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COMO AVALIAR A INFORMAÇÃO DA 

INTERNET 
 
O PORQUÊ DA AVALIAÇÃO? 

  

             A avaliação das informações retiradas da Internet justifica –se plenamente pelo facto de 

qualquer pessoa poder editar sem se sujeitar a revisão técnica, científica ou sem o conteúdo 

ser alvo de controlo de qualidade e de critérios de rigor como acontece habitualmente com as 

publicações impressas. Por conseguinte, toda a informação da rede deve ser objecto de 

triagem pelo utilizador final. 

 

 Para ajudar o utilizador nesta difícil tarefa, foram criados vários critérios de 

avaliação das páginas, dos conteúdos e dos sites em geral. 

 

 

 

 

ZONAS PREFERENCIAIS DE ANÁLISE 

 

A secção “About”,”Contact us”, Quem somos”, “ Apresentação” no menu e o rodapé da página 

inicial são geralmente fontes ricas em informação relativamente à autoria, actualidade e 

credibilidade dos conteúdos, objectivos. 

 

 

 

 

 

 



Vejamos três exemplos: 

 

 

What Is IBBY? 

The international Board on Books for Young People(IBBY) is a non – profit, organization 

which represents and international network of people from all over the  world who are 

committed to bringing books and children together. 

 

 

Last update: August 2004 

Copyright: IBBY (International Board on Books for Young People), Switzerland 

Design: Stephan Brülhart & mendelin grafische gestaltung, Switzerland  

 

associação portuguesa de 

                      bibliotecários, arquivistas e documentalistas 

ORGANIZAÇÃO 

Sumário: 

Quem somos? 

Estatutos Organização nacional da BAD 

Delegações regionais 

Grupos de trabalho 

Secretariado 

História da Associação 

 

Número de visitantes desde 28 de Março de 2000 

Última actualização 02-09-2004 

Resolução recomendada: 800x600 

Copyright @2001, Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas 



 

 

 

Apresentação 

- Um Marco Histórico na Estatística Portuguesa 

- O instituto Nacional de Estatística 

- Composição da Direcção 

 

 

 

 

CRITÉRIOS OU PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO 

 

A melhor forma de avaliar é colocar questões e verificar a coerência, correcção, 

transparência e exposição clara dos objectivos e dos conteúdos por alguém a quem é 

reconhecida a autoridade na matéria. 

 

CRITÉRIO 1 – Autoria 

 

Quem é responsável pela página? 

 Sabe – se quem é o autor? 

 Quais são as competências na área? 

 O autor é uma associação ou um indivíduo? 

 É possível contactar o autor? 

 

CRITÉRIO 2 – Natureza dos conteúdos 

 

Devemos estar atentos à presença de banners (anúncios publicitários) e a janelas que 

se abrem automaticamente para propor produtos. 



 

Nos países de língua inglesa adoptou –se um código associado ao domínio ( fim do 

endereço): . edu para educação, .net para redes /serviços, .org para organização, .mil  para 

militar, . gov para governo, .com  para comercial. 

 

Mas em Portugal não foi estabelecido qualquer critério. Embora se possa afirmar que 

os endereços em  .com são geralmente comerciais. Mas .pt ou .net podem corresponder a 

qualquer tipo de página, o que requer ainda mais atenção por parte de quem pesquisa. 

 

Que tipo de página é? 

 Educativa, informativa 

 Comercial, de empresas 

 Governamental 

 De organizações 

 

 

CRITÉRIO 3 – Actualização 

 

Quando é que a página foi criada ou actualizada? 

 A página contém ligações que não funcionam? 

 

    Há sítios que são criados e a partir de dado momento nunca mais são actualizados nos seus 

conteúdos. Este descuido não é nada abonatório! 

 

Nota: A indicação automatizada da data não significa actualização da informação. 

 

 

CRITÉRIO 4 – Contactos 

 

Onde se pode encontrar mais informação? 

 Há outro contacto além da indicação de correio electrónico? 

 Há documentação sobre factos, declarações ou informação secundária? 

 Há ligação com outras páginas relacionadas? 

 Apresenta –se o objectivo, o público – alvo, enfim o projecto? 



 

CRITÉRIO 5 – Finalidade 

 

Por que a página foi criada? 

 A ideia é vender? 

 Convencer? 

 Defender uma lista? 

 Informar? 

 Por que há publicidade? Está relacionada com a página? 

 A finalidade está claramente assumida ou disfarçada? 
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