
  BIBLIOTECA 

___________________________________________________ 
Critérios para avaliar fontes de Informação da Internet 

 
 

Características e objectivos do site  

 A quem pertence o site?  
(A uma entidade governamental, a uma organização comercial, a uma instituição 
educativa, a uma entidade sem fins lucrativos ou a um autor em particular?). 

 Qual é o objectivo do site? 
(Informar, vender, persuadir o leitor sobre alguma ideia …). 

 A que tipo de audiência se destina? 

 É possível estabelecer contacto com a organização? 

 O site é actualizado frequentemente? 
(Verificar as datas de actualização e se os conteúdos são actuais). 
 
Depois de analisar os dados anteriores, parece-te que é um site sem 
interesses comerciais e que oferece informação de confiança?          
 

 

Informação sobre o autor dos conteúdos 

 O autor está claramente identificado na página? 
(Deve figurar, pelo menos, o seu nome completo e uma direcção de correio 
electrónico). 

 Consta alguma informação do autor sobre estudos, cargos desempenhados e 
ocupação actual? 

 O que é que o credibiliza como conhecedor do assunto?  
 
Depois de analisar os dados anteriores, parece-te que o autor é idóneo para 
falar do tema e oferece informação válida e fiável?          
 

 

Informação sobre os conteúdos 

 Em que tipo de publicação se apresentam os conteúdos? 
(Artigo, blog, livro, notícia, entrevista, ensaio…) 

 Em que data se publicaram os conteúdos? São actuais e vigentes? 

 Os conteúdos oferecem informação útil para a tua pesquisa? 

 Os conteúdos apresentam-se com clareza, sem erros gramaticais, ortográficos ou 
tipográficos? 

 As imagens e conteúdos pretendem persuadir-te acerca de interesses políticos, 
sociais, religiosos ou culturais que possam retirar objectividade à informação? 

 Se a informação se apresenta em gráficos e tabelas, estes estão devidamente 
legendados e são fáceis de ler? 

 Se a informação publicada na página Web provem de outras fontes, é citada 
correctamente? 
 
Depois de analisar os dados anteriores, parece-te que estes conteúdos te 
oferecem informação válida e fiável?          
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