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RESUMO: A tecnologia é um instrumento essencial no exercício da nossa 
liberdade de expressão. Compreender a liberdade de expressão leva-nos a uma 
obrigatória reflexão sobre os elementos que a compõem. Os instrumentos 
internacionais de direitos humanos consideram aqui incluídos o direito de 
expressar a sua opinião, o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e 
também a liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias, sem 
constrangimento de fronteiras, por qualquer meio. A liberdade de procurar e de 
receber informação é essencial numa sociedade democrática e hoje, com o 
advento da internet, ganha ímpeto renovado. É necessário preservar a liberdade 
online, para que haja uma real efetivação deste direito. A facilidade que temos 
agora abre portas para outros atores tomarem palco. A informação não é apenas 
disseminada pelos media tradicionais, como as agências noticiosas e os órgãos 
de comunicação social. Os utilizadores, no mundo digital, têm também a 
capacidade de criar conteúdos que hodiernamente partilham o espaço com a 
imprensa tradicional, especialmente dentro das redes sociais. As fontes de 
informação são diversas e desafiadoras. A massiva utilização destas plataformas 
leva ao desenvolvimento de nova tecnologia que permite gerir, de forma 
automatizada, os conteúdos colocados na rede social. O objetivo é que o 
utilizador tenha imediatamente ao seu dispôr conteúdo que lhe interessa, sem 
necessitar de procurar por ele. A inteligência artificial é um enorme contributo 
para este resultado. Através da análise das preferências do utilizador, por um 
algoritmo, a inteligência artificial decide o que é que, provavelmente, o utilizador 
quer ler, apresentando-lhe imediatamente esse conteúdo. Desta forma, as 
empresas que detém estas plataformas mantém os seus utilizadores 
interessados assim como os seus clientes. Os impactos na discussão política, 
necessária e omnipresente na sociedade democrática, são de análise essencial. 
Em primeiro lugar, com a inteligência artificial torna-se mais fácil controlar a 
disseminação de conteúdo de incitamento ao ódio, à discriminação ou ao 
terrorismo online; assim como detetar ameaças e prevenir campanhas de 
desinformação. Por outro lado, a utilização dos algoritmos pode levar à limitação 
da informação disponível ao utilizador, mostrando apenas conteúdos com que, 
provavelmente, se identifica, deixando de lado conteúdos divergentes das suas 
preferências, essenciais para a criação de opiniões críticas. A discussão de 
opiniões diversas é o cerne do pluralismo democrático. Cumpre-nos assim 
questionar se a facilitação da disponibilização da informação, através da 
tecnologia, pode afetar o nosso direito fundamental de receber informação ou se 
será da responsabilidade do cidadão procurar além do que a tecnologia lhe 
oferece para poder criar a sua opinião informada? Será que é possível regular a 
utilização da inteligência artificial para que respeite os direitos fundamentais dos 
cidadãos? Serão as entidades privadas que aplicam esta tecnologia 



responsáveis por assegurar o direito à informação dos cidadãos, incluindo na 
criação de condições contra a desinformação? Em que situações podemos 
compreender se a aplicação desta tecnologia afetou de facto o resultado de 
eleições democráticas? 
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