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DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA DA COVID-19, A AFP TEM ESTADO NA LINHA DA FRENTE NA COBERTURA
DESTA CRISE SEM PRECEDENTES E NO COMBATE À ONDA DE DESINFORMAÇÃO QUE SE PROPAGA QUASE
TÃO RAPIDAMENTE QUANTO O VÍRUS.

Líderes mundiais em verificação digital, fortalecemos nossas operações para prestar assistência ao público na
promoção da alfabetização midiática, ao mesmo tempo que coordenamos esforços com outras grandes
organizações mundiais.
Acabamos de lançar uma parceria especial com o Facebook na França. Trata-se de uma campanha educativa
sobre a desinformação durante a pandemia da COVID-19. Com a ampliação do nosso serviço de checagem de
fatos em vídeo, buscaremos explicar melhor como ocorre a desinformação, como ela se espalha e como
desmistificamos boatos e rumores que viralizaram na internet. Os vídeos serão compartilhados na nossa
página em francês no Facebook, assim como no nosso site AFP Fact Check.
"É um prazer para a AFP estabelecer uma parceria com o Facebook nesta importante iniciativa de
alfabetização midiática para enfrentar esta perigosa onda de desinformação sobre a COVID-19", afirmou Phil
Chetwynd, diretor internacional de informação da AFP. "É essencial continuarmos a ajudar o público a
identificar fontes de informação confiáveis neste momento tão crucial", ressalta.
A AFP já é a maior parceira global de checagem de notícias do Facebook no programa "Verificação de Fatos
de Terceiros", que combate a desinformação no Facebook e no Instagram.
Uma prova da necessidade do público por fontes de informação confiável em tempos de Covid foi aumento em
900% no tráfego no nosso blog AFP Fact Check. O site apresenta nossos artigos verificados sobre o
coronavírus e é onde compartilhamos a experiência das nossas equipes de checagem digital. Já foram mais de
800 verificações realizadas desde o início da pandemia.
A AFP foi a primeira agência de notícias a inaugurar um blog inteiramente dedicado à verificação de fatos, em
2017. Desde então o combate à desinformação passou a ser prioridade editorial da AFP, que implantou
gradualmente uma rede de mais de 80 jornalistas especializados, única no mundo. Os checadores contam com
o apoio dos 1.700 jornalistas da AFP, localizados em mais de 151 países. As checagens são publicadas em 12
idiomas (francês, inglês, espanhol, português, catalão, árabe, indonésio, tailandês, malaio, polonês, tcheco e
eslovaco).
A AFP também apoia uma série de projetos de colaboração internacional:
Trusted News Initiative, um sistema de alerta partilhado com os principais veículos de comunicação e
plataformas internacionais como o Facebook, Google e Twitter para identificar e impedir a propagação de
desinformações sobre o coronavírus;
CoronavirusFacts Alliance, criada pela International Fact-Checking Network (IFCN). A AFP é signatária do seu
"código de princípios". A iniciativa criou uma base de dados com contribuições de mais de 100 organizações
independentes de verificação de fatos em todo o mundo;
A AFP também faz parte da rede CrossCheck na França e na Austrália/Nova Zelândia, bem como do
Comprova no Brasil e da LatamChequea na América Latina;
Na Europa, a agência também colabora com a Full Fact e Maldita.es que lutam contra a desinformação nos
países com mais casos de coronavírus (Itália, Espanha, Alemanha, França e Reino Unido).

Sobre a AFP:
A líder AFP é uma agência de notícias global que fornece cobertura rápida, completa e confiável dos eventos que
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