Ciclo “Mudando a Sociedade, mudando o jornalismo: uma discussão global sobre o
futuro do jornalismo”.
******************
“Os novos delatores: qual o papel dos jornalistas na era digital?”
26 NOVEMBRO 2015 – Das 12h00 às 13h30
DC Participantes: Lisboa, Rio de Janeiro

BACKGROUND
O jornalismo tem sofrido grandes desafios. Tecnologia, internet, mudanças sociais e outros fatores
que trazem muitas questões sobre qual e como será o futuro do jornalismo. O jornalismo continua
importante? Qual o papel do jornalismo na sociedade interconectada? As pessoas continuam
interessadas no que os jornalistas têm a lhes dizer? As pessoas acreditam no jornalismo como uma
fonte confiável de informações? Existem novos caminhos para o jornalismo?
Essas são questões importantes que precisam ser discutidas. Essa discussão tem que sair do nível
acadêmico e chegar a sociedade civil. Em um mundo globalizado tem-se, também, a necessidade de
discutir esse assunto em diversos contextos e países, aproximando as pessoas através da
diversidade. O futuro do jornalismo está em formação neste momento, em todo o mundo.
Com esse propósito um ciclo de sessões focadas nos desafios que o jornalismo tem enfrentado
atualmente, será implementado ao longo do ano, com a liderança do Instituto Universitário de
Lisboa ISCTE-IUL.
Os objetivos desse projeto são: criar consciência sobre o jornalismo e as mudanças que a profissão
está passando e seu impacto na sociedade, em particular e em geral, colocando jornalistas,
estudantes de jornalismo, acadêmicos e sociedade civil falando sobre jornalismo, seus desafios,
partilha de estudos de casos e experiências com pessoas de outros países sobre este assunto.
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PROGRAMA
Casos como “Wikileaks”, o de Snowden e, ainda mais recente, os “Lux Leaks”, gerou discussões
sobre denuncias e suas novas formas. Tecnologia, transparência e globalização são palavras chaves
neste novo quadro.
Discutir o papel dos jornalistas neste âmbito é de grande importância, pois a relação entre
delatores e jornalistas está mudando.

Moderador: Gustavo Cardoso, Centre for Research and Studies in Sociology, University Institute of
Lisbon (CIES-IUL).
Speakers:
-

DC Lisbon (Calouste Gulbenkian Foundation):
 Luis de Sousa, TIAC - Transparência e Integridade, Associação Cívica
 João Paulo Pardal, TIAC - Transparência e Integridade, Associação Cívica
 Micael Pereira, Journalist, Expresso
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