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Apoio:

Com este número pretende-se problematizar a
densa e complexa relação entre os média e a
cidadania. A este propósito, considerou-se
imprescindível homenagear um dos muitos
profissionais que tanto contribuiu para uma
relação equilibrada entre os média e a
cidadania: José Manuel Paquete de Oliveira. Os
artigos submetidos devem estar relacionados
com os fenómenos da Comunicação.
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De acordo com Bart Cammaerts (2007), a concretização do envolvimento
cívico em áreas tão distintas como a ecologia, os movimentos transnacionais,
o cosmopolitismo e a tecnologia reconfiguram a própria ideia de cidadania,
numa perspetiva mais ampla e complexa. Para Cefai e Pasquier (2003), não se
pode pensar numa cidadania plena sem a presença de um público forte,
consistente e coeso. Ainda que porventura excessivamente ambiciosa, esta
premissa representa claramente uma dúvida que persiste na investigação
académica sobre as potencialidades dos média em contribuir para a cidadania,
a exploração do chamado “interesse público”, a agilidade dos cidadãos em
contribuir para a agenda mediática, os níveis de literacia e consumo dos
média, entre tantos outros ângulos de abordagem que colocam hoje em
evidência o papel da cidadania num quadro francamente mediatizado.

No contexto português, considerar a relação entre os média e a cidadania
assume-se numa tarefa particularmente sensível trabalho desenvolvido por
Paquete de Oliveira, falecido a 11 de junho de 2016. Sociólogo de formação, foi
jornalista do Diário de Notícias da Madeira, Expresso e Jornal de Notícias,
tendo inaugurado a figura do Provedor do Telespectador da RTP, em 2006. Até
ao final dos seus dias, esteve ligado à Universidade e à academia, exercendo
ainda as funções de Provedor do Leitor do Público.

A partir desta valiosa contribuição na academia, na sociedade civil e nos
média, a Revista Comunicando, editada pela Sopcom, divulga a chamada para
a receção de artigos para um número especial – volume 6, nº 1 – intitulado
“Média e Cidadania: Um tributo a Paquete de Oliveira". Destinado a
problematizar a densa e complexa relação entre os média e a cidadania, este
número publicará artigos científicos inovadores, originais e relevantes na área
dos média e cidadania, numa primeira parte, para, numa segunda, apresentar
reflexões e depoimentos de diversas personalidades da academia e da
sociedade sobre o contributo de Paquete de Oliveira para a área da Sociologia
e das Ciências da Comunicação e para os média.

Deste modo, a Equipa Editorial sugere a inscrição dos artigos nas seguintes
áreas temáticas, embora não constituam qualquer fator de exclusão para a
publicação dos trabalhos:

- Média tradicionais e cidadania;
- Políticas públicas de educação para os média e cidadania;
- Seniores, info-inclusão para os média e cidadania;
- Novos média e cidadania;
- Inclusão digital e cidadania;
- Média, cidadania no contexto português e internacional;
- Literacia, informação e cidadania;
- Educação para os média e cidadania;
- Imagem, publicidade e cidadania;
- Estudos culturais e cidadania.

Paramais informações:

www.revistacomunicando.sopcom.pt

Datas importantes

Envio dos artigos
até 15 de abril de 2017

Notificação aos autores
até 26 de junho de 2017

Publicação
julho de 2017




