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Os media têm o principal papel de divulgar 
informação de confiança e transparente [1].

Infelizmente, mesmo as alterações mais 
significativas nem sempre são assinaladas. 

Isto pode gerar desconforto e críticas dos 
leitores quando estas são descobertas [2].

Fake news e a falta de transparência dos media online

[1] “Competir com as "fake news" será a morte do jornalismo, alerta António Costa” - 

Rádio Renascença, 25 de abril de 2019

[2] “Why Did the New York Times Change Their Brooklyn Bridge Arrests Story?” - The 

Village Voice, 02 de outubro de 2011 5

https://rr.sapo.pt/noticia/149214/competir-com-as-fake-news-sera-a-morte-do-jornalismo-alerta-antonio-costa
https://www.villagevoice.com/2011/10/02/why-did-the-new-york-times-change-their-brooklyn-bridge-arrests-story/


O Revisionista.PT é um projecto inovador que tem como objetivo
tornar mais transparente o news cycle da imprensa portuguesa.

O que é o Revisionista.pt?

– Atualizações de informação não assinaladas; 
– Retrações de blocos de texto não assinalados;
– Reformulações de títulos para ganhar cliques (clickbait).

Histórico das revisõesPublicações
Revisões

Timeline 
da notíciaRevisionista
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Revisionista.PT
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Motor de pesquisa de revisões.Extensão para Chrome e Firefox.

Revisionista X



Revisionista X | A Web Extension
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Com o Revisionista X 
será alertado para todas 
as páginas alteradas no 
domínio .pt
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Revisionista X: O sexto sentido dos jornais online

A extensão do Revisionista 
para Chrome e Firefox é 
uma nova ferramenta 
crucial para os leitores de 
jornais online.

Com o Revisionista X 
somos alertados para esse 
facto.
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Revisionista X: Revelar o histórico dos artigos

No modo de leitura Track 
Changes é possível ver:

– Reformulação do 
título;

– Alterações feitas ao 
corpo do artigo;

– Remoção de 
referências a
eleições antecipadas.
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Disponível para Chrome e Firefox
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Revisionista.PT | Motor de pesquisa
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Com o Revisionista.PT 
poderá ter acesso a um 
conjunto alargado de 
artigos previamente 
analisados.
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17Órgãos de Comunicação Social analisados



Revisionista.PT: Motor de pesquisa para as revisões

Pode pesquisar por 
palavra chave para 
aceder à timeline dos 
artigos relevantes.

Ferramenta valiosa 
para suportar a 
investigação em 
estudos dos media e 
jornalismo.
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Total de 
artigos 
139561

Total de 
revisões

7405

Total 
editados

6793

Artigos 
editados

4,9%

Correções 
não visíveis

45,9%



Revisionista.PT: Revelar políticas editoriais
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Que as publicações que 
sinalizam as alterações? 

Através da caracterização 
estatística de cada 
publicação online, podemos 
por exemplo, ver que a RTP 
e o JN seguem políticas 
editoriais rígidas.



Arquivo.pt: A fonte histórica das notícias

Histórico das revisões

Como encontrar diferentes revisões destas notícias?

O Arquivo.pt é o guardião de toda a informação da Web portuguesa,
e por armazenar as diferentes versões das notícias ao longo do tempo 
foi possível analisar um conjunto alargado de notícias.

Publicações
Revisões

Timeline 
da notíciaRevisionista
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Desafios Tecnológicos

Recolha de artigos noticiosos do Arquivo.pt

Deteção de texto relevante no artigo

Deteção de diferenças de texto entre versões

Categorização automática de revisões

22



Recolha de artigos noticiosos

Desafio | como encontrar jornais online e como filtrar notícias de 
páginas de agregação e outras páginas de conteúdo variável?

Solução | procurar links para notícias nas páginas principais e de últimas 
notícias presentes no Arquivo.pt. 23



Deteção de texto relevante de artigos

Desafio | como extrair o texto da notícia, excluindo o conteúdo variável 
(notícias relacionadas e comentários) sem apagar conteúdo importante?

Solução | examinar manualmente uma amostra significativa de páginas 
de todos os jornais para encontrar o verdadeiro conteúdo da notícia. 
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Deteção de diferenças de texto

Desafio | calcular a diferença entre versões e apresentar a informação

Solução | adaptar ferramentas de código aberto para encontrar estas 
diferenças ao nível da palavra e apresentar tanto o texto alterado (site) 
como a posição no texto onde estas se encontram (extensão).
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Categorização automática de revisões

Desafio | Como categorizar automaticamente as revisões? 

Solução | Utilizar técnicas de processamento de texto natural para 
encontrar padrões relevantes no texto: Notícia atualizada, ou corrigida.
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Impacto: Consumo Informado de Notícias na Internet

A criação de ferramentas como o Revisionista é crucial para manter um 
balanço de transparência com os consumidores de notícias online.
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Trabalho Futuro

– Examinar páginas em tempo real

– Paywalls e acesso exclusivo a assinantes [1, 2]

– Estes bloqueios reduzem a capacidade do Arquivo.pt recolher 

informação histórica relevante

– Envolver os utilizadores

– Permitir guardar,  comentar e partilhar notícias relevantes

– Exportação de dados para investigação e análise offline

[1]  “O acesso à edição digital do PÚBLICO vai mudar. Saiba como e porquê” PÚBLICO, 7 de Abril de 2019
[2]  “Premium - Observador”, Observador, Visitado a 2 de maio de 2019 28

https://www.publico.pt/2019/04/07/sociedade/noticia/acesso-edicao-digital-publico-vai-mudar-saiba-1868206
https://observador.pt/premium/
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Parceiros

Revisionista X

Recolha especial COVID-19
https://revisionista.pt/covid-19 
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