
A Academia MediaVeritas é orientada pelos seguintes sete princípios fundamentais:
 

1. Exatidão: Os jornalistas nem sempre podem garantir “a verdade” mas a 
constante verificação de factos é imprescindível. 

2. Independência: Os jornalistas devem ter vozes independentes e isso significa 
não agir em nome de interesses específicos. 

3. Justiça: Os jornalistas devem fornecer contexto e apresentar uma variedade de 
perspetivas concorrentes. 

4. Confidencialidade: Os jornalistas devem zelar pela proteção de fontes 
confidenciais, incluindo denunciantes, e garantir a segurança dessas mesmas 
fontes. 

5. Humanidade: O que os jornalistas publicam pode ser necessariamente 
prejudicial. Aqui, o interesse público é o princípio orientador.

6. Responsabilização: Corrigir erros com rapidez, destaque e sinceridade, 
ouvindo as preocupações do público e respondendo às mesmas. 

7. Transparência: Na prática, sustenta a responsabilidade e auxilia no 
desenvolvimento da confiança no jornalismo.
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No que diz respeito às ações práticas e aos conteúdos associados às mesmas, a 
Academia MediaVeritas está organizada em cinco módulos:

 
Módulo 1: Verdade, confiança e jornalismo

Os participantes são encorajados a fazer uma reflexão crítica sobre como o jornalismo 
pode servir à sociedade e à democracia; como a desordem da informação está a afetar 
– e corre o risco de afetar ainda mais – a democracia e as sociedades abertas; como o 
jornalismo pode fazer melhor e, no processo, reconstruir a confiança de que os seus 
métodos e padrões realmente se destacam como distintivos em relação à produção de 
informações verificáveis de interesse público. 

Módulo 2: Informação incorreta, desinformação e má-informação

Infelizmente, o termo fake news é inerentemente vulnerável a ser politizado e usado 
como uma arma contra a indústria de notícias. Neste módulo os participantes 
examinam os diferentes tipos de informação existentes e analisam como estes se 
enquadram no domínio da desordem informacional.
 
 
Módulo 3: Transformação tecnológica da indústria de notícias

Neste módulo os participantes têm a oportunidade de percecionar mais 
realisticamente sobre como o colapso da Era Digital de muitos modelos de negócio 
dos media tradicionais, em combinação com processos de transformação digital e o 
crescimento das redes sociais, permitiu a legitimação e disseminação viral de 
desinformação e informação incorreta. Também ajudará a perceber as respostas dos 
media a esta realidade.
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Módulo 4: Alfabetização Mediática e Informacional no combate à desinformação

Os participantes devem analisar criticamente notícias impressas, transmitidas por 
rádio e televisão, media online e redes sociais, desconstruindo as mensagens nos seus 
componentes e analisando a existência (ou não) de fontes credíveis de informação. 
Uma notícia não é uma ciência, mas está embutida em narrativas que, apesar de 
diversificadas, geralmente provêm de métodos e éticas profissionais que ajudam a 
reduzir os erros e que certamente evitam a produção de notícias falsas.

Módulo 5: Verificação de factos e redes sociais: avaliação de fontes e conteúdo visual

A verificação de factos acontece depois de uma afirmação ser publicada e se mostrar 
relevante para a audiência, procurando fazer com que políticos e outras figuras 
públicas sejam responsáveis pela veracidade das declarações. Aqui, são apresentadas 
estratégias para determinar a autenticidade de fontes, fotos e vídeos, especialmente 
para o caso de conteúdos gerados pelo utilizador e partilhados na Internet. 

No final, os participantes devem estar cientes dos diferentes tipos de conteúdos 
falaciosos que frequentemente são partilhados como “notícias de última hora”. Os 
participantes são convidados a testar os seus instintos de verificadores de factos no 
quotidiano, colocando em prática técnicas de verificação de conteúdo, incluindo: 
identificação de fontes originais; exclusão de contas falsas ou bots; rastreamento de 
conteúdos visuais através do reverse image search; entre outras.
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