Promotores: Fundação INATEL e Jornal Público
Local: Vila Nova de Gaia –
Rua Doutor José Marques Queirós Júnior, loja 113
Início: 3 de maio de 2021
Descrição do Projeto
No Vozes de Gaia, os participantes transformar-se-ão em cidadãos jornalistas, inseridos numa redação
comunitária, constituída no concelho de Gaia, onde desenvolverão competências e ferramentas para exercer a
sua cidadania em pleno. A fotografia, a redação de textos, a produção e animação de podcasts e conteúdos de
rádio serão as atividades principais, acompanhadas por jornalistas profissionais, que irão alimentar um jornal em
papel, um jornal digital, um site com conteúdos de informação atualizado, conteúdos de rádio e podcasts. Cada
grupo de cidadãos jornalistas participará, ainda, num teambuilding, com o objetivo de os levar a sair da sua zona
de residência, contactar com outras comunidades, trabalhar em equipa, e serem sensibilizados para temáticas de
envelhecimento ativo. Estas saídas terão, ainda, o mote para divulgar o projeto noutras zonas do país.
Funcionamento do Projeto
Serão envolvidos ao longo do projeto 18 grupos e em cada trimestre estarão em funcionamento 3 grupos. Cada
grupo terá 6 horas de trabalho na redação (1 manhã e 1 tarde, 2 manhãs ou 2 tardes por semana), na realização
de entrevistas e reportagens na comunidade. Em cada sessão de trabalho, haverá a rotina de uma redação:
reunião inicial, escolha de notícias, distribuição de temas, escolhas de primeira página/destaque na homepage do
“Vozes de Gaia”. A promoção do trabalho em equipa é um elemento fundamental neste projeto. Além dos
trabalhos fora da redação, os participantes terão a oportunidade de, em conjunto, contactar com a comunidade
envolvente, incluindo agentes sociais, culturais, políticos e outros, com relevância no concelho de Vila Nova de
Gaia.
Dado o contexto pandémico que Portugal atravessa, o projeto poderá sofrer algumas alterações, nomeadamente,
poderá ser necessário adotar o formato online para algumas sessões de trabalho.
Requisitos para participar
Ter 55 ou mais anos e ser residente no concelho de Vila Nova de Gaia.
Candidaturas
As

candidaturas,

ou

qualquer

pedido

de

informação,

devem

ser

encaminhadas

para

mail vozesdegaia@publico.pt.
Alguma outra questão poderá também ser esclarecida através do número de telefone 22 615 10 00.
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