
AFP CONSOLIDA SUA POSIÇÃO DE LÍDER MUNDIAL EM VERIFICAÇÃO DE 
FATOS COM TRÊS NOVOS PAÍSES EM SUA REDE
Com a extensão de suas atividades para a Alemanha, Áustria e Suíça, a AFP consolida sua posição como a 
agência líder mundial em investigação e verificação digital. Junto com a redação em alemão da AFP, a nova 
unidade será operacionalizada em Berlim e Viena, com a produção de artigos dedicados à verificação de 
informações falsas compartilhadas nas redes nesses três países, através de uma nova colaboração com o 
Facebook. 

O alemão torna-se assim a 19ª língua na qual a AFP produz artigos de verificação de notícias, publicados 
independentemente em seu site AFP Checamos.

“Este projeto é outro grande passo no desenvolvimento de nossa rede internacional de verificação de fatos. Ele 
reforça os esforços da agência na luta contra a desinformação digital e confirma ainda mais nossa expertise neste 
campo”, disse Yacine Le Forestier, diretor administrativo da subsidiária alemã da AFP e chefe da equipe editorial 
internacional da AFP na Alemanha.

Com mais de 90 jornalistas especialistas encarregados da investigação on-line cobrindo 80 países e trabalhando 
em 19 idiomas, a AFP tem construído uma rede líder mundial neste campo desde 2017. 

Nos cinco continentes, a AFP trabalha em francês, inglês, espanhol, português, árabe, polonês, catalão, indonésio, 
malaio, tailandês, eslovaco, tcheco, holandês, birmanês, bósnio, croata, montenegrino, sérvio e alemão. 

A AFP participa do programa Fact-Checking do Facebook, que reúne mais de 60 organizações de mídia em todo 
o mundo. A agência também foi certificada pela rede internacional de verificação de fatos do Poynter Institute.
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Sobre a AFP: 
A líder AFP é uma agência de notícias global que fornece cobertura rápida, completa e confiável dos eventos que influenciam 
diretamente o planeta e nossas vidas. Com sua incomparável rede de produção de notícias, estendida sobre 151 países, a AFP 
também ocupa a liderança mundial em verificação digital.
Nossos 2.400 colaboradores de 100 nacionalidades cobrem o noticiário internacional em seis idiomas, produzindo conteúdos 
multimídia de qualidade narrativa singular em vídeo, texto, fotos e gráficos.

Siga-nos:

Contato AFP:
Caroline Bulcke – Tel.: (+33) 1 40 41 81 12 – caroline.bulcke@afp.com

afp.com

https://checamos.afp.com/list



