
REFORÇO DA COOPERAÇÃO E DAS RESPOSTAS 
COMUNS À DESINFORMAÇÃO

AUMENTAR A SENSIBILIZAÇÃO E MELHORAR A 
RESILIÊNCIA DA SOCIEDADE

REFORÇAR A DETEÇÃO, A ANÁLISE E A 
DENÚNCIA DOS CASOS DE DESINFORMAÇÃO

MOBILIZAR O SETOR PRIVADO PARA 
COMBATER A DESINFORMAÇÃO 

Criação do sistema de alerta rápido a fim de alertar para o 
lançamento de campanhas de desinformação em tempo real

Os Estados-Membros devem designar pontos de 
contacto nacionais em matéria de desinformação, 
procedendo ao intercâmbio de informações neste 
domínio

Campanhas direcionadas na Europa e no resto do 
mundo

Participação ativa da sociedade civil na identificação 
e denúncia dos casos de desinformação

Apoio à independência dos meios de comunicação e 
aos verificadores de factosfact-checkers

Investir em ferramentas digitais, competências 
de análise de dados e pessoal especializado nas 
instituições da UE e nos Estados-Membros

Avaliar o alcance e o impacto da desinformação

Implementar um código de conduta da UE contra a 
desinformação

As grandes empresas da Internet, nomeadamente o 
Google, o Facebook, o Twitter e o Mozilla, já assinaram o 
código

Apresentação periódica de resultados a partir de janeiro 
de 2019 e eventual adoção de medidas de caráter 
normativo se os resultados não forem satisfatórios

A desinformação é um fenómeno em constante evolução, com um forte potencial para influenciar negativamente os 
processos democráticos e os debates societais. Para combater globalmente os seus efeitos cada vez mais prejudiciais nas 
sociedades de toda a União é necessário adotar uma abordagem coordenada, comum e duradoura.

PLANO DE AÇÃO CONTRA A DESINFORMAÇÃO 
Conjunto de ações destinadas a reforçar as capacidades e a aprofundar a cooperação entre os 
Estados-Membros e as instituições da UE a fim de combater proativamente a desinformação

COMPREENDER A AMEAÇA E REFORÇAR A RESPOSTA EUROPEIA

DOS EUROPEUS CONSIDERAM QUE 
AS NOTÍCIAS FALSAS SÃO UMA 
AMEAÇA PARA A DEMOCRACIA *

DOS UTILIZADORES DA INTERNET 
ESTÃO PREOCUPADOS COM A 
DESINFORMAÇÃO EM LINHA NO 
PERÍODO QUE ANTECEDE AS ELEIÇÕES *

83% 73% 

Lançamento do grupo de 
trabalho East StratCom do Serviço 

Europeu para a Ação Externa

Quadro comum em matéria de 
luta contra as ameaças híbridas

Comunicação sobre a luta contra 
a desinformação em linha: 
uma abordagem europeia

Código de conduta 
contra a 

desinformação

Criação do sistema 
de alerta rápido

Comunicação «Garantir eleições 
europeias livres e justas»

Plano de Ação contra 
a Desinformação
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*Fonte: Eurobarómetro Flash 464 (notícias falsas e desinformação em linha) e Eurobarómetro Especial 477 (Democracia e eleições)


