
Debates sobre Literacia e Desinformação - Uma iniciativa da APImprensa -
Associação Portuguesa de Imprensa, através do programa Media Veritas, em
parceria com a ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias.

1. Âmbito

Com o objetivo de promover uma participação cívica na luta contra a iliteracia

mediática, a desinformação e a manipulação jornalística (conforme recomendação

da Comissão Europeia e da Resolução de Conselho de Ministros de maio de 2019),

a APImprensa e a ANAFRE assinaram um protocolo de colaboração, a quatro de

março de 2021, cujo ponto sexto descreve:

“Trabalhar em conjunto no âmbito dos programas Media Veritas para oferecer

oportunidades de capacitação e de informação sobre a utilização de ferramentas

digitais para a luta contra a iliteracia mediática, quer criando um Plano Nacional de

Atividades promovidas pelas Freguesias, quer implementando planos específicos

para determinados territórios ou tipos de associações, privilegiando sempre que

possível atividades destinadas a seniores e a escolas”.

2. Método

No que concerne ao projeto Media Veritas, em parceria com o Google.org e

financiado pela Fundação Tides, a APImprensa tem como meta realizar cerca de 30

debates sobre as temáticas supracitadas até ao final de 2022. Para o melhor

exercício deste objetivo, propõe-se, à ANAFRE, a realização conjunta de três a

quatro debates mensais, cada um numa junta de freguesia de um mesmo município

a acolher a iniciativa em determinado mês.

A APImprensa compromete-se a disponibilizar um jornalista/formador Media Veritas

(jornalistas Júlio Roldão, Amadeu Silva e Paulo Felizes); um moderador (Nadine

Santos); a sugerir convidados que tenham interesse para a freguesia em questão
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(sejam relacionados com a imprensa e os media regionais, com o movimento

associativo, com IPSS 's, entre outros); e a estar aberta a sugestões exatamente

para o mesmo efeito.

Os debates deverão ter a duração de, aproximadamente, uma hora e meia, não

excedendo as duas, e seguir um alinhamento temático dentro das seguintes linhas

(passível de ser editado conforme as sugestões de convidados externos):

● A verdade e a confiança no bom jornalismo - por que (ainda) são

importantes?

● Exemplos de diferentes tipos de notícias falsas (propaganda, clickbait,

conteúdo patrocinado, sátira, erro, partidária, teoria da conspiração,

desinformação, entre outras).

● A importância dos media e jornais regionais para a participação cívica e para

a economia local nas freguesias e municípios.

3. Calendarização

A título de organização e planeamento, segue uma agenda mensal sugestiva:

Março - Município de Gondomar

Freguesia de Rio Tinto

União das Freguesias de S.Cosme, Valbom e Jovim

União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

Abril - Município do Porto

União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia,

São Nicolau e Vitória

União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Freguesia de Bonfim

Freguesia de Campanhã
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Maio - Município de Valongo

Freguesia de Valongo

Freguesia de Ermesinde

União das Freguesias de Campo e Sobrado - Campo

Junho - Município de Vila Nova de Gaia

União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso

Freguesia de Arcozelo

Freguesia de Oliveira do Douro

União das Freguesias de Santa Marinha e Afurada

Freguesia de Canelas

Julho - Município de Matosinhos

União das Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira

União das Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora

União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Setembro - Município da Maia

Freguesia de Cidade da Maia

Freguesia de Águas Santas

Freguesia de Castêlo da Maia

Outubro - Município de Vila do Conde

Freguesia de Mindelo

Freguesia de Vila do Conde

Freguesia de Azurara

Novembro - Município de Paredes

Junta de Freguesia de Aguiar de Sousa

Junta de Freguesia de Baltar

Junta de Freguesia de Recarei

3



Dezembro - Município de Espinho

Freguesia de Espinho

Freguesia de Paramos

Freguesia de Silvalde

4. Registos

Para efeitos de evidências, em caso de auditoria externa, e de estatísticas da

iniciativa neste documento proposta, a APImprensa vai, através de uma ficha de

participação, recolher, única e exclusivamente, as seguintes informações sobre os

cidadãos presentes: Nome e apelido; data de nascimento; e-mail; profissão.

5. Divulgação

A APImprensa considera muito importante a promoção e divulgação da presente

iniciativa entre os media locais, pelo que, sempre que possível, convocará a

presença dos mesmos para intervir ativa ou passivamente, ou seja, participando nos

debates ou realizando conteúdos noticiosos acerca dos mesmos.

Associação Portuguesa de Imprensa
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