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Congresso “Literacia, Media e Cidadania” 

É primeiro congresso nacional de “Literacia, Media e Cidadania", realiza-se dias 25 e 26 de Março, na Universidade 
do Minho, em Braga. 

 
Literacia mediática e educação para os media, são dois conceitos cuja importância 
cresce na sociedade e na escola. A Comissão Europeia, numa recomendação de 
20 de Agosto de 2009, refere-se a estes dois conceitos como  “condições 
essenciais para o exercício de uma cidadania activa e plena, evitando ou 
diminuindo os riscos de exclusão da vida comunitária”. 

Respondendo a este desafio, os organizadores do congresso “Literacia, Media e 
Cidadania", apostam na iniciativa para contribuir para a formação de cidadãos 

críticos face aos media, a divulgação da investigação na área da educação para os media e a literacia digital e para 
“favorecer a inserção da educação para os media no currículo escolar e a utilização dos diferentes tipos de meios 
como recurso educativo”. 

São estes os principais objectivos do congresso que tem como destinatários professores de todos os níveis de 
ensino, investigadores e agentes diversos implicados nas políticas relacionadas com a educação para os media. As 
inscrições começam dia 28 de Fevereiro e podem ser feitas através do site ofical do congresso 
www.literaciamediatica.pt. 

Temas em debate  

Explorando todas as vertentes inerentes à literacia e educação para os media, os temas que norteiam o evento 
passam ainda pela abordagem crítica dos usos dos media: Internet, jogos vídeo, cinema, telemóveis, imprensa, 
rádio, televisão, publicidade, música. 

Há espaço para o debate sobre temas na ordem do dia como as redes sociais e a segurança na Internet, mas 
também para novas refexões sobre a compreensão da informação de actualidade, a publicidade, o jornalismo na 
escola, o desenvolvimento curricular da educação para os media e por último, a educação para os media visando a 
cidadania e não esquecendo as assimetrias socioculturais nos usos dos media. 

O programa completo e a lista de participantes podem ser consultados no site do congresso. 


