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Projeto

ajudar na contextualização para facilitar
o acesso; 

mostrar as diferentes possibilidades de
suportes e de meios (bibliotecas);
reforçar os aspetos positivos da leitura;

dar voz aos leitores, sejam eles crianças
ou adultos, pessoas comuns ou figuras
públicas, desmistificando o acesso aos
livros para criar e/ou reforçar o gosto
pela leitura.

O Desculpas para ler traz infinitas razões
para ler. 
Acreditamos que as pessoas vão
alimentando desculpas para não lerem e é
necessário…

POSICIONAMENTO CONTEÚDO

Coaching de leitura - Programa L.E.I.O.;

Design de merchandising próprio.

Autoria de conteúdos próprios e
exclusivos;
Concepção e desenvolvimento da
newsletter;
Desenvolvimento de guião conteúdos da
iniciativa «Mão cheia de Desculpas» -

biblioteca audiovisual também em língua
gestual;
Rubrica exclusiva e autoral, «Ler à
Portuguesa» para media partner -
SAPO24.

SERVIÇOS & PRODUTOS

Recurso de Leitura e de Escrita do
PNL 2027, desde setembro 2020; 

Apoio Iniciativa «Mão cheia de
Desculpas».

APOIO & PARCERIA

A anunciar em breve.

Rubrica exclusiva «Ler à Portuguesa».
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https://pnl2027.gov.pt/np4/home
https://www.plataformamedia.com/
https://24.sapo.pt/


Enquadramento

LITERACIA É CIDADANIA

Acreditamos que promover a leitura é um objectivo que

encerra uma condição básica para o progresso económico e

social. De acordo com o Quadro Estratégico do Plano
Nacional de Leitura 2027, a leitura é de «importância vital
para o desenvolvimento dos indivíduos e das sociedades». 
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só cerca de metade dos pais portugueses têm hábitos

de leitura com os filhos e apontam a falta de tempo
como principal razão para não o fazerem; 

a importância dos pais encorajarem as crianças a ler,

estimular a sua imaginação e tornar a leitura num

momento divertido e partilhado em família, bem

como providenciar um maior acesso a livros.

Num inquérito promovido pela McDonald’s Portugal, com o
PNL 2027 e o Expresso, sobre «O que leem os nossos filhos»
(analisou os hábitos de leitura das famílias portuguesas, com
crianças e jovens entre os 5 aos 15 anos) destaca-se: 

ESTIMULAR A LEITURA E A VONTADE DE LER

Segundo um estudo sobre «Práticas de Leitura dos Estudantes
dos Ensinos Básico e Secundário», que resultou de uma
parceria entre o PNL 2027 e o CIES Iscte, revela um

decréscimo dos valores dos indicadores relativos à posse de

livros em casa e de leitura de livros por parte dos alunos, em

particular do ensino secundário, entre 2007 e 2019.
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Público-alvo
Foco nas pessoas que não leem ou leem pouco; 

Pessoas que precisam de sugestões de leitura, que não sabem o que
escolher e que se sentem mais confortáveis na identificação com
pessoas comuns que partilhem as obras que passam pelas suas mesas
de cabeceira.
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Àreas 
Site

ADN DO AUTOR

BASTIDORES DA LEITURA

OS LIVROS TÊM OPINIÃO

NOTAS PÉ DE PÁGINA LER COM

VOZ DA CONTRACAPA

LIVROS DE CABECEIRA

CLUBE DE LEITURA 

PAPA LIVROS

CLUBE TRAVESSÃO
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ENTREVISTAS DO LEITOR

GENTE COM HISTÓRIA NO SANGUE

À CABECEIRA

GERAÇÃO, NÃO VAI LER!

CRIANÇAS, DEDO NO AR!

OUVIDOS QUE LEEM »

CONTADORES DE HISTÓRIAS

MÃO CHEIA DE DESCULPAS

A BORDO

LER À PORTUGUESA

LEITURAS DO MUNDO

COACH LEITURA

PROGRAMA L.E.I.O.

LOJA DESCULPAS PARA LER



Programa L.E.I.O.: Programa personalizado de
coach de leitura.

Com o apoio da Leya e Asa editora, lançámos
nas redes sociais, o Clube Travessão – o
objetivo é encontrar e partilhar boas desculpas
para ler autores portugueses. 

O primeiro autor deste desafio é Tiago Rebelo.

Todos os meses, um livro, um giveaway e
desculpas para ler. 
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«Mão cheia de desculpas» é uma biblioteca de livros em formato
audiovisual e em língua gestual dedicada especialmente aos mais
novos, privilegiando a leitura em voz alta. Todos os vídeos poderão
ser visualizados no canal YouTube @desculpasparaler, nos canais das
editoras participantes e no portal do PNL. 

Esta biblioteca - organizada, agregadora e prática -, tem o objetivo de
promover a integração, privilegiar o ouvir/ler, diminuir a diferença e
apresentar o mundo a todos. Acreditamos e lutamos para que
literacia seja cidadania. 

Iniciativa
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https://youtu.be/RWljvISQHCw
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https://www.youtube.com/channel/UCSGA6eUaK48u1OFbB2PQoEw
https://www.youtube.com/channel/UCSGA6eUaK48u1OFbB2PQoEw
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A Bordo

VIAGENS INTER-RAIL EM
POSTAL
Criámos postais virtuais para
divulgar a Noite da Literatura
Europeia.

LITERATURA EM VIAGEM
definimos as razões para ficar LeV
ao acompanhar o festival.

LER À PORTUGUESA
Projecto editorial e
exclusivo com o Sapo24
desde Junho 2020. 

https://desculpasparaler.com/2020/05/25/fique-lev-com-um-livro/
https://desculpasparaler.com/2020/06/22/destinos-no-ar/
https://desculpasparaler.com/2020/06/22/destinos-no-ar/
https://desculpasparaler.com/2020/05/25/fique-lev-com-um-livro/
https://desculpasparaler.com/ler-a-portuguesa/
https://desculpasparaler.com/ler-a-portuguesa/


O que construímos
25 ABRIL 2020

Lançamento 

DESCULPAS PARA LER

SETEMBRO 2020

Reconhecimento

como recurso de

Leitura e de Escrita do

PNL 2027 

Campanha «Já é

Natal» apoio Livrarias

Independentes

AGOSTO 2020

Subscrição Site

JUNHO 2020

Lançamento rubrica o

editorial e exclusiva

Sapo24, «Ler à

Portuguesa»

JULHO 2020

Lançamento

Programa L.E.I.O.

OUTUBRO 2020

Kit Merchandising

«Os Livros têm

Opinião» parceria

(@grandeshistoriasmao

spequenas)

FEVEREIRO 2021

Rubrica editorial

«Gente com histórias

no sangue»

MARÇO 2021

Lançamento «Mão

Cheia de Desculpas»:

com o apoio do PNL

NOVEMBRO 2020

Merchandising Crianças

Iniciativa 7 Dias Strong -

Violência Doméstica

DEZEMBRO 2020

Lançamento

Programa L.E.I.O.



Alguns 
números

Facebook: 4.682 pessoas seguem (dados de 20 abril 2021),

forte em países de língua oficial portuguesa.

Instagram: 2.709 seguidores (dados de 20 abril 2021)

Site: 18.764 (desde abril 2020); + Mulheres; + 45-54 e 35-

45 anos.
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A sair...

RUBRICA RÁDIO

Associação à marca

mulheres.com, um

programa de autor

marca forte, singular e

inspiracional, com um

target bem definido e

muito relevante. 90''

na Rádio Marginal. 

MÁ LÍNGUA 

Através de quebra-

cabeças, partilhar para

escrevermos e lermos

melhor. 

GERAÇÃO, NÃO
VAI LER!

Focar a geração Já

somos menores de 18!

O livro deve ser um

ponto de chegada. O

foco deve estar na

palavra, no seu ritmo,

na sua vibe!

Música, vídeo, são

ingredientes

garantidos.

MUNDO SEM
DESCULPAS

Trabalhar os objetivos

de desenvolvimento

sustentável 2030

sugerindo livros,

relacionando com a

comunidade e

apresentar exemplos

práticos para e de

envolvimento local. 

O canal YouTube

deverá acompanhar

esta estratégia. 

BAIRRO DOS
LIVROS

Partilhar curiosidades

através de um

storytelling adequado a

todas as idades e

mostrar diferentes

posicionamentos das

bibliotecas. Há

bibliotecas para todos

os leitores.
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NEWSLETTER

5' de desculpas para

ler com os ouvidos. 



Escolhi a licenciatura de Comunicação Social, com o sonho

de ser jornalista de guerra ou de Fórmula 1. Com as

passagens pela SIC e por revistas, percebi que o futuro

passaria pelo marketing. Iniciei a vida profissional no

marketing digital (Ogilvy interactive), seguidos de 5 anos na

Sonae Sierra, responsável pelo marketing digital dos centros

comerciais. 

Saltei para a Ericsson Telecomunicações, onde integrei as

áreas de business, marketing research, estratégia e marketing

e assessoria de administração. Voltei às agências como

diretora de eventos (Mary, YoungNetwork Group). 

Hoje, sou fundadora do Desculpas para Ler e da Caracol nas

Entrelinhas, que se dedica à produção de eventos e à criação,

gestão e revisão de conteúdos para várias marcas.

Consultar perfil Linkedin.

Sobre mim
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https://www.linkedin.com/in/rita-fran%C3%A7a-ferreira-a472a84/


RITA FRANÇA FERREIRA

Perfil Linkedin

EMAIL

ritaf.ferreira@gmail.com 

 desculpasparaler@gmail.com

TELEMÓVEL

+351 966878031

http://facebook.com/desculpasparaler
http://instagram.com/desculpasparaler
https://www.youtube.com/channel/UCSGA6eUaK48u1OFbB2PQoEw
https://www.linkedin.com/in/rita-fran%C3%A7a-ferreira-a472a84/
mailto:ritaf.ferreira@gmail.com
mailto:ritaf.ferreira@gmail.com
mailto:desculpasparaler@gmail.com

