportugal/

https://www.facebook.com/anticlickbaitportugal/


Resolver o problema?
Os Truques da Imprensa Portuguesa

https://www.facebook.com/ostruques/

https://www.facebook.com/ostruques/


Resolver o problema?
Aos Fatos – Fátima

https://aosfatos.org/fatima/

https://aosfatos.org/fatima/


Resolver o problema?

https://vazafalsiane.com

Vaza, Falsiane

https://vazafalsiane.com/


Créditos: https://vazafalsiane.com

https://vazafalsiane.com/
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