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Comunicado de imprensa  

CIÊNCIA E JORNALISMO: ARMAS PARA COMBATER 
«FAKE NEWS» NUM MUNDO DESINFORMADO, DE 

ACORDO COM A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DA OEI 
 

• A Organização de Estados Ibero-Americanos publicou um novo número da sua 
Revista Ibero-Americana de Ciência, Tecnologia e Sociedade intitulado 
"Jornalismo e Divulgação Científica na Era da Desinformação".  
 

• O aparecimento de novos conceitos como "infodemia" e o papel da ciência na 
rádio pública espanhola como instrumento contra fake news - como o caso do 
programa “A hombros de gigantes” - são alguns dos artigos presentes na 
publicação.  

 
• Este número servirá de base para o debate no próximo Forum de Ciência 

Aberta para a América Latina e Caribe (CILAC), um evento organizado pela 
UNESCO, em Abril, em Buenos Aires, Argentina. 

 
 

 
Madri, 26 de janeiro de 2021 - Sob o tema Jornalismo e Divulgação Científica na 
Era da Desinformação, a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (OEI) lançou esta terça-feira, 26 de janeiro, um novo número da 
Revista Ibero-americana de Ciência, Tecnologia e Sociedade. A publicação dedica-se 
ao estudo dos processos de desinformação e da sua incidência na Ibero-América, bem 
como do fenómeno das fake news na região, em grande medida agravado pela 
pandemia da COVID-19. Este número especial foi coordenado pelo Professor Carlos 
Elías, reconhecido especialista espanhol em jornalismo e divulgação científica.  

Para Mariano Jabonero, Secretário-Geral da OEI, esta publicação fornece contributos 
importantes para melhorar o progresso científico na região. "Há um sério risco de 
destruição de capacidades nos sistemas científicos ibero-americanos; de 
retrocesso no investimento em I&D e de desinformação numa era digital em que 
não é fácil distinguir informação verdadeira de fake news", diz Jabonero.  

Do mesmo modo, o Secretário-Geral destaca o momento pertinente em que este 
número foi publicado, especificando que, para além da necessidade de reforçar os 
estudos sobre desinformação que foram apresentados durante a pandemia, serve de 
base para o debate no próximo Forum de Ciência Aberta para a América Latina e 
Caribe (CILAC)), evento organizado pela Unesco e que tem a OEI como seu principal 
parceiro, em conformidade com o acordo assinado no passado día 8 de Janeiro com a 
Directora-Geral da Unesco, Audrey Azouley, em Paris.  
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A publicação, gratuita e acessível através do website da OEI, abre com um artigo escrito 
por Manuel Seara, jornalista e divulgador da ciência em espanhol, e criador do programa 
A hombros de gigantes, da Rádio Nacional Espanhola. O texto analisa a vasta 
experiência deste programa e destaca o papel da rádio na popularização da ciência, 
um aspecto mais estudado na imprensa ou na televisão. Inclui também artigos dos 
principais investigadores ibero-americanos que se concentram em novos conceitos 
relacionados com a desinformação, tais como "infodemia" (superabundância de 
informação), a "globalização do risco" ou a ameaça que as fake news representam para 
as democracias modernas.  

Com a publicação deste número da Revista Iberoamericana de Ciência, Tecnologia e 
Sociedade, a OEI aposta no reforço de um programa científico que responda às 
necessidades da região Iberoamericana.  "Jornalismo e Divulgação Científica na 
Era da Desinformação" melhora os processos de ligação entre investigação, 
jornalismo e divulgação, essencial para enfrentar os novos desafios resultantes da 
COVID-19 e as futuras situações de emergência na Ibero-América.  

 

Sobre a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) 
A Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(OEI) é o primeiro organismo intergovernamental de cooperação do espaço Ibero-
Americano. Trabalha desde 1949 para promover a cooperação nas suas três áreas de 
atuação. A OEI conta actualmente com 23 estados membros e 18 escritórios, para além 
da Secretaria Geral, situada em Madri.    


