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INTRODUÇÃO

As oportunidades de encontro e de debate conjunto entre diferentes pro-
fissionais das áreas do Jornalismo, da Comunicação e do Desenvolvimento, 
nomeadamente no contexto de países da língua portuguesa, são ainda escas-
sas, porém assumem especial importância para reflectir sobre problemáticas e 
desafios comuns do jornalismo e para a construção de soluções conjuntas que 
permitam melhorar o exercício da profissão e reforçar o seu contributo para o 
Desenvolvimento sustentável. Foi a partir desta constatação que a Associação 
para a Cooperação Entre os Povos (ACEP) e o Centro de Estudos Interdiscipli-
nares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20/UCoimbra), a que 
se associou o Centro de Estudos Comunicação e Sociedade da Universidade do 
Minho (CECS/UMinho), propuseram ao Camões – Instituto da Cooperação e 
da Língua a realização de uma conferência de três dias sobre o tema Jornalismo, 
Cidadanias e Democracias em Países de Língua Portuguesa.

Após vários adiamentos provocados pela necessidade de controlo da pan-
demia, dada a natureza que pretendíamos promover – um lugar de encontro 
e de partilha presencial – reuniram-se as condições para a sua realização no 
início de Março de 2022, na Universidade de Coimbra. Ao longo de três dias, 
cerca de 15 convidados/as, sobretudo jornalistas de diferentes países de língua 
portuguesa, mas também membros de organizações e investigadores/as explo-
raram e reflectiram sobre as diferentes dimensões do jornalismo e da comuni-
cação, as práticas e os desafios de jornalistas e identificaram potenciais sinergias 
para projectos e programas futuros em torno do jornalismo e da comunicação e 
da promoção da cidadania. Discutiu-se a tensão existente entre media, demo-
cracia, desenvolvimento e direitos humanos, a comunicação de proximidade e a 
participação cívica nos media, bem como as questões relacionadas com a qualida-
de da informação e o papel da regulação e accountability nos diferentes países.
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Embora se reconheça a especificidade de cada contexto representado no 
encontro, foi unânime a percepção de que as condições do exercício livre do 
jornalismo estão em declínio nalguns países de língua portuguesa, com especial 
destaque para Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Moçambique; e que é necessário 
(e urgente) reforçar alianças e parcerias para fazer face às ameaças – das mais 
subtis às mais evidentes – que se colocam no exercício da profissão. Por essa ra-
zão, os/as participantes divulgaram uma declaração final (reproduzida no final 
desta publicação), onde se reafirma a necessidade de ampliar a voz e reforçar 
laços de solidariedade e de interacção entre jornalistas e cidadãos e cidadãs, e 
reforçar o jornalismo e o espaço cívico, enquanto pilares centrais na promoção 
da paz, da democracia e da cidadania.

Os textos aqui reunidos são a reprodução1 das reflexões e inquietações 
partilhadas nas sessões plenárias do congresso e constituem um documento 
para memória e trabalho futuros, que pretendemos continuar a levar a cabo 
pela defesa do jornalismo, da cidadania e do desenvolvimento sustentável, nos 
diferentes países.

1 Os textos obedecem ao acordo ortográfico adoptado pelos/as diferentes autores/as.
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MEDIA, DEMOCRACIA,  
DESENVOLVIMENTO E DIREITOS 
HUMANOS - DESAFIOS  
E POTENCIALIDADES

Sessão plenária 1
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A abrangência dos temas propostos me leva a pensar que não se trata de 
aprofundar cada um deles, mas de buscar compreender a relação entre eles e 
confrontar as potencialidades dessas relações e os desafios que a realidade atual 
nos coloca, especialmente para os países pauperizados e marcados pelas desi-
gualdades impostas por processos de colonização e, na atualidade, pelo modelo 
predatório e desumano do capitalismo neoliberal.

DIREITOS HUMANOS
Partimos da ética, de valores que foram consagrados como universais 

e construídos como um pacto para enfrentar a barbárie que a humanidade 
vivenciou ao longo da II Guerra Mundial. Os direitos humanos são normas 
que os 193 países que integram as Nações Unidas assumiram para reconhecer e 
proteger a dignidade de todos os seres humanos.

São direitos de todos os seres humanos, independentemente da sua raça, 
sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Como 
esses direitos estão longe de ser assegurados para todos, a sua afirmação é, por-
tanto, um projeto a se realizar, a resultante das lutas sociais contra toda a sorte 
de discriminações.

Incluem o direito à vida e à liberdade, liberdade de opinião e expressão, o 
direito ao trabalho e à educação, à segurança alimentar, à moradia, entre outros. 

MÍDIA, DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO  
E DIREITOS HUMANOS  
- O CASO DO BRASIL

Sílvio Caccia Bava, Le Monde Diplomatique Brasil
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E estabelece que os governos devem promover e proteger os direitos 
humanos e as liberdades fundamentais de indivíduos ou de grupos.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, firmada em 1948 
na Assembleia Geral da ONU, completa 73 anos sem que seus objetivos 
tenham sido alcançados. O Brasil se inclui entre seus primeiros signa-
tários.

Se a afirmação dos direitos humanos abre a possibilidade de 
construção de sociedades fraternas e solidárias, sem exploração, o que 
vivenciamos globalmente é o aumento da desigualdade, da pobreza, 
da fome, da exclusão. Num mundo que produz riquezas que podem 
atender facilmente as necessidades de todos, a FAO aponta que uma em 
cada três pessoas no mundo estão em insegurança alimentar. São 2,37 
bilhões de pessoas em 2020, e houve um aumento de 320 milhões de 
pessoas com fome no último ano1. 

A produção da desigualdade e da exclusão das maiorias é fruto do 
capitalismo em sua configuração atual. O que nos leva a pensar que a 
plena realização dos direitos humanos só pode se dar numa sociedade 
pós-capitalista.  E que a luta pela afirmação dos direitos humanos é a 
luta por um novo modelo de sociedade, mais justo e igualitário. 

DESENVOLVIMENTO
Na discussão sobre o desenvolvimento é fundamental questionar: 

desenvolvimento para quem?
Em nossas sociedades, controladas pelo grande capital interna-

cional, a medida do desenvolvimento que interessa para as grandes 
empresas e seus acionistas é a medida do crescimento econômico, do 
crescimento dos negócios. É por isso que identificam desenvolvimento 
com o crescimento do PIB – Produto Interno Bruto –, que vem a ser a 
soma de todos os bens e serviços produzidos por uma economia num 
dado período.

Se tomarmos o conceito de desenvolvimento como o do desen-

1”Estado de Insegu-
rança alimentar e 
nutrição no munn-
do”; FAO; 2020.
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volvimento humano, a medida é outra, considera o bem-estar das 
pessoas numa dada sociedade. Criado em 1998 pelo Prêmio Nobel de 
Economia, Amartya Sen, o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 
– olha para a renda, a educação e a saúde dos indivíduos na perspectiva 
de avaliar se aumentam as capacidades e oportunidades das pessoas 
para serem aquilo que desejam ser. Em 2020, o PNUD incorpora dois 
novos elementos ao IDH, considerando a crise ambiental e climática: as 
emissões de dióxido de carbono e o consumo de recursos naturais nas 
cadeias produtivas do país.

Países como o Butão se sobressaíram nesta questão ao criarem o 
Índice de Felicidade Interna Bruta. Países andinos trouxeram das suas 
culturas originárias, dos povos indígenas, a noção do Bem-Viver para 
medir seu grau de desenvolvimento. 

Na fase atual da Humanidade, podemos identificar um crescimento 
contínuo e acentuado da economia e, consequentemente, dos lucros 
das empresas, especialmente dos setores financeiros; e uma desigual-
dade social também crescente, com a deterioração das condições de 
vida das grandes maiorias. É a concentração da riqueza que produz a 
desigualdade e a exclusão social das maiorias.

Em 2020, os 2.153 bilionários do mundo concentram mais riqueza 
do que 4,6 bilhões de pessoas – ou cerca de 60% da população mundial. 
A desigualdade global (e brasileira) está em níveis recordes e o número 
de bilionários dobrou na última década2. Philip Alston, relator da ONU, 
aponta que o mundo está perdendo a guerra contra a redução da desi-
gualdade. “Mesmo antes da pandemia, 3,4 bilhões de pessoas, quase a 
metade do mundo, vivia com menos de US$5,50 por dia”3.

As Nações Unidas apontam que em 2021, 150 milhões de pessoas 
caíram na extrema pobreza devido à COVID-19, recessão, conflitos e 
mudanças climáticas. E são os países com economias de renda média 
que abrigarão 82% desses novos pobres4.

Qual desenvolvimento é uma questão em disputa. E particularmen-
te após a crise econômica de 2008 assistimos a uma aceleração da con-

2 Oxfam, “Tempo de 
Cuidar – O trabalho 
de cuidado não 
remunerado e mal 
pago e a crise global 
da desigualdade”, 
2020.
 
3 https://dowbor.
org/2020/07/
we-squandered-
-a-decade-world-
-losing-fight-
-against-poverty-
-says-un-academic-
-the-guardian-07-
-07-2020-2p.html
 
4 https://news.
un.org/pt/
story/2020/10/ 
1728962
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centração do capital, com empresas valendo trilhões de dólares, apresentando 
uma voracidade infinita pelo lucro e um poder político que não tinham antes. 
A consequência de dominarem o cenário político é a contínua precarização das 
condições de vida das maiorias.

Assistimos hoje ao surgimento de um neocolonialismo em que países da 
América Latina e da África, por exemplo, se desindustrializam e passam a 
operar no plano internacional como plataformas de exploração predatória de 
recursos naturais e matérias primas por parte desses grandes grupos econômi-
cos internacionais.

Voltamos às conclusões da discussão sobre direitos humanos. Sem que a 
cidadania, através de suas representações coletivas, construa capacidades para 
regular as atividades econômicas com foco no bem-estar das maiorias, vamos 
para a barbárie, ou talvez já estejamos vivendo nela. O desafio continua sendo 
superar o capitalismo. 

DEMOCRACIA
A fragilidade da democracia para atender as necessidades de interesse pú-

blico, as necessidades e aspirações das maiorias, tem se tornado cada vez mais 
aguda em todo o mundo. Vale lembrar que frente à ameaça do bloco soviético, 
no começo do século XX, assim como dos movimentos trabalhistas nos princi-
pais países industrializados, os governos controlados pelo capital se dispuseram 
a concessões aos setores populares como estratégia para se garantir no poder. 
Nasceu assim o Welfare State, redistribuindo parte da riqueza produzida na 
forma de políticas públicas para o bem-estar geral da população. Os países 
escandinavos parecem ser a melhor expressão dessa estratégia de garantir as 
condições mínimas do bem-estar de todos.

Mais recentemente, as políticas neoliberais atacaram todas as formas de 
expressão coletiva de interesses das maiorias – partidos, sindicatos, associações, 
movimentos sociais, coletivos de defesa de direitos, meios de comunicação 
popular. Já dizia a primeira ministra inglesa, Margareth Tatcher: “não existe 
sociedade, existem indivíduos”. Ao minar a capacidade de pressão dos setores 

DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANOS / Sessão plenária 1
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populares, e frente à derrocada do bloco socialista, os grandes empresários não 
tinham mais o que temer. E abriram mão da defesa da democracia.

O grande capital controlou o sistema das Nações Unidas, garantiu sua 
hegemonia nos organismos da União Europeia, assim como na grande maioria 
dos governos nacionais, e passou a impor governos autoritários, agora utili-
zando novos recursos tecnológicos que permitem a manipulação da vontade 
das maiorias via redes sociais. A democracia, na grande maioria dos países, 
se transformou numa carcaça vazia de conteúdo, num mecanismo formal de 
referendo de governos autoritários.

Revitalizar a democracia requer a construção de um novo poder popular, 
capaz de impor negociações em torno do tema da redistribuição da riqueza 
produzida, capaz de desbancar os privilégios usufruídos pelos donos do capital. 
Trata-se de inventar novas formas de construção de poder popular e de parti-
cipação cidadã no processo de decisões que seja capaz de pender a balança das 
políticas públicas em favor das maiorias, em favor do interesse público. O Chile, 
a Bolívia, agora Portugal, estão entre os países em que sua população decidiu 
por processos de transformação e pela defesa de direitos. Eles mostram que as 
transformações são possíveis e ocorrem nas condições particulares de cada país.

Assegurar direitos humanos pela via de novos projetos de desenvolvimento 
requer uma reorientação das ações e políticas do Estado, e isso só será possível 
com novos modelos de gestão para assegurar uma efetiva participação popular 
nas decisões sobre políticas públicas, além de ser necessária uma ampla reforma 
política que desbanque o poder do capital no Congresso. 

Na perspectiva de novos processos de construção de hegemonia política, 
da construção de uma sociedade pós-capitalista, o movimento é de baixo para 
cima, promovendo a pressão pela via dos movimentos sociais sobre as institui-
ções democráticas, para que se reformem, se renovem, tornem-se cada vez mais 
expressão da pluralidade dos atores sociais e das aspirações e interesses dos 
múltiplos atores que reivindicam seus direitos.

A democracia liberal, que foi hegemônica por mais de 200 anos, acabou. 
Não há como voltar atrás. Os governos autoritários precisam ser enfrentados 
para que se construam novas formas de sociabilidade em nossas sociedades, 
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formas solidárias e cooperativas que anunciem uma nova era em que o 
poder não esteja mais concentrado, mas distribuído em toda a sociedade.

MÍDIA
Os escândalos mais recentes de manipulação da opinião pública 

pela via do uso de algoritmos nos alertam para novas capacidades 
de os meios de comunicação influírem nos processos de formação 
de opinião pública e, por consequência, nos processos eleitorais. A 
Cambridge Analytica influiu na eleição de Trump, no Brexit, na elei-
ção de Bolsonaro. Comprovou o poder que se funda no controle das 
informações. Demonstrou também que daqui para diante é possível 
influir decisivamente em processos decisórios a partir de fake news.

Se num primeiro momento a internet pareceu ser um espaço de 
democratização da informação – em que todos podem postar e se 
expressar – agora se consolida uma percepção que as principais pla-
taformas de comunicação, como o Google e o Facebook, apostam na 
radicalização pela direita. A afluência de público para sites de extre-
ma direita e sua monetização lhes interessa. O Telegram é o melhor 
exemplo desta visão de que o lucro está acima da ética.

A realidade dos meios de comunicação se tornou mais complexa. 
Ao já tradicional sistema que envolve jornais, rádios e TVs, se so-
mam as plataformas de gestão de redes sociais e as novas tecnologias 
de informação. A novidade, no entanto, não retira a importância da 
mídia tradicional que, embora tenha agora novos concorrentes, não 
deixa de ser importante na formação da opinião pública. 

Chomsky, há mais de 30 anos, já analisava como se produz o 
consenso em nossas sociedades pela via da atuação das mídias. Mais 
recentemente, Raymond Williams assevera que o controle efetivo do 
que as pessoas vêem e escutam continuará em muito poucas mãos5. 
De facto, o que temos no Brasil é que os principais canais de TV e 
rádio estão em mãos de cinco das famílias mais ricas do país e muitas 

5 “Comunicação 
e Comunidade; 
Raymond Williams, 
in Williams, Ray-
mond; “Recursos da 
Esperança!”; Editora 
UNESP; 2014.
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retransmissoras em mãos de oligarquias regionais.
A mídia, embora sejam concessões públicas, se orienta pelos interesses 

comerciais e políticos de seus proprietários. Você vê e ouve o que pode esti-
mular sua capacidade de consumo. O que não lhes interessa você não fica sabendo.

Assim, nos dias de hoje, há uma combinação nefasta para a cidadania. As 
chamadas mídias tradicionais – rádio, TV e jornais – atuam para promover 
a passividade do cidadão frente às questões nacionais, considerando esse 
público apenas como consumidor. Promovem a alienação, o individualismo, 
a competição, a violência, a obediência à ordem instituída. Impõem o medo e 
a subserviência. 

Já as redes sociais, um fenômeno do século XXI (o smartphone é de 
2007), são capazes de identificar seus desejos, suas aspirações, e mobilizá-
-las para sua adesão a uma causa. Sua capacidade de análise, sua capacidade 
crítica, é violentada pelas fake news e fundamentalismos de toda ordem. 
Passamos a viver na sociedade do controle em que até sua circulação é do 
conhecimento do Estado, pela via do reconhecimento facial.

É um momento de extrema fragilidade para os cidadãos e cidadãs que se 
organizam para a defesa de direitos e se opõem a esse projeto de sociedade 
exploradora, autoritária, impositiva e repressora. A resistência a essa opres-
são se funda no exercício da crítica, e é aí que se torna crucial a existência 
de uma mídia contra-hegemônica. Para dar voz aos múltiplos movimentos 
de resistência, aos coletivos que lideram e agregam grupos e entidades em 
defesa da liberdade e da democracia.

E por que é crucial uma mídia contra-hegemônica? Talvez a pergun-
ta seja: por que é crucial desenvolver nossa capacidade crítica? Porque é o 
exercício que permite a superação de nossas dificuldades e limites. Individual 
e coletivamente.

A mídia contra-hegemônica tem um papel fundamental. Ela traz à luz 
o que está sendo escondido, denuncia as violações de direitos, coloca para 
escrutínio público os crimes cometidos pelos governantes, debate as alterna-
tivas para a superação das condições de exploração e opressão que se alastra-
ram pelo mundo.
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Pela importância que tem na luta pela democracia e pela afirmação 
de direitos, a mídia contra-hegemônica é do interesse de todos cidadãos e 
cidadãs. E precisa contar com o apoio de todos para cumprir esse papel tão 
importante.

DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANOS / Sessão plenária 1
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O CONTROLO DA IMPRENSA COMO FACTOR  
DETERMINANTE PARA A PERPETUAÇÃO  
DO PODER

Pedro Neto, Amnistia Internacional Portugal

Atordoados por este conflito que está a acontecer na Europa e pela 
dimensão comunicacional da guerra que acontece a par das armas, perce-
bemos imediatamente a importância da imprensa. Ainda o conflito armado 
não tinha começado, já o governo da Federação Russa tentava construir e 
insistir numa narrativa que justificasse a guerra na Ucrânia e a sua entrada na 
Ucrânia, além da Crimeia ocupada desde 2014. Aquele país, nessa tentativa 
de dominar todas as narrativas a seu favor, bloqueia desde há muitos anos 
a liberdade de expressão no seu território e nesse descaminho, persegue a 
imprensa livre não a permitindo. Nos primeiros dias da guerra na Ucrânia a 
Rússia aumentou ainda mais a sua repressão à imprensa, tendo mais de 150 
jornalistas fugido do país.

Há outros exemplos sobre a importância da imprensa e como ela é ataca-
da quando conflitua com os interesses dos poderes. Numa breve referência a 
Angola e sem me alongar, pois temos entre nós o académico e ativista Do-
mingos da Cruz que se irá referir com certeza muito à realidade que se vive 
nesse país. Sublinho a situação de Cabinda onde toda e qualquer liberdade de 
expressão é reprimida e onde a comunicação social não consegue trabalhar 
livremente.

Vivemos um tempo de muitos desafios, o tempo do “pós-verdade”. Uma 
nomenclatura complexa e sem um sentido factual certo, porque a verdade é 
um valor absoluto e vai além do tempo. E, no entanto, neste contexto em que 
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as novas tecnologias também intervêm, em que há forças políticas e interes-
ses económicos, que entram no negócio da comunicação social para tentar 
também controlar a imprensa e feri-la na sua condição de quarto poder, de 
garante de democracia e do equilíbrio de todos os poderes. São preocupantes 
estes assaltos à liberdade da imprensa, alguns mais subtis, outros mais direc-
tos, como o recente ataque às instalações da Rádio Capital FM, em Bissau, na 
Guiné-Bissau.

Somos chamados, por isso, mais do que nunca, a intervir na sociedade 
em defesa daquilo que são os factos; daquilo que é a verdade como contribu-
to essencial para a discussão sobre o bem comum e para o desenvolvimento 
da sociedade. Seja a sociedade alargada à comunidade internacional, seja ela 
mais circunscrita a Portugal, à Rússia, à Ucrânia, a Angola, à Guiné-Bissau ou 
ao Brasil, seja onde for, aí terá de haver acesso a factos, acesso à verdade. Só 
assim, desse diagnóstico sociológico que o trabalho da imprensa permite, se 
podem formular decisões colectivas adequadas e construir políticas públicas 
correctas e que possam solucionar os problemas da sociedade com respeito 
pelos direitos humanos.

A interferência à verdade não se fica pelo ataque à imprensa. Compreen-
de-se e verifica-se a instrumentalização das redes sociais, para moldar e con-
dicionar a opinião pública, mesmo para influenciar eleições. Em relação a esta 
consideração podemos lembrar as eleições presidenciais nos Estados Unidos 
da América em 2016, em que houve o recurso a muitas mentiras disfarçadas 
de notícias – tentando evitar o termo incorreto e inconcebível de “notícias 
falsas” – apesar de dizível que a expressão “mentiras disfarçadas de notícias”.

Também no referendo à saída do Reino Unido da União Europeia – o 
Brexit – foi exemplo esta manipulação nas redes sociais. Em ambos os ca-
sos, foram construídos algoritmos que identificaram assuntos para os quais 
a sensibilidade e o sentimento de revolta dos consumidores aumentava. A 
partir daí foram construídas mentiras disfarçadas de notícias que causavam 
repulsa aos eleitores sobre o candidato ou sobre a hipótese que os criadores 
desses algoritmos tentavam fazer perder. Além do voto de repulsa, a promo-
ção da indignação rápida, sem recurso à verificação de factos, por vezes com 
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as mentiras disfarçadas de notícias serem feitas com um design a sugerir a cre-
dibilidade jornalística da ideia. A indignação antes da verificação, o soundbyte 
chocante no título, levaram e levam à partilha e à viralização dessa mensagem 
falsa e manipuladora. Ao lermos e não verificarmos estamos a ser enganados 
e a perpetuar essa falsidade junto de quem confia em nós e nas nossas parti-
lhas nas redes sociais.

Se tiverem interesse em aprofundar este tema, há alguns documentários 
em canais de streaming e expuseram todo o trabalho da empresa Cambridge 
Analytica. Outra expressão que não deverá ser estranha será a dark web, e 
bots, perfis falsos e robotizados que criam e disseminam mentiras disfarçadas 
de notícias.

Estas estratégias de engano e narrativa têm estado agora muito presen-
tes na questão do conflito na Ucrânia, em que na Rússia, neste momento, é 
proibido dizer certo tipo de palavras: guerra, agressão, invasão. Portanto, na 
narrativa do governo russo, o que está a acontecer é uma “operação especial 
de paz” para libertar a Ucrânia do nazismo. Todas as pessoas na Rússia, sejam 
activistas, seja a imprensa, estão a ser bastante penalizadas, se não alinharem 
nesta narrativa do poder autocrático que em vigor. O controlo da opinião 
pública é muito importante para o governo russo, tal como para o governo 
ucraniano. 

SERÁ A EXPRESSÃO E A MANIFESTAÇÃO NA SUA PLENITUDE DE LIBERDADE 
APENAS SIMBÓLICA?

Há algum tempo a coordenadora de campanhas da Amnistia Interna-
cional em Portugal foi indagada por um jornalista se vigílias e manifestações 
públicas são apenas simbólicas, ou se têm algum valor consequente, no caso 
da guerra na Ucrânia. Porque apesar das manifestações, no terreno, a realida-
de é muito diferente e continua beligerante. 

Numa análise ligeira, podemos ser levados a perder a esperança na im-
portância da imprensa e da manifestação livre das ideias, no entanto as vigí-
lias e as manifestações valem muito. Estas, junto com o trabalho da imprensa, 
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formulam a agenda mediática, compõem a opinião pública. Não podemos 
conceber que o nível de sanções que os EUA e a UE estão a fazer sobre a Rús-
sia teria este peso se não fosse a opinião pública a condicionar a actuação dos 
seus líderes políticos nesse sentido. Se não fosse a mobilização massiva das 
pessoas na rua, em vigílias e em manifestações pela paz a resposta não seria 
tão assertiva. A democracia não se exerce apenas no dia das eleições. É todos 
os dias. E em Portugal vamos viver um mandato governamental de maioria 
absoluta, tal como no parlamento estarão presentes forças partidárias que 
alguns consideram extremadas, e, portanto, a rua, a sociedade civil irá ter um 
papel ainda mais significativo e muito importante também em Portugal.

O RISCO DA VERDADE E DA LIBERDADE DE A EXPRIMIR: CONDICIONAMENTOS À 
IMPRENSA

Situações há em que os profissionais do jornalismo pagam com a vida 
o seu trabalho. Noutras pagam um alto preço, com expulsões e detenções. 
Em Angola, jornalistas já foram detidos, activistas que já foram detidos. O 
ambiente em Cabinda é de uma opressão atroz à liberdade. Na Guiné-Bissau: 
há pouco tempo, uma rádio foi atacada e destruída. Em Moçambique, quando 
o mundo não conhecia o que estava a acontecer em Cabo Delgado houve jor-
nalistas detidos e presos naquela região pelas autoridades policiais do Estado. 
O próprio investigador da Amnistia Internacional chegou a estar detido em 
Cabo Delgado e em regime de incomunicado, o que se constitui como um 
desaparecimento forçado. 

O jornalista Amade Boubacar, jornalista comunitário, local, em Cabo 
Delgado, que chegou a estar preso porque andava a dizer o que mais tarde 
toda a imprensa do mundo lusófono pelo menos, referiu sobre a situação em 
Cabo Delgado. O governo moçambicano escondeu o quanto pode, tentou 
descredibilizar jornalistas e ONG, tentou prender profissionais e vozes dissi-
dentes.
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CONTRIBUTOS PARA UMA MAIOR FORÇA DA IMPRENSA
Apoiar a imprensa livre é um imperativo. É necessário educar leitores, 

consumidores críticos de notícias. É necessário assinar jornais, é preciso 
consumir informação de forma paga, é preciso exigir também à imprensa 
trabalho de qualidade, isenção e contraditório. Uma imprensa de qualidade 
destacar-se-á de visões enviesadas e manipuladoras. As regras da imprensa 
são muito claras: referem-se a factos, correlacionam-nos, apresentam um 
ângulo sem nunca deixar de referir o contraditório. 

O jornalismo e os jornalistas têm de ser competentes; eles são o garante 
desse quarto poder, desse equilíbrio de forças, desse acesso a informação 
adequada que permite boas decisões; não podemos demitir a imprensa ou 
permitir que não faça bem o seu trabalho, com isenção, e sem neutralidade 
no que diz respeito à verdade e aos direitos humanos.

A imprensa e a sua resiliência são importantíssimas para a democracia, 
para o desenvolvimento, para os direitos civis e políticos. São o garante do 
que não está garantido nunca: a democracia.

A importância do jornalismo, do desenvolvimento, da cooperação entre 
os povos, do nosso trabalho de defesa dos direitos humanos, é essencial, 
porque, de facto, existem muitas brechas por onde é possível a mentira e a 
manipulação irem entrando, e só nessa atenção aos factos, a verdade pode 
sobreviver e sobressair.

Um apelo – porventura final, num espaço que é académico e por isso 
construtor de lideranças – que todos possamos fazer a nossa parte e exigir 
aos outros a sua. Cada um no seu papel e responsabilidades distintas – que 
façam a sua parte. É nessa atenção, citando Martin Luther King, que perce-
bemos que nenhum problema está além da esperança pois: “o arco moral do 
universo é longo [por vezes, muito longo], mas tende a curvar-se em direção 
à justiça”.
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A SUBVALORIZAÇÃO DO JORNALISMO  
E DA INFORMAÇÃO DE PROXIMIDADE  
NA PARTICIPAÇÃO ATRAVÉS DAS RÁDIOS  
COMUNITÁRIAS PORTUGUESAS

Miguel Midões,Universidade de Coimbra

INTRODUÇÃO
O mapeamento das rádios comunitárias portuguesas, realizado entre 

2015 e 2020, identifica a existência de 21 projetos de rádio, de cariz comuni-
tário, independentemente da inexistência de um enquadramento legal para 
estas emissoras. A lei da rádio em vigor (lei n.º 54/2010) continua a manter 
a divisão entre radiodifusão pública e radiodifusão privada, ignorando as 
recomendações da UNESCO ou da Associação Mundial de Rádios Comuni-
tárias (AMARC), e mesmo as diretivas da União Europeia, que apelam a que 
os governos dos Estados membros legislem em prol da criação de um terceiro 
setor de radiodifusão, alternativo e mais aberto à participação dos cidadãos 
nos e através dos media (Midões, 2021).

Ainda assim, e apesar deste vazio legal que já havia sido comprovado 
pelo CMFE – Fórum Europeu dos Media Comunitários, em 2017, o primeiro 
estudo português que identifica e caracteriza esta tipologia de rádios mostra 
que existe, ainda que débil, um terceiro setor de radiodifusão e um conjunto 
diverso de rádios comunitárias em Portugal. 

O mesmo Fórum, em 2012, concretizou um mapeamento de media co-
munitários na Europa contabilizando 2237 Rádios Comunitárias (RC) e 521 
Televisões Comunitárias (TVC), estabelecendo o primeiro ranking do con-
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tinente para o setor comunitário. Já este ranking foi elaborado com 
o objetivo de exercer pressão sobre governos, políticos e autoridades 
ligadas aos media, para que reconhecessem e proporcionassem condi-
ções aos media comunitários (CMFE, 2017)1. Este ranking analisou 39 
países europeus, Portugal inclusive. 

Dos resultados obtidos destaca-se uma maior implementação de 
media comunitários nos países do Norte da Europa, como a Norue-
ga, a Dinamarca e a Suécia, contudo a França, que embora apareça 
no 10.º lugar, obteria o primeiro lugar se, para esta análise, apenas 
fossem tidas em conta as rádios comunitárias. Portugal aparece na 
27.ª posição, demonstrando o fraco empenho no estabelecimento 
de um terceiro setor de radiodifusão no país, com a identificação de 
apenas duas destas emissoras. No entanto, cerca de dez anos de-
pois, o primeiro mapeamento nacional a estas rádios comprova que, 
sobretudo após a viragem do milénio e a expansão das tecnologias 
de informação e comunicação, nomeadamente a Internet, Portugal 
assiste a um crescimento significativo de projetos de rádios comuni-
tárias. Um volume já considerável, tendo em conta as dimensões do 
país, que importava analisar e conhecer. O presente artigo foca-se no 
estudo desenvolvido aos conteúdos (tentando perceber a presença de 
programas de informação e de prática de jornalismo) e à participação 
das comunidades nestas emissoras. A pesquisa sobre estas emissoras 
passou pela análise de conteúdo às plataformas em que divulgam os 
seus programas (sites e redes sociais), complementada com entrevis-
tas a elementos de cada uma das rádios.

RÁDIOS COMUNITÁRIAS PORTUGUESAS: CARACTERÍSTICAS E PARTICI-
PAÇÃO CÍVICA

Perante o contexto de desenquadramento legal que mencioná-
mos anteriormente, as rádios comunitárias portuguesas são projetos 
que difundem os seus conteúdos, maioritariamente online, através 

1 CMFE – Commu-
nity Media Forum 
Europe (2017). 
Community Media 
in Europe: First 
Country Rank-
ing. Disponível 
em http://cmfe.
eu/?p=864.
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de site próprio e com recurso às redes sociais e às plataformas de streaming. 
Esporadicamente, algumas destas emissoras conseguem frequência em FM, 
mas apenas de forma temporária e limitada no tempo, nunca por um perío-
do superior a um ano. Assim, considera-se que estamos perante rádios que 
não têm estatuto legal, apesar de mostrarem vontade dessa formalização, por 
exemplo através da criação da figura de associação.

Numa primeira fase, na viragem do milénio, estas emissoras surgem 
associadas a academias de ensino superior politécnico ou universitário, como 
laboratórios de experimentação de unidades curriculares de jornalismo e 
comunicação, e só numa segunda fase, ao fim de uma década, é que surgem 
as primeiras rádios desenvolvidas por grupos de cidadãos focados na inter-
venção social e cultural. 

Este primeiro mapeamento mostra também que a maioria se encontra no 
litoral do país, com especial incidência nas duas maiores áreas metropolitanas 
(Lisboa e Porto), precisamente a zona do país onde há maior concentração de 
rádios locais em cadeia, expressando um corte acentuado destas na ligação 
com o local e a informação de proximidade (Bonixe, 2017; Costa, 2017; Reis, 
2014). Este aspeto confere ainda semelhança com a realidade da União Euro-
peia de rádios comunitárias maioritariamente urbanas (Buckley, 2010).  

Todas as emissoras comunitárias portuguesas estão presentes nas redes 
sociais, sendo considerável o número destas que possui site próprio e grelha 
de programas definida. A emissão destes mesmos programas é variada, ora 
por recurso a emissão online no próprio site, ora por recurso a plataformas de 
streaming ou ao alojamento em arquivo (streaming ou podcast) dos programas 
que são desenvolvidos.

Todas elas são também dinamizadas e geridas por voluntários, sendo 
extremamente pontual a presença de assalariados. Funcionam de forma 
amadora, da benevolência destes voluntários, mas há casos em que mostram 
vontade de vir a angariar publicidade com vista à sua continuidade, um aspe-
to essencial à sobrevivência destes meios, tal como demonstram os estudos de 
Price-Davis & Tacchi (2001).
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Na grande parte dos casos, estamos perante rádios comunitárias que per-
mitem a participação de qualquer elemento da comunidade, muito embora, 
em casos pontuais, tenha sido evidenciada a existência de condicionalismos 
de acesso às emissoras, nomeadamente técnicos (ex: vocais ou sonoplastia) e 
temáticos (ex: rádio de religioso).

Em suma, estas emissoras são uma alternativa aos media tradicionais, 
apresentando-se como plataformas nas quais se espelham diferentes pontos 
de vista, sendo como as rádios nicho (nisjeradio), à semelhança do contexto 
norueguês (González, 2014), mas nas quais o objetivo da intervenção social é 
ainda muito ténue, quando comparado com outras realidades – por exemplo, 
como mostra Pavarala (2005) na Ásia ou Papa Dieng (2013) em África. 

Em Portugal, a intervenção social está relegada para um segundo pla-
no nos conteúdos, com destaque sobretudo para os programas de caráter 
musical, ainda que musical de autor, como veremos no momento seguinte. 
Ainda não está a ser aproveitado o potencial democrático destas rádios e a 
capacitação (empowerment) das comunidades, muito embora seja claro que as 
comunidades são ativas na criação de conteúdos e na construção da grelha de 
programas, o que representa pluralidade de vozes nas suas emissões. 

Neste primeiro mapeamento português das rádios comunitárias foram 
identificadas 21 emissoras, que reúnem características para que possam ser 
consideradas como rádios comunitárias: Rádio Zero, Rádio Manobras, Rádio 
Aurora – a outra voz, Rádio Quântica, Rádio Transforma, Quase FM, ESCS-
FM, Engenharia Rádio, UALmedia Rádio, Rádio Radical, RUBI, Net Rádio 
Católica, CCFM, Cascais Net Rádio, Rádio Lusitânea CB, CCFM, Rádio 
Miúdos, RadioActive 101, Rádio Refúgio do Emigrante, Rádio Baixa, e Rádio 
Escuta (Midões, 2020).

Destes projetos, percebemos que todos eles surgiram já no século XXI, 
havendo indicações de que a Rádio Zero, que funciona no Instituto Uni-
versitário de Lisboa (ISCTE), foi a primeira a iniciar emissões em Portugal, 
em 2004. Contudo, os primeiros experimentos para uma rádio comunitária 
foram efetuados, ainda em 1997, pela Engenharia Rádio, que só em 2007 
começa a emitir com regularidade. O fenómeno parece estar agora a acen-
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tuar-se, pois durante o ano de 2018 surgiram três novas emissoras de 
rádio exclusivamente online, sem frequência hertziana, em Coimbra, 
Lisboa e Porto.

METODOLOGIA PARA ANÁLISE DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS PORTUGUESAS
A análise pretendeu explorar os conteúdos presentes na grelha 

de programas destas emissoras ou, no caso da inexistência de uma 
grelha, na audição e análise da sua emissão contínua ou com recurso 
aos conteúdos disponíveis em arquivo, quer em podcast, quer em 
streaming.

A categorização dos conteúdos foi efetuada com base numa 
grelha de análise, que apresentamos no Quadro 1, criada a partir das 
tipologias de programas de rádio identificadas por Beaman (2006), 
Bonini et al. (2014), Fleming (2009) e das tipologias de programas de 
rádios online apresentados em Radioking.com (2019)2, Community 
Radiotoolkit.net (2019)3 e Spacial.com (2019)4. Os programas escu-
tados foram categorizados dentro das categorias criadas, nomeada-
mente: Musical de autor, Musical de playlist, Notícias e informação, 
Entretenimento e talk show, Teatro radiofónico, Entrevista, Phone 
in-call-in, Desportivos, Magazines culturais, Paisagem sonora e Reli-
gioso. 

Assim, com esta categorização, é possível também perceber o im-
pacto que, neste conjunto, assumem os programas direcionados para 
o jornalismo, as notícias e a informação.

2 https://www.
radioking.com/blog/
popular-types-of-
-radio-programs/

3 http://www.com-
munityradiotoolkit.
net/on-air/program-
ming/

4 https://spacial.
com/different-
-types-online-radio-
-programs/
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TIPOLOGIAS DE PROGRAMAS DE RÁDIO

Quadro 1 - As tipologias de programas de rádio. Fonte: elaboração própria, com base em Beaman (2006), Bonini et al. (2014), Fleming 
(2009), Radioking (2019), Radiotoolkit (2019) e Spacio (2019).

Musical de autor
Programa de música, que se baseia na escolha de uma pessoa, e que tem 
a intervenção ativa de animador, locutor, ou outro qualquer radialista, 
através da apresentação do programa e das respetivas músicas.

Musical de playlist Exclusivo de música, que se baseia na escolha de uma pessoa, mas sem a 
intervenção ativa de qualquer radialista. Exclusivo de música, sem voz.

Notícias e Informação
Em formato noticiário ou de dedicação a temática da atualidade, com 
caráter informativo, que pode assumir vários formatos, entre eles o de-
bate de ideias ou registo conversacional.

Entretenimento e Talk 
Show

Com recurso ao humor, à sátira ou à crítica social, com a possibilidade de 
ser também em formato concurso. Pode recorrer à entrevista ou à partici-
pação do público para dinamização do formato.

Teatro Radiofónico Teatralização de histórias, com recurso a diálogos e efeitos sonoros.

Entrevista Programas focados numa ou mais individualidades, com formato per-
gunta-resposta.

Phone Talk / Call-in Programas abertos à participação do público e à partilha de opiniões, que 
debatem uma temática específica.

Desportivos Em formato noticiário, entrevista ou magazine desportivo.

Magazines Culturais Dedicados à cultura nas suas diferentes áreas e em formatos variados.

Paisagem Sonora Que privilegiam o som e não a palavra, sem voz de radialista, com recurso 
exclusivo à sonoplastia. 

Religioso
Programas de responsabilidade editorial de qualquer confissão religiosa. 
De temática exclusivamente religiosa, independentemente do formato 
que assume.
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Em situações em que não existiam informações suficientes nos suportes 
mencionados, esta análise foi reforçada com entrevistas a elementos destas 
emissoras. Estas entrevistas permitiram ainda recolher informações mais 
concretas em relação à gestão partilhada das emissoras e à condição de par-
ticipação das comunidades nas rádios, uma vez que são informações pouco 
divulgadas nos respetivos sites e redes sociais. 

RESULTADOS DOS CONTEÚDOS ANALISADOS E DA PARTICIPAÇÃO CÍVICA
Dos 367 programas escutados, observando a Figura 1, verifica-se que 

grande parte é de caráter musical de autor e que que são pouco significativos 
os programas de Teatro radiofónico, Call-in-phone in, de Paisagem sonora, 
Desportivos, e de cariz Religioso. No entanto, é de assinalar a diversidade 
programática pela forma como os programas escutados se distribuem tam-
bém pelas restantes categorias de Musical de playlist, Notícias e informação, 
Entretenimento e talk show, Entrevista, e Magazine cultural.

Figura 1 - Distribuição dos 367 programas escutados e analisados pelas categorias criadas 
e apresentadas no Quadro 1. Fonte: elaboração própria.
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Dentro do grupo de categorias de programas em maior número surgem 
primeiramente os programas musicais de autor com 36,5%, a segunda cate-
goria de programas com maior quantidade é a de Entretenimento e talk show, 
com 15,8%, surgindo depois em quantidade muito semelhante os programas 
de notícias e informação (10,3%), os que foram categorizados como Entre-
vista (10,1%), Musicais de Playlist (9,5%), e de Magazines Culturais (8,7%). 
Contudo, importa salientar que dos programas dedicados a notícias e infor-
mação, apenas duas rádios apresentavam o formato noticiário e o jornalismo 
como forma de abordagem aos conteúdos.

Na análise acerca da participação da comunidade nas respetivas rádios 
comunitárias em análise, como se pode observar na Figura 2, percebe-se pelas 
diferentes autorias dos diversos programas que a comunidade está presente e 
ativa na dinamização da antena (95,4% dos casos), salientando-se a participa-
ção desta também em outras atividades das emissoras que não estão ligadas 
à emissão. Em cerca de 60% das rádios, a comunidade é ainda convidada à 
participação na gestão da emissora, quer da grelha de programas, quer dos 
recursos técnicos e humanos.

Figura 2 – Apresentação da participação da comunidade como ativa ou não ativa na produção de conteúdos e em outras 
atividades das emissoras de rádio. Fonte: elaboração própria.
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EVIDÊNCIAS SOBRE UM CARÁTER MARCADAMENTE MUSICAL E UM JORNALISMO 
VESTIGIAL

Estes resultados mostram que existe diversidade de programas e de 
conteúdos nas rádios comunitárias portuguesas. A esta diversidade, junta-
-se ainda a multiplicidade de formatos, de estilos e de assuntos, que Fraser & 
Restrepo-Estrada (2001) indicam como essenciais para estas emissoras alter-
nativas. Porém, estas emissoras estão demasiado vocacionadas para a música, 
pois quase metade da totalidade de programas escutados é de cariz musical, 
relegando para um segundo plano o papel de intervenção social, de alterna-
tiva aos media mainstream, que estas emissoras devem representar. Esta ten-
dência musical que se observa é espelhada também nas rádios locais portu-
guesas, que privilegiam, de acordo com o relatório do Obercom (2018), cada 
vez mais, a temática musical, em detrimento da informação e dos programas 
com a participação dos ouvintes. Também nas rádios comunitárias portugue-
sas é ainda diminuta a existência de programas voltados para o jornalismo 
e a informação. Neste campo, as rádios não apresentam uma estrutura de 
noticiário, muito embora, em alguns casos, sobretudo nas emissoras de cariz 
académico, se recorra aos géneros jornalísticos, nomeadamente da reporta-
gem, para trabalhar e apresentar conteúdos. Fora deste grupo, mas apresen-
tando também conteúdos com recurso a este género jornalístico, encontra-se 
a Rádio Miúdos, a efémera Rádio Escuta, e as emissoras integradas no projeto 
RadioActive1o1.

Contudo, há que ter em conta os programas que, embora não estando 
ligados ao jornalismo, apresentam a utilização recorrente de técnicas jornalís-
ticas, como por exemplo a entrevista. Estas técnicas estão facilmente identifi-
cáveis nos programas que foram categorizados como sendo magazines cultu-
rais, desportivos ou exclusivamente de entrevista, denotando-se que sai assim 
reforçado o caráter informativo destes, mas não propriamente o jornalismo.

Apesar desta forte tendência musical, é de notar que existem programas 
direcionados para o desenvolvimento local e para o combate à exclusão social, 
temáticas essenciais nestes media comunitários (Brock e Malerba, 2012), em-
bora em número pouco significativo. Assim, o potencial democrático destas 



37

rádios e a sua utilização como ferramenta de empowerment e de capacitação 
das comunidades nelas representadas está ainda diminuído, descurando o 
que David Hendy (2002) propunha para estes meios. 

Em suma, o aspeto mais positivo encontrado nas rádios comunitárias 
portuguesas é a diversidade de tipologias de programas que podemos ve-
rificar nas suas emissões, como se pode observar na Figura 1, e também a 
multiplicidade de formatos em que disponibilizam os seus conteúdos. À se-
melhança do que a CBF (2010) mostrava, em 2010, na Austrália, também em 
Portugal estas rádios têm facilmente aproveitado o digital, apresentando-se 
como media multiplataforma, permitindo quer a audição online das emissões, 
quer a sua escuta posterior em arquivo, com recurso a streaming ou a pod-
cast. Existe mesmo um número razoável de emissoras que reúne todas estas 
formas de disponibilização de conteúdos. A maioria disponibiliza formatos 
de escuta e de divulgação em site próprio e, fortemente, complementadas com 
o recurso às redes sociais, em que todas estão presentes. 

Na generalidade, como vimos, estamos perante projetos de rádio sobre-
tudo de cariz musical, pois o somatório dos programas musicais de autor e 
musicais de playlist perfaz 46% da totalidade dos programas identificados e 
analisados (n=367). Ainda assim, numa análise mais profunda às temáticas 
musicais presentes nestas rádios, aquando da escuta dos programas para se 
identificar a sua tipologia, percebeu-se uma predominância de estilos musi-
cais alternativos, pouco habituais nas playlists das rádios comerciais e mains-
tream, tais como techno, kpop coreano, rap, jazz, entre outros.

Não obstante, existem rádios em que o peso da sua programação recai em 
formatos mais ligados à informação, notícias, entrevista e magazines cultu-
rais. Somando todas estas categorias que utilizam técnicas jornalísticas, fontes 
de informação e aprofundamento de temáticas alternativas e comunitárias, 
obtém-se 31,6% do total dos 367 programas escutados analisados, o que se 
mostra relativamente relevante, embora com bastante espaço de crescimento. 
Nestes, é de referir que se torna mais saliente a participação da comunidade, 
através de convidados/entrevistados nestas categorias. Ainda assim, se nos 
referirmos a tipologias de programas que permitem a participação direta 
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sem escolha prévia por parte do locutor, como os de phone in-call in 
a existência é irrisória. Tal como são esporádicos os programas de 
paisagem sonora, desportivos, religiosos e de teatro radiofónico.

Em 2012, Portugal aparecia na lista dos 10 países da UE a 285 
sem qualquer legislação ou apoio financeiro às rádios comunitárias 
(CMFE, 2017), uma situação que se mantém uma década depois. 
Contudo, enquanto o estudo desenvolvido pelo Fórum Europeu de 
Media Comunitários dava conta da existência de duas emissoras de 
rádio comunitárias no território português, este recente mapeamento 
permitiu identificar 21 projetos de rádio online comunitários, em 
Portugal, entre 2015 e 2020. Assim, considera-se que existem rádios 
comunitárias em Portugal, mas que funcionam num quadro de vazio 
legal.

Estas emissoras localizam-se sobretudo em centros históricos e 
bairros desfavorecidos das cidades de Coimbra, Gaia, Lisboa e Porto. 

Rezaul Islam (2016) verificou no Bangladesh que o empowerment 
das comunidades é fomentado por agentes de desenvolvimento eco-
nómico e social, que proporcionam a capacitação das comunidades. 
Em Portugal, os projetos que integram o RadioActive101 são disso 
um exemplo, mas são ainda em número reduzido quando comparado 
com a totalidade de rádios comunitárias existentes.

Estas emissoras são sem fins lucrativos e são constituídas por 
grupos de cidadãos, que partilham a gestão da emissora e a criação 
da grelha de programas, havendo apenas três que assumem o estatuto 
legal de associação, não existindo qualquer fundação ou cooperativa 
sem fins lucrativos neste conjunto de rádios.

Embora não em quantidade, Portugal tem RC de âmbitos diferen-
tes e que se encaixam nas tipologias internacionais, nomeadamente 
rádios voltadas para a intervenção e integração social, a interven-
ção cultural, focadas na promoção da língua e cultura nacionais, de 
caráter religioso ou direcionadas para as minorias. Muito embora esta 
alargada abrangência de temáticas, como observámos anteriormente, 

5 Antes do Brexit e 
da saída do Reino 
Unido da União 
Europeia a 31 de 
janeiro de 2020.
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a presença do jornalismo e da informação nestas rádios comunitárias é ainda 
residual. 

Na globalidade, esta análise sugere uma comunidade ativa na criação dos 
conteúdos e na dinamização das emissoras. Contudo, quando se olha para as 
dimensões participativas apresentadas por Nico Carpentier (2017), nomea-
damente interação com os conteúdos, produção de conteúdos, e participação 
social (enumeradas por ordem de grandeza de participação de e através dos 
media), depreende-se que as rádios comunitárias portuguesas não atingem o 
nível mais elevado de participação. Este nível diz respeito à participação so-
cial através dos media e compreende que haja mudanças sociais e estruturais 
através desta participação, o que ainda não está a acontecer.
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NOTA INTRODUTÓRIA
Este artigo deriva da comunicação que apresentámos no ‘Congresso 

Jornalismo, Cidadania e Democracias Sustentáveis nos Países de Língua 
Portuguesa’, que decorreu, entre os dias 2, 3 e 4 de Março de 2022, na Uni-
versidade de Coimbra, sob uma organização tripartida da Universidade de 
Coimbra (através do CIES-20), da Universidade do Minho (através do CECS) 
e da ACEP – Associação para a Cooperação entre os Povos. Procura estabe-
lecer um diálogo entre os campos de Participação Cívica e Comunicação de 
Proximidade, evidenciando as bases sociais, económicas, políticas e outras 
que perpassam esses domínios. Isto porque, o estudo da paisagem mediática 
cabo-verdiana, mais do que de qualquer outra, implica uma análise minucio-
sa e multidisciplinar, com vista a compreender e evidenciar as correlações de 
forças que se estabelece no tecido social. As debilidades económicas do país, 
o fraco poder de compra das famílias, a estruturação do território em espaços 
fragmentários e as dificuldades no estabelecimento de uma conetividade sim-
bólica constante criam hiatos de conhecimentos entre as comunidades.

COMUNICAÇÃO DE PROXIMIDADE,  
DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO CÍVICA: 
UM PANORAMA SOBRE A SITUAÇÃO  
CABO-VERDIANA

Silvino Évora, Universidade de Cabo Verde
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1. A PROXIMIDADE EM CABO VERDE: AS DIMENSÕES ESPACIAL, CULTURAL,  
SOCIAL E ECONÓMICA

Quando se discute a questão da proximidade num espaço geográfico 
como o cabo-verdiano, é preciso considerar um conjunto de elementos, 
que poderão servir como indicadores para a mensuração dessa dimensão 
categorial dentro dos processos analíticos da comunicação. Desta feita, há 
um conjunto de elementos categoriais que devemos considerar, como, por 
exemplo, a natureza morfológica do país, a dimensão territorial, a densidade 
populacional, a dispersão da população no território ou as dimensões eco-
nómicas, sociais, logísticas e territoriais. Assim, podemos notar, à partida, 
que a dimensão de proximidade envolve dois conteúdos importantes: desde 
logo, a configuração espacial; outrossim, a componente psicológica. Cada 
uma dessas dimensões engloba vários outros pressupostos, que servem como 
elementos de ponderação.

Olhando para a configuração espacial, reportamo-nos a uma realidade 
composta por territórios fragmentados, em que dez ilhas e vários ilhéus cons-
tituem uma base espacial de ocupação de cerca de meio milhão de habitantes. 
Sendo um país cuja disposição espacial denota uma superioridade do territó-
rio marítimo em relação ao terrestre, Cabo Verde encerra, em si, um conjunto 
de desafios, incluindo os de natureza económica, logística e de transportes, 
no sentido de implementar uma maior conetividade entre as suas populações, 
originando um conhecimento mais amplo. 

Assim sendo, questionamos sobre quais os elementos se configuram 
como mais importantes para a problematização do conceito de proximidade, 
num contexto sobre os estudos comunicacionais em Cabo Verde. Para isso, 
lançamos algumas premissas:

a) a dimensão territorial do país, ignorando a sua dimensão fragmentá-
rio, é, de per si, um indicador de proximidade, se considerarmos que Cabo 
Verde se compõe, em termos de espaço terrestre, de pouco mais de quatro mil 
quilómetros quadrados;

b) a fragmentação do país numa dezena de ilhas é, igualmente, um 
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desafio ponderável na conceitualização de Cabo Verde como um território 
de proximidade, uma vez que as barreiras marítimas constituem entraves 
na interpenetração simbólica entre comunidades cujas formações sociais se 
edificaram a partir de matizes diferentes;

c) as condições socioeconómicas, associadas às dificuldades na imple-
mentação de um sistema de transportes que permite uma conetividade social-
mente horizontal (no sentido de aplanar os hiatos entre categorias sociais), 
constituem importantes substratos de definição do regime de proximidade 
entre as diferentes conceções do centro e da periferia;

d) a desproporcionalidade entre os territórios marítimos e terrestres am-
pliam as perceções sobre as distâncias;

e) as dispersões territoriais são passíveis de engendrar diferentes intensi-
dades de fluxos de mediação cultural entre as comunidades;

f) há uma dimensão psicológica do espaço que envolve os seres humanos 
que nascem e crescem em territórios-ilhas.

Deste modo, podemos salientar que, olhando para a componente terri-
torial – particularmente para a questão da dimensão –, é aceitável a premissa 
de que Cabo Verde constitui, na sua contextura, um país potencialmente 
portador da dimensão de proximidade nas questões comunicacionais, o que 
poderá ser atenuado pela condição fragmentária do seu território. Este é um 
indicador importante na análise desta questão, uma vez que é portador de 
possibilidades de engendrar hiatos culturais e cognitivos entre comunidades. 
A configuração de pequenas sociedades em ‘microcosmos-ilhas’ permite a 
enformação de pequenas idiossincrasias comunitárias, que integram um todo 
que é a identidade-nação, sem perder essa componente de identidade local. 
Assim sendo, embora haja um macro constructo simbólico – que é a identi-
dade nacional cabo-verdiana –, as micro-identidades que configuram cada 
ilha ou, dentro dela, cada comunidade, requerem uma conetividade perma-
nente com as outras micro-identidades locais das diferentes comunidades, 
com vista a reforçar-se os laços identitários e solidificar-se o sentido de dupla 
pertença: um cidadão da ilha e, concomitantemente, um cidadão da nação.
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Para a aplicação do conceito de proximidade à sociedade cabo-verdiana 
(concebida como as diferentes comunidades espalhadas pelas ilhas), podemos 
notar que os constrangimentos sociais, económicos e geográficos ditam a ne-
cessidade de uma releitura do que se poderá definir como algo próximo, uma 
vez que, considerando o isolamento ao qual muitas ilhas, por vezes, se encon-
tram devotos, nem sempre a curta distância geográfica significa uma ausência 
de barreiras nos contactos. Desta feita, nota-se que, por vezes, comunidades 
geograficamente muito próximas poderão não se encontrar, tão próximas, em 
termos de acessibilidade e de conetividade. Isso poderá dificultar o processo 
de dissipação das disrupções identitárias que se enformam em cada lado do 
oceano. Nesta matéria, o fraco poder económico de uma camada considerável 
das populações dispersas nas várias ilhas, por seu lado, desempenha, também, 
um papel catalisador, na formação desses hiatos de conhecimento e de empa-
tia. Não havendo uma federação de sistemas locais de comunicação que possa 
contribuir para a enformação de um constructo nacional idiossincrático, 
resultado da confluência das diferentes irrupções e disrupções de constructos 
simbólicos e identitários, é a Comunicação Digital, suportada tanto pelos 
sistemas oficiais de configuração do espaço mediático como pelas plataformas 
espontâneas de profusão de debates, que assume papel de grande relevância 
na aproximação das comunidades não tão distantes geograficamente, mas que 
se encontram separadas por ‘muros de águas’, muitas vezes, quase intrans-
poníveis para a maioria das populações, quando se tratam de ilhas sem uma 
base aeroportuária, que enfrentam dificuldades resultantes das avarias dos 
navios que exercem essa função de ponte entre os diferentes lados do oceano.

2. MEIOS DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIOS: UMA VISTA GERAL SOBRE O CAMPO
A abordagem da comunicação social comunitária em Cabo Verde irá, 

na maioria das vezes, desembocar nas implicações sociais das rádios comu-
nitárias. Isto porque, desde logo, não existem, no país, jornais e televisões 
comunitários e, ao momento tempo, as edições online de publicações com 
vocações locais são residuais. Desde modo, o campo mais fértil que nos 
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afigura é o das rádios comunitárias. Devemos salientar que se trata de meca-
nismos de veiculação de conteúdos, cujos raios de influência são circunscritos 
no espaço, abarcando uma camada da população com uma identidade local 
própria, necessidades comuns quase homogéneas, implicando uma ampla 
intervenção local, com vista a redesenhar o perfil da comunidade e prepará-
-la para abraçar os desafios do progresso, da superação e do desenvolvimento. 
Deste modo, olhando para a disposição da cobertura das rádios comunitários 
em Cabo Verde, propomos três conceções: i. Rádios Comunitárias de Abran-
gência Local; ii. Rádios Comunitárias de Abrangência Municipal; iii. Rádios 
Comunitárias de Abrangência Regional.

As primeiras englobam as rádios cujas emissões são bastante circunscritas 
no espaço, abarcando uma pequena comunidade, que poderá ser uma locali-
dade, zona, aldeia ou povoado. Não cobrem toda a parcela de um município, 
ilha ou país. Deste modo, tomemos como exemplo a Rádio Comunitária Voz 
de Ponta d’Água. Trata-se da primeira rádio comunitária instalada em Cabo 
Verde, pela ONG Citi Habitat, cujo espaço geográfico inicialmente cobria 
apenas a localidade de Ponta d’Água, na Cidade da Praia, sendo que, poste-
riormente, a sua emissão acabou por alcançar algumas outras localidades do 
município, sem o cobrir totalmente ou expressivamente.

Como Rádios Comunitárias de Abrangência Municipal, tomemos aquelas 
que, por vocação, foram licenciadas para a cobertura radiofónica de uma por-
ção territorial equivalente a um Município. Quase sempre, quando nascem as 
rádios comunitárias municipais, não cobrem, inicialmente, todo o município, 
mas, com o tempo, vão alargando os seus raios de ação, acabando por mate-
rializar aquilo que se define nos seus alvarás. Como rádios comunitárias de 
abrangência municipal, tomemos o exemplo da Rádio Sodade FM (Município 
de Tarrafal de São Nicolau), a Rádio Comunitária da Ribeira Brava (Muni-
cípio da Ribeira Brava, em São Nicolau) e a Rádio Comunitária Voz di Santa 
Krus (Município de Santa Cruz, interior da Ilha de Santiago).

Por fim, classificamos de Rádios Comunitárias de Abrangência Regional 
aquelas que são licenciadas com a vocação para a cobertura de uma porção ter-
ritorial correspondente a uma ilha. Esta classificação deriva de uma conceção 
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de região-ilha, concebendo cada uma das ilhas como um espaço geográfico 
regional interno. Deste modo, destacamos, como exemplo, de uma rádio co-
munitária de abrangência regional a Rádio Comunitária de Boa Vista.  
É um projeto de radiodifusão local cuja interpretação territorial deriva de 
uma vocação de uma região-ilha, tomando as emissões radiofónicas como as 
medidas de fronteira das próprias ilhas.

3. A RÁDIO COMUNITÁRIA E AS DISRUPÇÕES SOCIAIS POSITIVAS
Olhando para a prática da comunicação de proximidade no contexto 

cabo-verdiano, nota-se a sua importância em vários aspetos, entre os quais, 
a regeneração do espaço de participação cívica, contribuindo para a criação 
de um espaço público mediatizado alternativo, que é a esfera pública local. 
Trata-se de um âmbito de intervenção local que procura integrar as pessoas 
que se encontram nos espaços marginais de exercício da cidadania ativa, com 
as possibilidades de intervenção na esfera pública muito rasas. Essa proli-
feração de espaços públicos alternativos acaba por constituir um indicador 
importante do processo de consolidação das democracias e, no caso de Cabo 
Verde, essa realidade não foge à regra desta ordem de ideias. Desde modo, 
salienta-se que a comunicação de proximidade tem contribuído para a re-
composição do espaço público local, dando-lhe um conteúdo mediático e um 
enquadramento nos sistemas modernos de participação cívica. Outrossim, 
estimula a racionalidade crítica e ação cívica dos cidadãos sobre matérias que 
dizem respeito à res publica (à coisa pública). 

O que subjaz o conceito de comunicação de proximidade é, essencialmen-
te, o que apelidamos de ‘Interesse Público Comunitário’ ou ‘Interesse Público 
Local. Ele tem grandes implicações nos sistemas sociais. Há várias premissas 
que alicerçam o conceito de ‘Interesse Público Comunitário’, que são: 

• Os Media de Proximidade devem orientar-se pela procura de Bem 
Comum Comunitário:  para isso, devem procurar atender ao ‘interesse pú-
blico’ da comunidade;

• O Interesse Público Comunitário reporta ao direito de uma coletivida-
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de comunitária de aceder aos conteúdos que empreendem disrupções positi-
vas no seio da sociedade;

• As Comunidades Materialmente Pobres não conseguem experimentar 
transições de estágios de desenvolvimento, se não forem inundadas por um 
sopro de liberdade que abrange diferentes correntes de opinião em circulação;

• O Conteúdo Material do Conceito de Empoderamento – muito usado 
na Economia Social Solidária – só se fundamenta na elevação intelectual, 
cognitiva, informativa e participativa das comunidades socialmente margina-
lizadas.

A ideia de ‘interesse público local’ explica-se na imperatividade de os 
meios de comunicação de massa atenderem à necessidade pública de infor-
mação, com vista ao empoderamento das comunidades mais necessitadas, 
devolvendo-lhes a capacidade de intervenção social e de participação ativa na 
construção da sua sociedade de inserção. Deste modo, notamos que é através 
do empoderamento das comunidades locais que  os indivíduos ou grupos 
sociais/instituições ganham autonomia para realizarem, por si, as ações e 
mudanças necessárias para o seu desenvolvimento e o crescimento pessoal e 
social numa determinada área. Essas mudanças implicam, essencialmente, a 
obtenção de informações adequadas, num processo de reflexão e tomada de 
consciência quanto à sua condição de momento, uma clara formulação das 
mudanças desejadas e da condição a ser construída.  Assim sendo, nota-se 
que o empoderamento “implica, essencialmente, a obtenção de informações 
adequadas, resultando num processo de reflexão e tomada de consciência 
quanto à sua condição atual, [...] abandonando-se a antiga postura mera-
mente reativa ou recetiva” (Schiavo e Moreira, 2004: 59). Neste particular, 
podemos notar que os media comunitários, essencialmente as rádios, desem-
penham, em Cabo Verde, um importante papel.

SÍNTESE CONCLUSIVA
Como elemento conclusivo deste trabalho, podemos perceber que o 

conceito de comunicação de proximidade é perfeitamente aplicável a Cabo 
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Verde, não no sentido de englobar toda a comunicação social produzida no 
país, mas, mais, para reativar as cidadanias e participações locais, partindo da 
premissa de que a fragmentação do território em ilhas amplia o sentimento e 
a perceção das distâncias, tornando as diferentes comunidades mais distantes 
dos centros decisórios.

A distância dos destinatários das decisões governamentais em relação 
às fontes de decisão é prejudicial à implementação de sistemas de contrape-
sos no funcionamento da sociedade, uma vez que as diferentes vozes devem 
fazer-se ouvir nos processos de definição das políticas públicas. Por isso, as 
comunidades afastadas dos centros do poder devem criar micro-espaços pú-
blicos locais, no sentido de enformarem um entendimento coletivo local, ba-
seado no ‘interesse público local’. Os entendimentos que se constroem nesses 
fóruns de debates acabam por permear a esfera pública nacional por diferen-
tes canais: através das discussões nas Assembleias Municipais e, dali, podendo 
ter eco na comunicação social nacional; através dos deputados nacionais, que, 
nas visitas aos círculos eleitorais, tomam pulso do ‘sentimento coletivo’ em 
relação aos diferentes temas da sociedade; através do agendamento mediáti-
co, sabendo que alguns dos conteúdos dos media locais permeiam a agenda 
dos media nacionais; através do reboque dos media tradicionais pelas redes 
sociais, uma vez que as tendências de opinião nas redes sociais têm feito eco 
na interpretação da realidade feita pelos jornalistas. Portanto, tem havido 
uma ampliação de canais de contacto entre a ‘democracia local’ e a ‘demo-
cracia nacional’, permitindo que os constructos opinativos locais possam 
influenciar os processos de formação das políticas públicas. Essas diferentes 
forma de contágio entre as agendas locais e as agendas nacionais reforçam as 
teses das Policy Networks, mostrando que, cada vez mais, as decisões políticas 
se têm enformado a partir da formatação de consensos públicos e dos dissen-
sos organizacionais. Portanto, diferentes organizações podem ter diferentes 
interesses. 
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Os conceitos de “comunicação de proximidade”, “desenvolvimento” e 
“participação cívica” — que titulam esta comunicação em forma de questio-
namento — dizem respeito a campos de significação cultural que, apesar de 
pertencerem a uma mesma Língua, frequentemente precisam de ser enqua-
drados a partir dos contextos a que nos referimos.

Embora numa primeira leitura esse nos possa parecer um exercício 
praticamente adquirido, torna-se elementar quando juntamos participantes 
de Países de Língua Portuguesa num Congresso de Jornalismo, sob o risco de 
esses três conceitos serem mal interpretados de cada vez que são convocados.

Por um lado, não só porque a língua portuguesa tem nuances que depen-
dem, essencialmente, da cultura de cada geografia, como também a práxis 
jornalística assume matizes específicos nas diferentes regiões, onde a própria 
democracia se encontra em distintos estados de amadurecimento. 

Com efeito, o lugar de onde tomo a palavra enquanto oradora, investi-
gadora e jornalista neste congresso é o lugar epistemológico de uma cien-
tista mulher, branca e europeia. Esta declaração de origem é essencial para 
estabelecer o ponto de partida, na linha do que autores de estudos culturais 
nos indicam como “o lugar de fala” (Alcoff, 1991, 2011; Braga, 1995; Amaral, 
2004, 2005; Ribeiro, 2017), i.e., os territórios cognitivo e cultural de onde é 
produzido o discurso. 

Alcoff (1991, 2011) inscreve-o como o lugar social de determinados gru-
pos que têm o direito de falar por si, contrapondo-se à ideia de que podemos 
falar pelos outros. Aliás, ela atenta que falar pelos outros tornou-se antiético e 

COMUNICAÇÃO DE PROXIMIDADE,  
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politicamente ilegítimo, porque é uma forma e um desejo de domínio, “de se 
privilegiar como aquele que mais corretamente compreende a verdade sobre 
a situação do outro e como aquele que pode defender uma causa justa e assim 
alcançar glória e louvor” (Alcoff, 1991, p.29). Ela reivindica, inclusivamente, 
uma linguagem de libertação que seja revista e reformulada, para se criar 
uma nova epistemologia de grupos sub-representados, articulando identida-
de e conhecimento, ao mesmo tempo que questiona em que medida poderá 
empoderar os povos oprimidos (Alcoff, 2011). 

Ora, o lugar de fala é o lugar do sentido, como reforça Braga (1995), e que 
não é pré-existente, mas constrói-se na relação “entre a situação concreta com 
que a fala se relaciona, a intertextualidade disponível e a própria fala como 
dinâmica selecionadora e atualizadora de ângulos e construtora da situação 
interpretada” (p. 169). É também isso que nos indica Medina (2014) ao dizer 
que é fundamental converter a ligação entre jornalista — e/ou documentaris-
ta — numa comunicação humana, no sentido de um diálogo possível, a partir 
dos lugares culturais que cada um representa.

A frase do repórter polaco Kapuściński ajuda a enquadrar estes domínios:

“Para definir o meu ofício, o qualificativo que mais me apraz é o de 
tradutor. Mas não de uma língua para a outra, antes de uma cultura para a 
outra. (...) O desafio consiste em conseguir que as suas relações [culturais] não 
se fundamentem em princípios de dependência e subordinação, mas antes de 
entendimento mútuo e de diálogo entre iguais. Só depois daremos uma opor-
tunidade a que a boa fé e a vontade de compreender o outro triunfem sobre 
todos os ódios e conflitos que sacodem a família humana.” 

Kapuściński, 2004, p. 53

Por exemplo, a Figura 1 evidencia aspetos da “comunicação de proximi-
dade”, de “desenvolvimento” e de “participação cívica”, neste caso para mu-
lheres rurais, no interior da Guiné-Bissau, a partir de um projeto de empode-
ramento feminino liderado pela organização não governamental Tiniguena, 
com sede em Bissau.
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Figura 1 - Formação para Mulheres Rurais pela ONG Tiniguena, M’bassa, Quinara, Guiné-Bissau, Dezembro de 2021

Nessa imagem numa tabanca1 em M’Bassa na região de Quinara, 
vemos várias mulheres sentadas em círculo, no contexto das ações 
de formação2 do projeto “Mulheres Rurais, Garantes da Produção 
Segura nos Direitos e Consolidação da Paz”3, que pretende aumentar 
a participação feminina no processo de decisão, tanto a nível das suas 
comunidades, em vários lugares da Guiné-Bissau. Ora, em Quinara, 
as línguas predominantes são as locais como Balanta e Beafada, logo, 
de forma a criar proximidade na comunicação para instigar à partici-
pação cívica, é crucial escutá-las na sua língua de pensamento e que 
poucos dominam.

Através dessas ações de formação em associativismo e gestão 
coletiva de recursos, economia familiar, informação jurídica e gestão 
sustentável, numa lógica relacional de bottom up quer abrir-se espaço 
sustentado para reforçar a democracia participativa na Guiné-Bissau, 
promovendo o exercício da igualdade de direitos de cidadania entre 

1 Povoação, aldeia.

2 De acordo com o 
diagnóstico realiza-
do pela Tiniguena, 
as mulheres gui-
neenses são as que 
mais produzem. 
Não obstante, são 
as que menos deci-
dem, quer sobre a 
sua produção, quer 
sobre a gestão dos 
próprios recursos. 



53

homens e mulheres no desenvolvimento político e social. 
É nessa mesma linha que pretendo desenvolver a minha argu-

mentação, partindo da minha tese doutoral, refletindo sobre a “comu-
nicação de baixo para cima” (bottom up communication), em Portugal 
e no Brasil, propondo um modelo comunicativo de jornalismo mais 
próximo e humanizado, i.e. de “bottom up news” (Gans, 2003) — so-
bretudo audiovisual — que, a partir do reconhecimento das nuances 
dos contextos geográficos e culturais possa abarcar essas diferenças, 
sobretudo quando os temas a abordar são o desenvolvimento humano 
e a participação cívica. 

O JORNALISMO À PROCURA DE SI E AS PERSISTENTES “VOZES EM FALTA” 
As narrativas audiovisuais dos média de informação têm a capaci-

dade de desvelar histórias sobre desenvolvimento humano, sobretudo 
quando consideramos este campo na sua dimensão mais abrangente, 
como um campo que abarca questões de direitos humanos, justiça 
social, participação política, etc. Tal configura-se premente num 
contexto mundial onde persistem problemas sociais e públicos de 
diferentes naturezas e com impactos distintos na vida dos humanos 
que, na linha de Santos (2007, 2009, 2015, 2018) não são sujeitos de 
desenvolvimento humano, mas objetos de desenvolvimento humano 
— tal como a matriz dos direitos humanos. 

Em concomitância, permanecem várias vozes em falta no espaço 
público discursivo, e.g., vozes de cidadãos e cidadãs de etnia cigana, de 
negros e negras, de mulheres, de jovens, de idosos, de pessoas em situa-
ção de sem abrigo, de refugiados e refugiadas, etc. Trata-se da ausência 
de participação das epistemologias do sul (Santos, 2009), na medida em 
que a esfera pública discursiva permanece hegemónica, dominada pe-
los média mainstream e por quem tem o privilégio (e o poder) de falar 
naquele que é configurado como o império cognitivo (Santos, 2018). 
Por isso, urge abrir espaço a outras narrativas igualmente importantes.

3 O projeto é apoia-
do pelo Programa 
Alimentar Mundial 
e pelo Fundo de 
Consolidação da 
Paz da ONU, e já 
capacitou mulheres 
rurais nas regiões 
Cacheu, Bafatá, 
Oio e Gabu. Mais 
recentemente está 
a decorrer nas 
regiões de Quinara, 
Tombali e Bolama-
-Bijagós e irá chegar 
a Biombo..
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A problemática não é nova, porém configura-se como preocu-
pante nesta contemporaneidade agravada pela cultura da pós-verdade 
(McIntyre, 2018), pelas desordens informativas (Frau-Meigs, 2018) 
pela urgência de uma participação mais equitativa, ao mesmo tempo 
que o papel do Jornalismo é ameaçado quer pela pressão da insusten-
tabilidade do negócio, quer pela perda de confiança dos cidadãos no 
seu papel e até resistência aos media (Woodstock, 2014; Schrøder, & 
BlachØrsten, 2016; Syvertsen, 2017; Brites & Ponte, 2018).

Ora, se a cultura da convergência aportou para o Jornalismo de-
safios de sustentabilidade do negócio (Quinn & Filak, 2005; Jenkins, 
2006), é certo que também possibilitou hibridizar e experimentar 
diferentes linguagens com o fim de “tornar interessante o que é rele-
vante” (Kovach & Rosenstiel, 2001), na medida em que a narrativida-
de e a informação não são elementos contraditórios. Por isso, a tarefa 
dos jornalistas é contar uma história com um objetivo, que é o de 
fornecer às pessoas a informação de que necessitam para uma melhor 
compreensão de temas de interesse público que requerem atenção e 
envolvência.

É o caso dos trabalhos jornalísticos que utilizam a linguagem 
audiovisual, unindo cinematografia e uma abordagem do cinema 
documental (Kobré, 2013; McCombs, 2013; Bock, 2015), como é o 
caso do videojornalismo online que se socorreu da linguagem do 
cinema, para melhor servir propósitos informativos no contexto da 
web. Nesse sentido, a narratividade e cinematografia oferecem condi-
ções estilísticas que permitem ao jornalismo expandir a sua dimensão 
informativa. 

E isto ao mesmo tempo em que se continua a clamar por um mo-
delo de Jornalismo renovado e especializado em questões de desen-
volvimento humano, numa altura em que, a nível mundial, se assume 
o compromisso de uma agenda global (2015-2030) com 17 objetivos 
de desenvolvimento sustentável4 (ODS), divididos em 169 metas). 
Para o Jornalismo, esses ODS podem igualmente configurar-se como 

4 https://www.
instituto-camoes.
pt/images/
ods_2edicao_web_
pages.pdf
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critérios de noticiabilidade de seleção e de construção (Traquina, 2005), para 
reportar sobre questões de desenvolvimento, na medida em que permite fazer 
chegar ao espaço público discursivo eixos temáticos que clamam por visi-
bilidade, para conhecimento das problemáticas e participação dessas vozes 
eventualmente em falta. Por exemplo, alguns autores dão conta que, quando 
os assuntos são desenvolvimento humano, as fontes primárias não são as 
mais escutadas. Em Portugal (Lamy, 2010, 2015) e no Brasil (ANDI, 2006), a 
predominância é dada às fontes institucionais.

Não obstante, há muito tempo que o Jornalismo tem andado à procura de 
si próprio para melhor abordar as questões de desenvolvimento humano. Por 
um lado, o termo jornalismo para o desenvolvimento (Chalkey e Mercado, 
1968) causa resistência ao termo, sobretudo no Norte global (Ogan, 1982), 
por causa da herança semântica colonial, preferindo-se o termo jornalismo de 
interesse público (Gunaratne, 1996). 

Por outro, vários têm sido os movimentos jornalísticos que, ao longo do 
tempo, têm proposto abordagens mais próximas das fontes primárias e dos 
temas, na linha de um jornalismo mais humanizado, mais cívico (Rosen, 
1995, 1999), mais emancipatório (Shah, 1996), mais envolvido com a mudan-
ça social (Cyntrynblum, 2009) e, por conseguinte, que seja mais construtivo 
(Haagerup, 2014, 2017; McIntyre, 2015; McIntyre & Sobel, 2017, focado em 
propor soluções (McIntyre, 2011, 2014; Hammonds, 2014; Curry & Ham-
monds, 2014; McIntyre & Bjerre, 2014; Sillesen, 2014; Wallberg, 2014; Amiel, 
2017; Krüger, 2017; Aitamurto & Varma, 2018; McIntyre, 2019). 

JORNALISMO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E SUSTENTÁVEL
Por sua vez, quando se aborda o tema de desenvolvimento, importa 

dar conta da sua complexidade, contextos e abrangência. É por isso que as 
respostas a estas três questões são norteadoras das intenções de que tipo de 
desenvolvimento se está a falar: i) para quem?; ii) com quem?; iii) para quê?. 
Isso porque, desde logo, o termo desenvolvimento tem uma matriz ocidental, 
do centro para a periferia, e por isso cunhada pelo Norte global. 
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Alguns autores reforçam que é um campo tenso (Williams, 2013), polémi-
co (Sáez, 2011), polissémico, contaminado e de dissenso (Chaparro Escudero, 
2016). Outros defendem que é um oxímoro (Chaparro Escudero, 2016), que 
sustenta até ideias contraditórias, através do tempo e do espaço (Currie-Alder 
et al., 2014). Por seu lado, Santos (2009) advoga que é uma epistemologia e 
Clammer (2012) cultura. 

 O mesmo se poderá aplicar aos ODS. Aliás, Macamo (2019) defende que 
os ODS enquanto “manifestação de compromisso” com o bem-estar de todos, 
“não são má ideia”, já como plano de ação, advoga, deixa “muito a desejar”, 
com “metas irrealistas”, reforçando que se trata de uma narrativa da depen-
dência e do assistencialismo que persiste e que continua a impor-se. 

Não obstante a tensão gerada pelo conceito, trata-se, na linha de Silva 
(2021), de um referencial de análise que permite criar uma cartografia para 
proporcionar a investigadores, docentes, governantes, e atores sociais uma pla-
taforma de entendimento politicamente validada ao mais alto nível. Será uma 
forma de estabelecer uma base comum, para encetar a compreensão dessas nuances. 

Aliás, se analisarmos os diferentes relatórios de desenvolvimento humano 
do PNUD (1990-2022), constatamos como o termo se tem vindo a expandir, 
evidenciando-se como um conceito em construção. Por exemplo: i) as ques-
tões de género e desenvolvimento humano onde se analisa questões de igual-
dade, empoderamento, produtividade, equidade e sustentabilidade (1995); 
ii) para erradicar a pobreza, assumindo que as escolhas não são estáticas; 
refletindo sobre os recursos necessários para uma vida decente; ressalvando 
o sentido de pertença (1997); iii) caminhos para o desenvolvimento humano 
(2010): reflete-se o próprio conceito de desenvolvimento humano, como um 
conceito flexível e mutável, admitindo-se que é “uma ideia em evolução – não 
um conjunto fixo e estático de preceitos — e, à medida que o mundo muda, 
ferramentas e conceitos analíticos evoluem” (PNUD, 2010, p. v; vii; 1).

No jornalismo, uma das formas de analisar a práxis jornalística sobre os 
temas de desenvolvimento humano são os prémios com eixos temáticos espe-
cializados, nomeadamente o prémio AMI – Jornalismo Contra a Indiferença 
(Portugal) e Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos (Brasil).  
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Com efeito, entre 1996-2016 analisamos o conteúdo (Bardin, 2006) dos 93 
trabalhos distinguidos do primeiro e 380 trabalhos distinguidos do segundo. 

A análise incidiu quer pelo tipo de trabalho (géneros jornalísticos), 
identificação de temas e relação com os eixos temáticos do jornalismo para e 
de desenvolvimento humano (Chalkley, 1968; Ogan, 1982, Gunaratne, 1996; 
Shah, 1996, 2008; Romano, 2005) e a ligação com os ODS, a par da tipologia 
empresarial do meio. 

Constata-se que, nesses trabalhos: i) houve uma primazia para o audiovi-
sual (vídeos como micronarrativas do macro discurso digital que é a reporta-
gem multimédia); ii) além dos temas do jornalismo para/de desenvolvimento 
humano, sobressaem temas como infância, juventude, terceira idade, vio-
lência e crime, identidade, segurança, governança e política; iii) um trabalho 
relaciona-se com vários temas de desenvolvimento e dos ODS; iv) quatro 
trabalhos pertencem a meios de comunicação independentes: as reportagens 
multimédia “Juventude em Jogo” à Divergente (Portugal) e “100” à Agência 
Pública de Jornalismo Investigativo (brasil); e os webdocumentários “Haiti” e 
“Rio de Janeiro Autorretrato” à Cross Content (Brasil).

Com efeito, visto que a Agência Pública tem sido um meio significativa-
mente analisado pela academia, incidiu-se uma segunda análise de conteúdo 
mais detalhada nos trabalhos “Juventude em Jogo” da Divergente (50 vídeos), 
que aborda a exploração de jogadores de futebol menores oriundos da Guiné-
-Bissau e do Brasil; e Rio de Janeiro- Autorretrato, da Cross Content (10 
vídeos), que incide sobre o ponto de vista de moradores da favela da Maré.  
A reportagem multimédia e o webdoc foram utilizados como estudos de caso, 
para compreender como foram construídas essas narrativas audiovisuais que 
abordam questões de desenvolvimento humano. 

As principais questões de partida foram: i) como é que as narrativas 
audiovisuais da Web estão a abordar as questões do desenvolvimento huma-
no em Portugal e no Brasil?; ii) qual é o perfil destes meios de comunicação 
que se destacam nas narrativas audiovisuais?; iii) como foram construídas 
e produzidas estas narrativas audiovisuais?; iv) que tipo de fontes/interve-
nientes foram utilizados nestas narrativas audiovisuais?; v) o que dizem as 
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fontes entrevistadas e o que tencionam comunicar?; vi) em que medida são 
configuradas como práticas jornalísticas que se aproximam de um modelo 
comunicativo para/de/sobre desenvolvimento e emancipatório?; vii) como foi 
produzido e montado o discurso audiovisual destas narrativas?

Para isso, utilizou-se metodologias qualitativas de análise de conteúdo: 
i) mapeamento do material disponível: website, trabalhos, elementos 

media, discursos sobre trabalhos;
ii) entrevistas semiestruturadas com os autores dos trabalhos (informan-

tes privilegiados); 
iii) elaboração de uma grelha análise: conteúdo vídeos, codificação (temas 

e assuntos referidos pelas fontes-intervenientes); 
iv) gramática audiovisual: os planos e o tipo de edição utilizados; 
v) análise relacional entre o vídeo-jornalismo e o documentário, bem 

como a proximidade com o jornalismo narrativo.
Dessa decomposição, ficou evidente tanto para o caso da reportagem 

multimédia “Juventude em Jogo” (Divergente, Portugal), como para o webdo-
cumentário “Rio de Janeiro Autorretrato” (Cross Content, Brasil) que: 

i) o modelo comunicativo privilegia o discurso das fontes primárias, en-
quanto atores sociais/agentes ativos da revelação dos contornos do problema 
social em causa, numa lógica de bottom up; 

ii) as fontes primárias são os protagonistas que guiam história, à luz do 
modelo de representação do documentário participativo (Nichols, 2001), no 
estilo de pseudomonólogo (idem), como ponto de vista dos subalternos, para 
que falem, configurando-se como contra-esferas públicas à hegemonia dos 
discursos institucionais dominantes (Fraser, 1992, 2003, 2007); 

iii) o discurso visual alinha-se com a cinematografia e distancia-se da lin-
guagem televisiva, havendo predominância de planos de maior proximidade 
que detalham a fonte-interveniente, imprimindo maior carga dramática; 

iv) as fontes falam sobre o seu universo emocional, subjetivo, fazendo do 
discurso uma experiência política; 

v) são meios que abrem espaço àqueles que são normalmente esquecidos 
na esfera pública, praticando um jornalismo narrativo, por isso, mais lento. 
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UM JORNALISMO NARRATIVIZADO PARA COADJUVAR MUDANÇAS SOCIAIS
Criar proximidade, através da comunicação jornalística, para promover 

a participação cívica, pressupõe saber escutar e recolher os discursos das 
primeiras vozes enquanto sujeitos de desenvolvimento humano para melhor 
compreender as suas problemáticas. 

A análise aos 473 trabalhos distinguidos entre 1998-2016, nos prémios 
AMI-Jornalismo Contra a Indiferença (Portugal) e Vladimir Herzog de 
Anistia e Direitos Humanos (Brasil), evidencia que, ao longo de cerca de 20 
anos, tem havido uma primazia para as narrativas audiovisuais, sobretudo de 
meios independentes que assumem um compromisso com a escuta de grupos 
socialmente oprimidos e com pouca ou nenhuma visibilidade no espaço 
público discursivo, dominado pelos média mainstream, tentando abrir espaço 
para que possam tomar a palavra. 

Dos dois estudos de caso de meios de comunicação independentes como 
a revista digital de jornalismo narrativo Divergente (Portugal) e a agência de 
comunicação Cross Content (Brasil) ficou claro que fazem-no inclusive enfa-
tizando as fontes primárias, dando-lhes espaço para que falem dos seus pro-
blemas, fazendo do discurso uma experiência política (Arendt, 1958) reco-
nhecendo as suas subjetividades, para que o poder de falar lhes seja devolvido. 

Além disso, dão primazia à linguagem audiovisual que cruza as técnicas  
do jornalismo narrativo (ênfase na primeira pessoa), da cinematografia (pla-
nos de proximidade) e do cinema documental (pseudomonólogo), socorren-
do-se da estética para promover uma “ética do cuidado” (Camponez, 2013) e 
de “diálogo possível” (Medina, 1986, 2014), expondo a urgência de as episte-
mologias do sul poderem falar.

Nestes moldes, o jornalismo que se debruça sobre as questões de de-
senvolvimento humano reivindica tempo de escuta e narração, para que se 
compreenda a sua complexidade, mas também as nuances. É nesse sentido 
que o jornalismo para/de/sobre desenvolvimento humano é uma prática que 
se quer mais humana, mais participativa, mais inclusiva, mais contextualiza-
dora, mais indagadora, mais construtiva e mais observante das preocupações 
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da atualidade e suas ausências. Ele parte das matrizes do jornalismo, mas 
consciente de que tem a responsabilidade acrescida para criar mudanças, 
num profundo conhecimento de vários campos (e.g., direitos humanos, cul-
tura, problemas sociais e públicos, economia, política), no exercício de uma 
persistente análise das vozes em falta. Trata-se de uma prática jornalística 
especializada e de sistema que atenta, primordialmente, nas primeiras vozes, 
praticando um modelo comunicativo de bottom up news, i.e., valorizando os 
discursos dos sujeitos de desenvolvimento humano (Ribeiro-Rodrigues, 2021, 
pp. 496-497). 
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A actividade jornalística e direitos conexos como a Liberdade de Impren-
sa, é salvaguardada pela Constituição da República de Angola no artigo 44.º 
e por uma série de instrumentos legais, com destaque para a Lei de Imprensa 
(1/17), aprovada pela Assembleia Nacional a 23 de janeiro de 2017. A norma 
define claramente medidas que garantem a liberdade de informar, de se infor-
mar e de ser informado, salvaguardando também a isenção e o rigor informa-
tivo, bem como o respeito pelos preceitos ético e deontologia profissional.

A Lei de Imprensa resulta da necessidade de adequá-la à Constituição da 
República de Angola e às transformações políticas, económicas e sociais ocor-
ridas no País. O diploma “estabelece os princípios gerais que devem enqua-
drar a actividade da comunicação social, na perspectiva de permitir a regula-
ção das formas de acesso e exercício da liberdade de imprensa, que constitui 
um direito fundamental dos cidadãos, constitucionalmente consagrado”.

Objecto de tratamento em legislação ordinária desde 1991, altura em que 
o país se abriu formalmente ao regime multipartidário, através da Lei 22/91, 
de 15 de Junho, a lei vigente conta 92 artigos que consagram, como direitos 
fundamentais dos jornalistas, a liberdade de expressão, criação e divulgação, 
liberdade de acesso às fontes de informação bem como o direito de acesso 
a locais públicos e respectiva protecção. O sigilo profissional, a garantia de 
independência e a cláusula de consciência têm respaldo legal. A filiação em 
qualquer organização sindical ou outras instituições angolanas e estrangeiras 
dedicadas exclusivamente a defesa dos interesses da classe configuram igual-
mente direitos dos jornalistas.

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO, REGULAÇÃO  
E ‘ACCOUNTABILITY’

Maria Luísa Rogério, Sindicato dos Jornalistas e Federação Internacional de Jornalistas (Angola)
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A Lei de Imprensa salvaguarda deveres universalmente associados ao 
jornalismo como informar com rigor, objectividade e isenção, respeitar as 
incompatibilidades previstas no Estatuto do Jornalista e os limites à liberdade 
de imprensa dispostos na Constituição e demais legislação aplicável. O acesso 
às fontes de informação, amplamente questionado pelos profissionais de co-
municação social e pelo seu público também tem respaldo legal.

RESPONSABILIDADE DO JORNALISTA
Ao jornalista compete informar e contribuir para aclarar acontecimentos. 

Embora não deva obedecer a nenhuma escala de hierarquização relativamen-
te aos demais poderes republicanos, o jornalista tem o poder de influenciar o 
público, advindo daí a informal catalogação de “quarto poder”. Mais impor-
tante do que o debate sobre a classificação e o real alcance desse poder, o facto 
é que o jornalismo tem a particularidade de influenciar o público. Para o bem 
e para o mal, diga-se de passagem. Em Angola, país extremamente influencia-
do pelo contexto político, com um alto grau de iliteracia, ao jornalismo, com 
enfoque no dever de informar, são atribuídas responsabilidades acrescidas.

No âmbito da responsabilização do jornalista, a Lei de Imprensa demarca 
as situações em que a prática da liberdade de expressão, através dos meios de 
comunicação social, pode resultar em danos para interesses e valores pro-
tegidos por lei. Especifica que os autores desses actos respondem de forma 
disciplinar, civil e criminal. De modo a evitar interpretações equivocadas, a 
norma clarifica que “a responsabilidade disciplinar é independente da respon-
sabilidade civil ou criminal”.

Mesmo sem ter pendor criminal, a lei remete para o Código Penal, a 
punição para a publicação de textos ou imagens que ofendam bens jurídicos 
penalmente protegidos. Estamos a falar dos designados crimes contra a honra 
de que são mais frequentes a calúnia, a difamação e a injúria. A tríade de 
crimes contra a honra tem sido alvo de intensos debates em Angola, dividin-
do sindicatos, associações jornalísticas, juristas e outros sectores da socieda-
de. Os primeiros hasteiam a bandeira da descriminalização por entenderem 
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que os crimes que lhes são imputados decorrem da actividade profissional, 
devendo as penas converter-se em multa e nunca na privação da liberdade, 
enquanto os demais entendem que ninguém deve ser merecedor de tratamen-
to diferenciado.

O exercício da profissão de jornalista é regulado pelo Estatuto do Jorna-
lista que define, entre outros aspectos, quem é jornalista, o regime de in-
compatibilidades, os direitos e deveres, as condições de emissão, renovação, 
suspensão e cassação da carteira profissional do jornalista. A lei consagra, de 
igual modo, a Comissão da Carteira e Ética, organismo de direito público de 
âmbito nacional. 

Reclamada pela classe jornalística durante cerca de três décadas, a Comis-
são da Carteira e Ética embora prevista pela Lei 7/06, de 15 de Maio, nunca 
chegou a ser materializada por falta de regulamentação. Considerado o prin-
cipal mecanismo de auto-regulação do exercício da actividade jornalística 
no país, a CCE é o único órgão com competência legal para atribuir, renovar, 
suspender ou cassar os títulos de acreditação dos profissionais da comunica-
ção social, a par da emissão do certificado de reconhecimento da Carteira de 
Jornalista Estrangeiro.

À CCE é atribuída a prerrogativa legal de apreciar, julgar e sancionar a 
violação dos deveres ético-deontológicos dos jornalistas. O organismo emitiu 
cerca de 2.500 Carteiras entre Fevereiro de 2021 e Fevereiro do corrente ano. 
A isenção, rigor, verdade, imparcialidade e responsabilidade definem pala-
vras-chave no Código de Ética e Deontologia. Muito similar ao português, 
o Código angolano congrega, em 12 pontos, valores universais, incluindo 
aqueles que, por natureza, precedem qualquer ciência. 

Paralelamente, o jornalismo assenta em preceitos deontológicos e éticos 
sintetizados no Código de Ética e Deontologia profissional aprovado em 
Assembleia de Jornalistas convocada pelo Presidente do Conselho Directivo 
da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERCA) em obediência ao 
artigo 31.º da Lei sobre o Estatuto do Jornalista. O Código de Ética foi formal-
mente aprovado a 26 de Outubro, 15 exactos anos depois, em 2004, de sete 
organizações da classe e Sindicato dos Jornalistas Angolanos terem aprovado 
a primeira versão do Código de Ética e Deontologia. 
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O Jornalismo, actividade com impacto transversal na vida em sociedade, 
deu um importante passo no reforço da pluralidade e da liberdade de expres-
são, traves-mestras do Estado democrático de direito consagrado na Consti-
tuição da República, com a entrada em vigor da Carteira Profissional. Uma 
nota de realce em todo o processo que culminou com a institucionalização da 
CCE é o crucial papel desempenhado pelo Sindicato dos Jornalistas Ango-
lanos (SJA). Fundado a 28 de Março de 1992, o SJA é o primeiro Sindicato 
independente fundado em Angola, depois da adopção do quadro legislativo 
que pôs fim ao regime monopartidário. 

Por outro lado, é impossível falar de jornalismo em Angola sem passar 
em revista o papel da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angola-
na, designada por ERCA. Por força da sua composição, o organismo reflecte 
a estrutura do poder em Angola. O artigo 13.º da Lei Orgânica da ERCA é 
elucidativo:

1. O Conselho Directivo da ERCA é o órgão colegial responsável pela 
definição e implementação da actividade reguladora de supervisão da ERCA, 
composto por 11 membros eleitos pela Assembleia Nacional. 

2. A eleição dos membros do Conselho Directivo recai sobre pessoas 
designadas da seguinte forma:

a) Cinco membros pelo partido que detiver a maioria dos assentos parla-
mentares;

b) Três membros pelos demais partidos com assento na Assembleia  
Nacional;

c) Um membro pelo Executivo;
d) Dois membros designados pelas associações representativas da profissão.
A lei define, sobre a natureza jurídica da ERCA, que esta é uma “entidade 

administrativa independente, exercendo actividade de regulação e supervisão 
da comunicação social em conformidade com o disposto na Constituição e 
na lei”. Define também que a “Entidade Reguladora da Comunicação Social 
Angolana tem por objectivo a prática de todos os actos necessários à prosse-
cução das atribuições que lhe são acometidas por lei”.

No entanto, escrutinados ao detalhe, nenhum artigo faz referência ao po-
der de licenciar os operadores/agentes ou de os sancionar. No fundo, apesar 
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de ser uma entidade reguladora, a ERCA exerce, nos termos da lei um papel 
mais moralizador, visto que as suas deliberações têm carácter vinculativo 
apenas no que toda a publicação, por exemplo do direito de resposta previs-
tos pela Lei de Imprensa. De que tipo de regulação estamos a falar? Pergunta 
legítima! 

Diante do exposto, fica mais ou menos subjacente que o quadro legislati-
vo permite, no geral, a existência de uma imprensa vibrante e activa, não de-
pendente das agendas partidárias e de interesses alheios à profissão. Chegados 
a este ponto colocam-se duas incontornáveis perguntas: a legislação é eficaz? 
A realidade da comunicação social angolana reflecte as garantias constitu-
cionais, normas e discursos políticos floreados de boas intenções? Ou seja, o 
quadro legislativo constituiu factor para assegurar a qualidade de informação, 
regulação e accountability?

Mais facilmente a comunidade tolera a falta de rectidão no agir de um 
político e noutras classes sociais do que jornalismo. Ainda bem que é assim. 
Ao jornalista, a exigência de imparcialidade, equidistância, transparência, 
rigor e exactidão chega a assumir carácter de infalibilidade. Antes da justiça 
dos tribunais, o cidadão anseia o amparo desta singularidade do Jornalismo, 
um poder mediador na relação entre o Legislativo, o Judicial e o Executivo.

Quando se fala em regulação, qualidade de informação e prestação de 
contas, traduzindo o conceito inglês de accountability, estamos em presença 
de práticas típicas de países democráticos. Ou, pelos menos, aqueles que já 
ultrapassaram as incertezas sobre as virtudes das liberdades económicas ou 
no sentido mais amplo do liberalismo, e sabem de cor e salteado o lugar do 
Estado na economia.

Só nestes contextos faz sentido essa abordagem. Faço parte de uma 
realidade económica em que o Estado ainda não compreendeu o seu papel 
na economia. É ainda o principal regulador, como vimos na Lei Orgânica da 
Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (Lei n.° 2/17, de 23 
de Janeiro), e facilmente há-de convir que não estamos em presença de uma 
entidade reguladora tal como se conhece de outras realidades. Segundo os 
estudiosos nestas matérias, dentre os quais ressalto o professor Vital Morei-
ra, qualquer entidade que se arroga o direito de regular tem de possuir duas 
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competências estruturantes: poder de licenciar os operadores/agentes; e de 
sancionar. 

Essas são as duas atribuições que conferem identidade a qualquer regula-
dor. A realidade a que me reporto, a angolana, apresenta uma entidade gover-
namental com essas duas competências: o Ministério das Telecomunicações 
Tecnologia de Informação e Comunicação Social, vide a Lei de Imprensa, n.° 
1/17, de 23 de Janeiro, n.º 6 e 7, do artigo 29.°.

A qualidade da informação é o corolário de uma regulação eficaz, pois 
só ela é capaz de impedir concentração de órgãos de comunicação social e 
promover a pluralidade de informação e de órgãos. Quando se discute a qua-
lidade da informação, já não basta fiscalizar como os jornalistas respeitam os 
respectivos códigos deontológicos. É importante saber quão plural é o merca-
do da comunicação social. Quem são os verdadeiros detentores dos órgãos de 
comunicação social, e que comportamento adoptam em situações em que os 
interesses de quem detém os órgãos são postos em causa.

Reitero, toda essa discussão tem sentido numa democracia madura. No 
contexto do qual faço parte, não é nenhum escândalo que o Estado seja o 
único detentor de canais de televisão, de 41 estações de rádios (grupo Rádio 
Nacional de Angola e as Rádios Mais), da agência de notícias, do único diário 
e das duas maiores gráficas (Damer e Edições Novembro-EP). Numa realida-
de como esta, a pluralidade é um sonho. Logo, a qualidade de informação é 
um luxo para poucos, porque conseguem contrapor as limitações do panora-
ma mediático nacional mediante acesso à estações internacionais. 

É justo reconhecer que o mercado da rádio é mais plural, porém res-
tritivo. Dos 160 municípios de Angola menos de 80 dispõem de órgãos de 
informação. Lembro que estamos a falar de um país com cerca de 30 milhões 
de habitantes, cuja dimensão geográfica cabe sete países europeus dentre os 
quais França, Portugal, Bélgica, Holanda, Finlândia e outros. A prestação de 
contas traduz-se numa tomada de consciência dos jornalistas e os respectivos 
órgãos de comunicação social sobre a qualidade da informação que prestam. 
Estaríamos neste caso a falar da pluralidade interna, contra a outra, a exter-
na, que tem a ver com a existência de vários órgãos de comunicação social, 
detidos por entes diferentes. 
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Mais uma vez o estágio da democracia é importante. 
É num quadro de concorrência e exercício de liberdades que se manifes-

ta a vontade de prestar contas ao público a que servimos. A preocupação de 
elaboração dos códigos deontológicos, internos e externos, é reflexão de uma 
sociedade exigente, se quisermos, com cidadania crítica. Nessas sim, a presta-
ção de contas é um dever.

Para não apresentar um panorama sombrio, acrescento um detalhe que 
pode agregar alguma esperança de mudança. Felizmente, foi aprovada uma 
Lei das Entidades Reguladoras Independentes, o que significa obrigação de 
todas as entidades conformarem os seus estatutos a esse diploma. Uma visita 
“en passant” a este diploma permitir aferir que a competência de licenciar e 
sancionar será das entidades reguladoras.
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Vivemos tempos em que cada frase sobre jornalismo acaba por ter agre-
gada a palavra crise. E não falo apenas dos tempos pós-pandemia, a crise vem 
de antes, de muito antes.

Ao mesmo tempo, ou também por isso, cresce a desinformação, muitas 
vezes alimentada por uma realidade em que a profissão deixou de ser sedu-
tora porque aumenta a precariedade, reduzem-se os salários, os apoios ao 
jornalismo e a defesa de uma profissão consagrada constitucionalmente fica 
na retórica, não avança nunca para a prática.

Não sou, nunca fui na vida, catastrofista, nem pessimista sequer, mas 
quanto mais tempo estou nas minhas funções de representante dos trabalha-
dores num sindicato como o Sindicato dos Jornalistas (SJ), mais me convenço 
de que o poder político tem de uma vez por todas de se sentar e decidir com 
as associações do setor se não chegou o momento de se apoiar o jornalismo 
livre, independente e de qualidade. Se não queremos correr o risco de a de-
sinformação minar a democracia e todo o sistema que tem o dever de prote-
ger garantias e liberdades, sobretudo a liberdade de expressão e de imprensa, 
temos todos de fazer muito mais. Disso não restam dúvidas.

No final de 2020 tivemos um sinal. Um sinal de que os tempos são de 
urgência e que o mundo tem mesmo de proteger o jornalismo e premiar os 
jornalistas que todos os dias lutam pela sua profissão, lutam pela verdade e 
cumprem as regras de quem tem a missão de informar com rigor e com a 

SOBRE A NECESSIDADE DE APOIAR  
O JORNALISMO LIVRE, INDEPENDENTE  
E DE QUALIDADE

Luís Simões, Sindicato dos Jornalistas (Portugal)
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máxima isenção, com total respeito pela deontologia.
Esse sinal chegou do Comité Nobel que entregou o Nobel da Paz a dois 

jornalistas – à filipina Maria Ressa e ao russo Dmitry Muratov.
Dois jornalistas que nos orgulham e que a todos inspiram, porque exer-

cem a profissão em condições extremas. São um exemplo da luta por um 
jornalismo livre que pode e deve ser apoiado pelos governos das sociedades 
democráticas.

Acredito, quero acreditar que esse foi o grito que foi dado aquando do 
anúncio da atribuição do Nobel da Paz a estes dois jornalistas. Mas o que eu 
esperaria é que este grito tivesse eco em Portugal e que o poder ou os poderes 
sentissem que o apoio ao jornalismo é urgente. Infelizmente não foi isso que 
tivemos como resposta. Nem sequer houve uma aposta forte numa campanha 
a favor do consumo de jornais, não se aproveitou o momento para mostrar 
que a única resposta à desinformação e à propaganda de forças antidemocrá-
ticas é o jornalismo.

E não posso deixar de acrescentar que esta foi também uma lição que nos 
deram os nossos leitores, os nossos ouvintes, os nossos telespetadores: em 
tempos de pandemia procuraram sobretudo informação verificada por pro-
fissionais devidamente formados e treinados para o efeito e esses são apenas 
os jornalistas. Os estudos mostram-nos que os cidadãos buscaram sobretudo 
meios tradicionais de comunicação para obter informação e com isso Portu-
gal esteve um passo à frente, como nos demonstra a vacinação a ter valores 
superiores a 90%.

Serve esta introdução para vos dizer que no momento em que me pedi-
ram que meditasse sobre os grandes problemas do jornalismo em Portugal 
encontro uma perturbadora falta de apoio da Assembleia da República, dos 
partidos e do Governo.

O Sindicato dos Jornalistas falou com todos os grupos parlamentares 
e não deixou de lhes recordar que desde a Conferência do Financiamento 
dos Media, que promovemos em 2019 – parece que foi há uma eternidade – 
que reivindicamos um apoio efetivo ao setor, precisamente como forma de 
proteger a democracia e os valores protegidos pela Constituição. Lançámos a 
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discussão, apontámos caminhos e andamos há todo este tempo a fazer pro-
postas. Em vão!

E não pedimos o Mundo, mas coisas simples, apenas à distância de algu-
ma boa vontade e pouco dinheiro.

No documento que apresentamos estão coisas tão simples como a forma-
ção gratuita em novas tecnologias e adaptação ao digital (através do CENJOR).

A criação de bolsas de apoio a jornalistas; apoio a projetos independentes 
de media; financiamento de um programa informativo, a disseminar em ca-
nais digitais oficiais e nos canais de serviço público, sobre o que é jornalismo 
e o que não é (coordenado pelo Sindicato dos Jornalistas).

E quisemos também direcionar para os cidadãos algumas propostas por-
que sem eles não há jornais e jornalismo.

Pedimos uma dedução, em sede de IRS e de IRC, de parte ou da totalida-
de dos gastos com assinaturas digitais; o alargamento da consignação do IRS 
a órgãos de informação.

E também uma medida com alguma inovação, a atribuição de um vou-
cher de 20 euros a cada cidadão para financiar um órgão de informação à sua 
escolha, ao mesmo tempo que se colocavam jornais nas escolas e nas reparti-
ções públicas, para fomentar o interesse pela leitura.

E já que aqui estamos, algo que continuamos a dizer que seria um inves-
timento com grande retorno: oferecer subscrições de órgãos de informação 
aos jovens que entrem nas universidades e formações de literacia digital para 
seniores.

Alertámos igualmente o poder político que repensar o porte pago pode ser 
a salvação de grande parte de Imprensa regional. E como ela nos faz falta…

Sem sair do campo empresarial, defendemos também que nesta fase deve 
haver um incremento dos benefícios fiscais para as empresas que se dedicam 
ao jornalismo, nomeadamente a eliminação do IVA nas assinaturas comerciais.

A lista é longa, fiquem tranquilos que não vou apresentar todas as propos-
tas, mas deixo mais algumas.

Garantir que os organismos públicos disponibilizam assinaturas digitais, 
nomeadamente nos espaços de atendimento ao público; obrigar as empresas 
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de clipping a pagarem mais pela utilização de conteúdos jornalísticos e fisca-
lizar devidamente a sua atividade; assegurar que o Estado compra jornais ou 
assinaturas, em vez de contratar empresas de clipping.

E, claro, o que já pareceu uma miragem, mas começa a ser discutido mais 
seriamente: responsabilizar as grandes plataformas multinacionais, como a 
Google e o Facebook e a Amazon pela utilização de conteúdo que não lhes 
pertence, sem pagarem o que ele vale. E vale tanto…

Procurámos ao longo dos últimos anos apresentar estas e outras pro-
postas a todos os grupos parlamentares. A todos procurámos dizer que há 
medidas que são mais do que paliativos, que podem ser eficazes, mas não 
escondo que foi com amargura que orçamento após orçamento pouco ou 
nada foi feito.

Voltaremos a discutir com os grupos parlamentares o que pode ser 
transportado para as propostas dos partidos quando se começar a discutir o 
próximo orçamento. Teremos agora uma maioria absoluta a governar o país, 
mas esperemos que finalmente Portugal assuma que investir no jornalismo de 
qualidade e na informação verificada por profissionais é um bom ‘negócio’, e 
que sai barata essa forma de defender a democracia.

Muita gente nesta sala tem estado atenta aos alertas que têm sido feitos e 
muitos já pensaram e escreveram sobre a forma como a sociedade se mobi-
lizou para não deixar morrer algumas atividades económicas. A realidade, 
porém, é que houve um setor que não foi de todo apoiado, não recebeu um 
cêntimo de apoio extraordinário.

Dir-me-ão que estarei errado, que os célebres 15 milhões que o Ministério 
da Cultura canalizou para a comunicação social são valor relevante.

Pois bem, respondo que não é apoio e a única coisa que tem de extraor-
dinário é terem-se antecipado verbas de publicidade institucional que não te-
nho dúvidas que foram importantes, principalmente para a imprensa regional 
que passa por momentos muito complicados, mas que mais não foi do que 
dar liquidez a quem lutou por não falhar num único momento em informar 
com rigor em tempos de peste, com todos os riscos que isso acarretou. A 
troco da publicação de publicidade. Apenas isso.
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Fecho este capítulo com uma frase de Maria Ressa, essa mulher que ga-
nhou um Nobel porque nunca perdeu a coragem. Ela avisa-nos que «a menti-
ra pode matar!». Eu acrescentaria, o apoio sem complexos ao jornalismo livre 
e de qualidade pode evitar muitos dos ataques que temos sentido às nossas 
democracias. Pode salvar um dos mais importantes pilares da democracia.

Está claro que não se defende o jornalismo livre, independente, de quali-
dade - a única arma conhecida contra a desinformação – sem dar condições 
de trabalho aos jornalistas.

Quando o professor Carlos Camponez me lançou para cima da mesa 
o tema “Qualidade de Informação, Regulação e Accountability” a primeira 
palavra que me veio à mente foi “precariedade”. Admito que pode ser defeito 
de sindicalista, mas faz-me sofrer a política dos baixos salários e dos vínculos 
cada vez menos estáveis.

Hoje, o jornalismo deixou de ter o “glamour” que já teve, mas bem mais 
preocupante do que isso é saber que esta profissão com as responsabilida-
des que tem, o nível de especialização que exige e a formação cada vez mais 
profunda que é necessária, não pode ser uma profissão de salários mínimos e 
de gente que salta de estágio em estágio, à procura do que muitas vezes nunca 
acontece: ser jornalista num contexto de estabilidade  que permita resistir a 
pressões dos poderes políticos, económicos ou até dos pedidos para uma e 
outra vez ignorarmos algo mágico e que tem apenas 11 artigos que é o nosso có-
digo deontológico, que nos obriga  e nos vincula a regras que os outros não têm.

E já não são só os jornalistas que sentem na pele esta realidade; bem 
sei que é um risco grande falar num estudo feito aqui na Universidade de 
Coimbra porque o moderador deste painel, o professor Carlos Camponez foi 
um dos responsáveis por esse trabalho, a par do professor João Miranda. As 
conclusões, essas, terão de nos fazer parar para pensar sobre o jornalismo que 
queremos e a democracia que temos.

Com o conforto de os ter aqui para me corrigirem alguma imprecisão, 
tivemos praticamente dois terços dos inquiridos , alunos de comunicação so-
cial, a responderem que será improvável «encontrar um primeiro emprego no 
jornalismo» e de seguida tudo o que já disse, que não acreditam que possam 
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conseguir ter um contrato laboral estável, com um salário de acordo com as 
suas qualificações e formação académica, bem como com o estatuto e respon-
sabilidade da profissão.

O pior não são as baixas expectativas destes mais de mil estudantes. O 
pior é que sabemos todos que eles estão provavelmente certos, estão arrepian-
temente certos.

Deste inquérito sai, porém, um dado curioso. Apenas 10 % dos inquiridos 
responde que não pretende trabalhar em jornalismo e isso revela que o futuro 
pode não ser tão negro como às vezes o pintamos. Um paradoxo interessante, 
como lhe chamou João Miranda.

Diria que parte das preocupações com os baixos salários são verdadeiras 
e nesse sentido não posso deixar de partilhar convosco uma negociação que 
se estende há mais de quatro anos, o Contrato Coletivo de Trabalho para os 
Jornalistas.

Não tenho dúvidas de que a contratação coletiva tem de ser a chave para 
tornar mais aliciante a profissão de jornalista e sendo verdade que um do-
cumento estrutural como este só está fechado quando há 100 por cento de 
acordo, há já alguns dados que podem ser referidos porque serão realidade 
em breve.

Há ainda questões a serem discutidas internamente pelos associados do 
SJ, mas no campo dos baixos salários certamente que a entrada na profissão 
não será inferior a 765 euros, com o compromisso de estar sempre acima do 
salário mínimo. Anteriormente era 705.

Ainda assim é pouco, muito pouco, mas sinto que será importante mudar 
o paradigma e passarmos a ter uma carreira de jornalista em que haja pro-
gressão salarial, no máximo de três em três anos e no final de carreira a retri-
buição mínima será de 2.295, quando anteriormente era de 1.200 euros.

E sem ir demasiado longe nesta fase, certamente que foram encontradas 
formas de valorizar a profissão, como a majoração de férias, consoante a idade, 
voltando à consagração de 25 dias de férias (22 pagos).

De acordo com os novos tempos temos vindo a procurar nas negociações 
chegar a um regime de teletrabalho inovador e alargado.
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Será suficiente para voltar a criar a ideia de uma profissão valorizada e 
com remunerações de acordo com as responsabilidades dos seus profissio-
nais? Certamente que não. Mas é mais um passo, um passo que acredito será 
o primeiro de muitos.

Apesar disso, com tudo o que disse antes, corro o risco de ser mal inter-
pretado. Corro o risco de levar alguém a pensar que não se faz em Portugal 
bom jornalismo porque as condições de trabalho são precárias, que afastam 
os melhores. Não, não é felizmente isso que vos venho dizer.

Temos o privilégio de vivermos num país de grandes jornalistas, de jorna-
lismo que muitas vezes tem grande qualidade e é essa a bitola que temos que 
lutar para que seja a regra.

Termino com uma frase que é de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente 
da República, mas poderia certamente ser de qualquer um de nós porque é 
uma evidência, que infelizmente deve ser repetida vezes sem conta.

“Não há democracia forte sem liberdade de imprensa forte”.
Só falta que as vontades se unam para termos também uma imprensa 

forte e apoiada. Nesse dia estaremos todos bem mais tranquilos e correremos 
certamente menos riscos. Repito uma ideia que já tinha deixado: “Só conheço 
uma forma eficaz de se combater a desinformação: é termos uma informação 
credível. Independente. Rigorosa. Meios de Comunicação fortes. A democra-
cia é demasiado frágil para não cuidarmos dela…”.
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QUALIDADE DA INFORMAÇÃO, REGULAÇÃO  
E ‘ACCOUNTABILITY’ NA GUINÉ-BISSAU

Indira Baldé, Presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos  
da Comunicação Social da Guiné-Bissau

O sector da comunicação social na Guiné-Bissau é um sector com gran-
des precariedades. Temos um grande número de funcionários, de jornalis-
tas, técnicos, operadores de câmaras, todo um conjunto de profissionais a 
trabalhar numa situação de precariedade, sem vínculo jurídico com o órgão 
onde trabalham. Não estão efectivados, recebem os salários só depois dos 
funcionários efectivados receberem o seu, e é com o que sobra que fazem os 
pagamentos. E esses pagamentos não são num valor que permita a sobrevi-
vência para mais de 15 dias. Há jornalistas que recebem menos de 100 euros, 
por mês. Como é que podemos exigir qualidade de informação? Como é que 
podemos exigir o rigor no tratamento e na recolha e divulgação dos factos? É 
verdade que muitos desses profissionais são íntegros, mas também são fáceis 
de serem manipulados por interesses que, todos nós sabemos, quando a si-
tuação política do país é instável, cada um tenta aproveitar ao máximo um ou 
outro órgão para expor, fazendo passar as suas mensagens como bem enten-
dem. Temos esse problema.

O outro problema que temos é mesmo dentro dos órgãos do Estado. Os 
dirigentes, os directores dos órgãos não são nomeados como noutros países, 
através de concursos públicos, ou por indigitação da autoridade regulado-
ra; são os partidos que têm o poder e fazem as nomeações. Esses directores, 
quando vão para os órgãos para dirigir, já vão com uma missão predefinida. 
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Chegamos a ser confrontados com listas de pessoas que não podem falar com 
outros órgãos de comunicação social. Como é que podemos falar de qualida-
de de informação, neste aspecto? Como é que podemos falar de um jornalis-
mo isento, embora haja órgãos que lutam para isso? Estamos a lutar, mas há 
situações que, se não nos concentrarmos, acabamos por deixar de fazer um 
jornalismo livre, um jornalismo isento, um jornalismo de interesse público.

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
Nos dias que correm, falar da qualidade da informação é falar do fun-

damento básico e indispensável para um órgão de comunicação continuar a 
existir, um jornalista continuar a merecer este título e a ser ouvido ou as suas 
obras continuarem a ter credibilidade do público.

Qualidade da informação é muito importante para qualquer órgão, por-
que uma boa informação tem impacto direto na melhoria das condições de 
vida dos destinatários dos nossos trabalhos. Assim uma informação de má 
qualidade pode levar a desestabilitação emocional e ou social dos nossos con-
sumidores. Um exemplo disso é fazer o retrato de um caso de abuso sexual 
com a cara da vítima sem proteção.

Portanto ao falarmos da qualidade da informação estamos a falar do 
valor de uma informação dentro de um contexto específico capaz de produzir 
mudanças, ajudando o consumidor da mesma a saber analisar e tirar as de-
vidas ilações. Para isso, é fundamental termos acesso a fontes de informação, 
elaborar muito bem o método de recolha e tratamento dos dados, acima de 
tudo confiáveis.

REGULAÇÃO
As redações são as primeiras secções para proceder a uma autorregulação, 

através dos Conselhos de Redação, do cumprimento das linhas editoriais dos 
órgãos, dos livros de estilo, do código da ética e deontologia profissional e da 
consciência do próprio jornalista.
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E mais temos outros órgãos de regulação cuja nomenclatura varia de país 
para país.  Em alguns são chamados Autoridade Reguladora da Comunicação 
Social, Autoridade Nacional da Comunicação, Entidade Reguladora da Co-
municaçao. Na Guiné-Bissau é denominado de Conselho Nacional da Comu-
nicação Social (CNCS), criado com a abertura do país ao multipartidarismo.

O objetivo principal do Conselho Nacional da Comunicação Social é 
regular e supervisionar o funcionamento dos órgãos de comunicação. Fis-
calizar o cumprimento das leis das Rádios, Jornais, Televisão e Agência, mas 
carece de meios para cumprir as suas competências. E mais precisa de uma 
reforma legal virada para os desafios atuais. Contrariamente a outros países, 
o Conselho Nacional da Comunicação Social da Guiné-Bissau não tem poder 
sancionatório, limita-se à conciliação e a fazer chamadas de atenção. Desde a 
sua criação, em 1991, não sofreu alterações. A primeira feita em 2018 ainda 
não foi promulgada.

A composição atual do CNCS tem pouca representação da classe. É 
presidido por um Juíz Conselheiro, indigitado pelo Conselho Superior da 
Magistratura Judicial, deputados e reresentantes do Presidente da República. 
Na ótica do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comuncação Social, devia 
ser um jornalista com capacidade moral reconhecida a presidir o órgão e ter 
maior reresentantividade da classe. Na revisão, foi criada a figura de Vice-Pre-
sidente que será um/a Jornalista e incluiu maior número de representantes da 
classe jornalística, porém até hoje aguarda promulgação da lei.     

A atribuição de licenças ou frequências para o funcionamento das rádios 
é feita por um outro órgão, a ARN – Autoridade Reguladora Nacional. Nos 
últimos anos, a Guiné-Bissau tem um novo regulador dos órgãos de Comuni-
cação Social. Porém, assistimos a ataques e destruição dos órgãos de comuni-
cação social; a intimidações diretas a jornalistas, fazendo-os ficarem limitados 
no exercício da profissão; e a outros episódios por parte de quem está contra 
o exercício livre do jornalismo no país.
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‘ACCOUNTABILITY’
Um novo conceito para o setor de media, que significa controlar, fiscalizar 

e responsabilizar. Para irmos mais longe, é uma forma de prestação de contas 
e de reforçar o nosso comprometimento com o público que servimos e com a 
informação como bem público.

Como podemos desenvolver a accountability nas nossas empresas de 
media?  

É um conceito que nos permite maior transparência na gestão dos assun-
tos das nossas empresas de media na sua dupla vertente: a vertical do superior 
hierárquico abaixo e na horizontal entre elementos das redações.

No que diz respeito à carteira profissional, não a temos até hoje. A últi-
ma carteira foi emitida em 1985, quando o Tony Tcheka era presidente do 
Sindicato. Depois disso, não tivemos mais carteiras emitidas, porque houve 
alterações e surgiu o novo sindicato, mas a questão da carteira não tinha sido 
resolvida. E agora, com o apoio do UNIOGBIS – Gabinete Integrado das 
Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, que já deixou 
de existir, conseguimos apoio técnico e desenvolvemos uma lei da carteira 
profissional, cujo processo, mais uma vez, se viu estagnado devido à situação 
política. Isto porque um grupo de jornalistas pró-governo entende que, com 
a aplicação da lei da carteira, não serão abrangidos devido à sua conduta e 
vão ser impedidos de exercer a profissão. O documento está “congelado” no 
gabinete da presidência de ministros.

Temos apenas o código de ética e deontologia profissional, também defi-
nido com o apoio do UNIOGBIS. Agora estamos a preparar a fase de divul-
gação, porque a lei já foi aprovada na classe, tem 12 artigos, que acreditamos 
que ao serem aplicados será possível ajustar-se o sector, porque tem todos os 
regulamentos: quem é jornalista?; como é que o jornalista pode trabalhar? 
– confere todas essas indicações. Assim que voltarmos para Bissau vamos 
começar a preparar a sua divulgação.
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Mas não é fácil a situação da liberdade de imprensa e expressão na Guiné-
-Bissau. É preciso ter coragem para fazer um jornalismo isento, um jorna-
lismo de rigor e um jornalismo livre. É difícil, mas acreditamos que vamos 
chegar lá. Estamos determinados para lutar, estamos determinados a fazer da 
comunicação social guineense um exemplo. Penso que, com a nossa deter-
minação e com a troca de informação, troca de experiência com os colegas, 
vamos chegar lá um dia. Mas os problemas existem e temos de ter coragem 
para os ultrapassar.
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QUALIDADE DA INFORMAÇÃO, REGULAÇÃO  
E ‘ACCOUNTABILITY’ EM S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Juvenal Rodrigues, Associação de Jornalistas Santomenses

A reflexão proposta é interessante, muito atual, num mundo complexo, 
assimétrico e movido por interesses. Uma informação de qualidade pressupõe 
um jornalismo de qualidade. Significa, em primeiro lugar, ter profissionais 
bem preparados e atentos à evolução que se regista no processo comunica-
cional na era digital. Regra geral, os institutos e universidades transmitem 
os conceitos e ferramentas básicos. Não é fácil estas instituições adotarem 
programas de formação que acompanhem as transformações e os desafios 
que ocorrem em ritmo estonteante.

RECURSOS HUMANOS
Até há cinco anos, os recursos humanos, com formação sólida no sector 

da comunicação social em São Tomé e Príncipe, seja média ou superior, eram 
parcos. Cerca de uma dezena. Deste grupo, vários foram trabalhar para orga-
nizações internacionais. Pouquíssimos tiveram a oportunidade de aprofundar 
a sua experiência em órgãos de comunicação social internacionais, que sem-
pre é uma mais-valia, particularmente no plano organizativo.

Esta cenário deveria melhorar com a criação de uma cadeira de Comu-
nicação no Instituto Superior de Educação e Comunicação, um dos pólos da 
Universidade pública. A primeira “fornada” sai no final deste ano letivo, mas 
a maior parte não quer enveredar pelo jornalismo, porque é muito trabalho e 
o salário pouco atrativo.
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Por outro lado, banalizou-se os critérios de recrutamento do pessoal.  
As relações familiares, a amizade e a simpatia política predominavam, em vez 
do conhecimento e competência técnica. Tudo isso, combinado com a exces-
siva politização dos organismos da administração pública, o sobredimensio-
namento dos órgãos e salários baixos, influenciam a qualidade de produtos 
oferecidos pelo espectro comunicacional santomense. Com a implementação 
da Carteira Profissional e o Estatuto de Carreira, alguns desses desvios serão 
neutralizados. 

O conceito ou a abordagem sobre jornalismo de qualidade será o mesmo 
em São Tomé e Príncipe, como nos outros países do espaço lusófono?

Pode haver pontos de contacto, no que respeita, por exemplo, à função de 
monitorização da governação, apesar de serem democracias em diferentes es-
tágios de desenvolvimento. A argumentação factual, ilustrada com evidências, 
sejam elas estatísticas ou não para ser esclarecedora e não deixar dúvidas; 
respeito do contraditório, são premissas incontornáveis.

Mas quando os assuntos estão relacionados com os desafios de desenvol-
vimento, há particularidades. É importante ter em conta a realidade cultural, 
histórica e estar atento aos processos.

Para fazer um jornalismo de qualidade, nos tempos atuais e num país 
como S. Tomé e Príncipe, o profissional deve gerir a sua dualidade: distancia-
mento e engajamento; neutralidade/isenção e comprometimento; objetivida-
de e subjetividade. O distanciamento, a neutralidade/isenção e a objetividade 
de que nos falam durante a formação servem para lidar com as fontes, pesqui-
sar, ir atrás de pistas para construir histórias sólidas.

Mas os jornalistas também estão interessados no desenvolvimento do seu 
país. Face à complexidade dos desafios que se colocam hoje, em que os inte-
resses são múltiplos e contraditórios, não é estranho – no marco da responsa-
bilidade – que os profissionais dos media tenham uma postura proactiva e de 
reflexão constantes, trazendo para o debate temas relevantes para a sociedade. 

Primeiro, como cidadão ativo e depois, em função das ferramentas que 
tem à sua disposição, encontrar formas inovadoras e atrativas para mobilizar 
os conterrâneos para uma cidadania ativa, tendo como protagonistas os sujei-
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tos da comunidade, promovendo o debate público sobre as necessidades,  
os direitos e deveres das populações destinatárias da informação e com as 
quais dialoga neste processo de mediação.

Para alguns estudiosos, os principais ingredientes do jornalismo de 
qualidade são: liberdade; justiça, equilíbrio, ponderação, relevância, impac-
to, elegância, experiência de utilização (tendo em conta a era digital), valor 
acrescentado (aprofundamento do assunto, através de outros géneros jornalís-
ticos), experiência emocional, diversidade, otimismo e descobertas ao acaso.

REGULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DE STP
A Liberdade de expressão e informação está consagrada na Lei Funda-

mental: “todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamen-
to pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio”. Acrescenta ainda 
que “as infrações cometidas no exercício deste direito ficam submetidas aos 
princípios gerais de direito criminal, sendo a sua apreciação da competên-cia 
dos tribunais”. 

Sobre a Liberdade de imprensa, a Constituição ainda diz que “o Estado 
garante um serviço público de imprensa independente dos interesses de grupos 
económicos e políticos”. 

A Lei de Imprensa (n.º2/93) reitera: a “liberdade de expressão do pensa-
mento através dos órgãos de comunicação social que se integra no direito funda-
mental dos cidadãos a uma infor-mação livre e isenta, constitui um dos princí-
pios fundamentais da prática democrática, paz social e progresso em São Tomé 
e Príncipe”. Porém, esta lei precisa ser atualizada para ter em conta a evolução 
tecnológica que permitiu o surgimento da imprensa digital ou dita “online”.

O quadro jurídico inclui também a Lei da Rádio, a Lei da Televisão – a 
propósito, há um novo diploma para responder à futura era da Televisão digi-
tal; o Estatuto do Jornalista, o Códi-go Deontológico, Estatuto de Carreira e o 
Regulamento da Carteira Profissional; assim como o Regulamento das Rádios 
Comunitárias.
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O Conselho Superior de Imprensa (CSI) é a “alta autoridade para a pro-
moção da liberdade de imprensa, do pluralismo e da independência da comu-
nicação social”. É um “órgão independente” e funciona junto da Assembleia 
Nacional, porém as suas deliberações não têm caráter vinculativo.

Na nossa opinião, seria conveniente que se alterasse as atribuições do CSI 
para se pronunci-ar também sobre a qualidade dos produtos informativos 
veiculados, além do cumprimento obrigatório das suas decisões. 

Apesar desta arquitectura jurídica, o maior ou menor nível da liberdade 
de imprensa e de expressão tem estado vinculado, infelizmente, a maior ou 
menor abertura do governo no poder. A título de exemplo, a vigência do 
décimo sexto governo constitucional, liderado pelo ex-primeiro-ministro, 
Patrice Trovoada, na sequência da maioria absoluta alcançada pelo ADI, nas 
legislativas de 2014, foi muito prejudicial neste sentido, comparativamente 
aos dois anos do executivo de transição (2012-2014), encabeçado pelo Dr. 
Gabriel Costa, e à legislatura do déci-mo sétimo executivo comandado pelo 
primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus.  

Os órgãos estatatais constituídos pela Agência STP-Press (digital), a Rádio 
Nacional, a Tele-visão Santomense e a Rádio Regional são predominantes no 
panorama mediático. Duas rádios são privadas, nomeadamente a Jubilar, ca-
tólica; e Viva, Maná. Há ainda uma rede formada por quatro rádios comuni-
tárias: Tlachá e Farol, na cidade de Neves e em Santa Catarina, no distrito de 
Lembá, norte da ilha de São Tomé; Lobata no centro-norte e Yogo em Porto 
Alegre, sul da ilha maior. 

A imprensa escrita é, sobretudo, digital. Alguns títulos, sem uma redação 
estruturada ou fei-tos por apenas uma pessoa. Os títulos impressos deixaram 
de existir. Ainda no âmbito exclusi-vamente digital existem também a Rádio 
“Somos Todos Primos” e Zunta TV.

Nas redes sociais têm aparecido iniciativas “avulsas” de promoção de 
debates sobre deter-minados temas, de forma mais acentuada no período 
eleitoral. Porém, carências diversas marcam o quotidiano dos órgãos, num 
mercado exíguo.
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OS DESAFIOS DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE
A qualidade da informação depende também de outos factores, como o 

acesso à diversidade de fontes e à definição da agenda nas redações, perante 
os desafios que se colocam ao país. Em S. Tomé e Príncipe, a agenda oficial 
é predominante, mesmo nos órgãos privados. Talvez, devido à ausência de 
linhas editoriais e organização nos media locais.

Apesar do domínio da agenda oficial, os profissionais poderiam aprovei-
tar para amplificar a voz de representantes das comunidades, ter em linha de 
conta a sua participação cívica e no desenvolvimento do país, como temas 
importantes na agenda mediática.

São Tomé e Príncipe é um país insular de mil km2, com cerca de 200 
mil habitantes. Tem uma área marítima 160 vezes mais do que a superfície 
terrestre. Em 2020, o PIB rondava os 473 milhões de dólares. Mas a pobreza 
afeta cerca de 65% da população. Foram elaboradas Estratégias de Redução da 
Pobreza desde os anos 90. Pergunta-se, se o conceito não deveria ser “Estraté-
gias de Criar Riqueza”?

O arquipélago foi elevado à categoria de país de “desenvolvimento médio 
baixo”, porque cumpriu dois dos três critérios definidos pelas instituições 
internacionais, graças ao desempenho positivo na Educação e na Saúde, com 
a ajuda da cooperação internacional, mas insuficiente quanto ao desempe-
nho económico que, no nosso entender, deveria ser o critério obrigatório. 
Os setores sociais exigem gastos e o retorno não é imediato. Consequência 
desta graduação é a redução da ajuda ao desenvolvimento, sem o Estado ter 
alternativas sólidas e sustentáveis para fazer os investimentos necessários que 
conduzam à melhoria da vida dos seus cidadãos.

As propostas do país apresentadas aos parceiros não encontraram aco-
lhimento em termos financeiros. Como exemplos, pode- se citar: o “Plano 
de Acção Prioritário 2013-2016”, que tinha como objetivo a criação de um 
Fundo para a sua materialização; a proposta de um Programa de Desenvolvi-
mento, na sequência do Diálogo Nacional sobre o futuro de S. Tomé e Prín-
cipe, realizado em 2014 em conferências realizadas em São Tomé. E a Visão 
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Estratégica STP-In London, que foi partilhada com os doadores em 2015, na 
capital britânica, tendo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD) colaborado na preparação destes documentos.

Houve perdão da dívida externa, há anos, é verdade. Mas os 0,7% do 
rendimento nacional bruto, ajuramentados pelos países desenvolvidos para a 
ajuda ao desenvolvimento, não estão a ser respeitados.

O país tem dois grandes problemas: falta de dinheiro e organização inefi-
ciente. A capacidade de realização é baixa. A arrecadação interna corresponde 
a pouco mais de 50% de despesas de funcionamento. Para fazer investimen-
tos, o arquipélago depende da ajuda externa que ronda os 90%.

As reformas necessárias avançam muito lentamente. É preciso olhar para 
a divisão política e administrativa, o processo eleitoral, a estrutura das Forças 
Armadas, a própria organização do Estado, fontes e formas de criação da ri-
queza a partir de recursos naturais, sejam eles agrícolas, haliêuticos ou outros; 
estabelecimento de um plano de desenvolvimento a médio e longo prazos; 
montar orçamentos locais com o envolvimento dos cidadãos, entre outros. 

E também dar espaço a mulheres, jovens e homens empreendedores que 
têm feito um trabalho de formiga na transformação de produtos locais com 
apresentação interessante; resgatar valores em crise ou perdidos; procurar que 
a sociedade conheça as causas da gravidez precoce, apesar de toda a informa-
ção e métodos contracetivos disponíveis e gratuitos. Este fenómeno, de certa 
maneira, hipoteca o futuro das raparigas, o seu empoderamento, - e ainda o 
abuso sexual de menores e a violência doméstica. 

Portanto, é responsabilidade dos profissionais de comunicação social 
santomenses trazerem esse rol de temas para debate e reflexão a diversos 
níveis, contribuir para se encontrar consensos e soluções. É igualmente o 
nosso papel chamar os decisores à responsabilidade no cumprimento dos 
programas eleitorais e com o “espírito de missão”, como dizem. É o jornalismo 
“militante”, jornalismo de solução, jornalismo com rosto humano ou jornalis-
mo construtivo, que implica abordagens novas e criativas.
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DIREITO À INFORMAÇÃO E CIDADANIA

Paulo Martins, ISCSP-Universidade de Lisboa

Os mercados dos media na lusofonia têm características muito diversas. 
Nos países africanos e em Timor-Leste, um conjunto de constrangimentos 
impede a sustentabilidade: fragilidades estruturais das economias; mercados de 
pequena dimensão (exceto Angola e Moçambique); altas taxas de analfabetis-
mo; baixo poder de compra; escassa penetração da Internet, longe dos níveis de 
Portugal e do Brasil; um setor público que, apesar da liberalização da Comuni-
cação Social, conserva uma enorme influência – sendo por vezes, como já aqui 
foi referido, usado como instrumento de manipulação.

No Brasil, vigora um regime de oligopólio (inconstitucional, como vere-
mos), que confere enorme poder à indústria. São conhecidos inúmeros casos 
de detentores de cargos públicos presentes na estrutura acionista dos principais 
grupos de media – há uns anos, deparei-me com um site, designado Donos da 
Mídia, que sistematizava o panorama neste domínio, com atualização perma-
nente, o qual mais tarde desapareceu da web. É patente a discricionariedade na 
distribuição de publicidade institucional, de que é exemplo o benefício da TV 
Record por parte do Governo do presidente Jair Bolsonaro. Os grupos empre-
sariais do setor consideram a regulação atentatória da liberdade de imprensa. 
Assumem, aliás, um papel político ativo: invocando a representação do público, 
consideram-se árbitros de disputas entre agentes políticos.

Em Portugal, onde nos “queixamos de barriga cheia”, como diz o povo, 
por comparação com outras realidades que aqui estamos a debater, o grau de 
concentração empresarial tem vindo a diminuir, uma vez que o grupo Impresa 
alienou o portefólio de revistas e o grupo Media Capital as estações de rádios.  
A crise assume características estruturais, dando origem a sucessivas vagas de 
despedimentos. E a regulação nem sempre se revela eficaz, como têm vindo a 
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salientar autores, como Carlos Camponez.
Olhemos para as questões em análise nesta sessão – qualidade da infor-

mação, regulação e accountability – na perspetiva do exercício da cidadania 
(Figura 1), porque, não o esqueçamos, é aos cidadãos que a atividade dos 
jornalistas se dirige.

O exercício da cidadania pressupõe informação, para habilitar à toma-
da de decisões conscientes. Sem conhecimento das matérias em debate no 
espaço público, não há capacidade de intervenção dos cidadãos (de vigilância, 
pressão, controlo social). Sai prejudicada a formação da opinião pública e a 
tomada de consciência crítica. 

Vale a pena analisar em que medida é assegurado o direito à informação. 
Sendo condição de cidadania plena, integra uma nova geração de direitos de 
cidadania, a juntar ao sufrágio, liberdade de expressão e imprensa ou aces-
so equitativo à justiça. Faz parte do conjunto de mecanismos de checks and 
balances, pelo que deve ser encarado como fonte de legitimação democrática, 
assumindo prioridade nas políticas públicas. Não por acaso, o Estado tem 
sido crescentemente impelido a criar mecanismos para disponibilizar infor-
mação, diretamente aos cidadãos ou através dos jornalistas.

CIDADANIA DIREITO À  
INFORMAÇÃO

ACESSO À INFORMAÇÃO

• Participação dos cidadãos
• Transparência da administração pública
• Prestação de contas por parte  
de detentores de cargos públicos

Figura 1
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O acesso à informação só favorece o exercício da cidadania se satisfizer 
três princípios: participação dos cidadãos, transparência da Administração 
Pública e prestação de contas, sobretudo pelos detentores de cargos políticos. 
Nesta medida, o direito à informação não pode restringir-se à publicidade de 
atos do governo ou outras instâncias de poder. Vai fazendo caminho o concei-
to de “transparência ativa”, que muda o paradigma: em vez de esconder quase 
toda a informação, a Administração Pública tem o dever de facultar o acesso 
– fixando exceções, por exemplo fundamentadas na natureza dos dados – 
para proporcionar efetivos escrutínio e monitorização. 

A lei brasileira de acesso à informação, de 2011, segue o princípio da 
transparência ativa, mas tem sido torpedeada. A Declaração da Comissão 
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos adota o “triplo teste”, para avaliar 
a legitimidade de leis limitadoras do direito à informação: 1. qualquer restri-
ção deve ser prescrita por lei, de forma clara e sem ambiguidades; 2. os pro-
pósitos legítimos devem ser explicitados; 3. a necessidade de limitar o acesso 
à informação deve ser demonstrável, enunciando um interesse legítimo (a 
questão do interesse legítimo é muito pertinente, quando se fala de acesso à 
informação oficial).

QUAL É, A ESTE RESPEITO, A SITUAÇÃO NOS PAÍSES LUSÓFONOS?
As condições de acesso à informação são muito diferenciadas. Exceto 

em Portugal e no Brasil, persiste um défice, da responsabilidade estatal. O 
problema não reside, como veremos, nos quadros jurídico-constitucionais. 
Para efetivar o acesso à informação oficial, não basta legislar; é preciso criar 
condições institucionais (organizativas, técnicas, financeiras e humanas), de 
forma a responder a pedidos de informação em tempo útil e a custos acessí-
veis. As disparidades que se verificam, na prática quotidiana, resultam da falta 
de vontade política para desencadear mudanças, mas sobretudo da fragilida-
de dos aparelhos administrativos e dos constrangimentos sociopolíticos que 
já mencionei.
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Analisemos em conjunto de índices internacionais de avaliação de fatores 
associados ao desenvolvimento da democracia, nas diversas dimensões.

A classificação global do direito à informação (Figura 2), produzida 
pela Acess Info Europe e o Centre for Law and Democracy, avalia a evolução 
legislativa, não a implementação de medidas, em 134 países, com base em 
61 indicadores. O Brasil é, de longe, o mais bem posicionado entre os cinco 
lusófonos incluídos.

Quanto ao índice de perceção da corrupção da Transparency Interna-
tional, a situação piorou, em relação a 2017, em Portugal e Cabo Verde, que 
ainda assim conquista o estatuto de melhor país africano no ranking. De sa-
lientar, como positivas, as melhorias assinaláveis de Timor-Leste, que avançou 
28 posições, e de Angola – 27 posições, embora continue a ser o único país 
lusófono considerado “não livre” pela Freedom House, instituição que avalia 
Moçambique e a Guiné-Bissau como “parcialmente livres”.

Classificação global do 
direito à informação, 2021

Access Info Europe e Centre for 
Law and Democracy

29.º Brasil
82.º Angola
91.º Portugal
117.º Moçambique
127.º Timor-Leste

Índice de perceção da 
corrupção, 2021

Transparency International

33.º Portugal
39.º Cabo Verde
69.º S. Tomé e Príncipe
83.º Timor-Leste
98.º Brasil
127.º Angola
150.º Moçambique
164.º Guiné-Bissau

access

!Nfo

Figura 2
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Timor-Leste regista a subida mais acentuada na Classificação Mundial da 
Liberdade de Imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras (Figura 3), 
sendo a nação mais bem posicionada do Sudeste Asiático.  Angola e Mo-
çambique avançaram três lugares face a 2020 e Portugal um. A Guiné-Bissau 
perdeu um lugar e, embora seja o primeiro país africano da lista, Cabo Verde 
passou de 25º para 27º. Em pior situação se encontra o Brasil, que recuou 
quatro posições. A classificação não inclui S. Tomé e Príncipe.

O Relatório Global de Expressão, da responsabilidade da Artigo 19, ramo 
brasileiro da organização não-governamental de direitos humanos Article 19, 
analisa cinco pilares da liberdade de expressão, entre os quais participação 
de cidadãos no espaço público, proteção de comunicadores e transparência e 
acesso à informação. No período em análise (Figura 3), inclui apenas quatro 
países de expressão portuguesa, sublinhando o facto de terem sido mortos 43 
jornalistas no Brasil, desde 2010.

Figura 3

Classificação Mundial da Liberdade 
de Imprensa, 2021

9.º Portugal
27.º Cabo Verde
71.º Timor-Leste
95.º Guiné-Bissau
103.º Angola
108.º Moçambique
111.º Brasil

Relatório Global de Expressão
2019 - 2020

11.º Portugal - aberto
53.º S. Tomé e Príncipe - pouco restrito
80.º Moçambique - restrito
94.º Brasil - restrito

REPORTERES 
S E M  F R O N T E I R A S
PELA LIBERDADE DA INFORMAÇÃO
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Uma análise transversal dos modelos jurídico-constitucionais vigentes 
nos países lusófonos –inspirados, no caso dos países africanos e de Timor-
-Leste, no português – permite detetar algumas diferenças, no que respeita à 
atividade jornalística. 

A liberdade de expressão e informação são comuns às constituições (Ta-
bela “Dispositivos constitucionais”). Na Guiné-Bissau e em S. Tomé e Prín-
cipe, todavia, o “pluralismo de expressão” integra os limites materiais, o que 
significa que o princípio não pode ser removido em revisões da Lei Funda-
mental. No caso angolano, especifica-se que “o Estado assegura o pluralismo 
de expressão e garante a diferença de propriedade e a diversidade editorial 
dos meios de comunicação”.

Só na Constituição de S. Tomé e Príncipe não figuram expressamente a 
proibição de censura e o direito à informação, que assume uma tripla face-
ta – direito de informar, de se informar e de ser informado – em Portugal, 
Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. No Brasil, “é assegurado a todos o acesso 
à informação”.

Angola foi o primeiro país africano a legislar sobre direito à informação, 
em 2002. Atualmente, o direito está consagrado na Lei de Imprensa, mas é 
objeto de restrições no Estatuto do Jornalista, por efeito de novas regras de 
responsabilização pela violação de deveres. Em Moçambique, a Lei do Di-
reito à Informação, de 2014, permite o acesso de jornalistas a todo o tipo de 
informação de interesse público, desde que não classificada. A Lei de Acesso 
à Informação, do Brasil, aplicável a organismos públicos e entidades priva-
das beneficiárias de recursos públicos, impõe a regra da publicidade. Não 
existe, contudo, um regime específico para jornalistas. A Federação Nacional 
dos Jornalistas sustenta que um decreto presidencial de 2019 impõe o sigilo 
de dados públicos. De acordo com um relatório de 2017 da Human Rights 
Watch, foram desencadeadas ações contra jornais, por causa de notícias sobre 
salários acima do autorizado, recebidos por juízes e promotores, elaboradas 
com base em informações disponíveis em sites governamentais.

As constituições santomense, angolana e guineense não fazem sequer 
referência aos jornalistas. A liberdade de expressão e de criação, a indepen-
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dência e o acesso às fontes são direitos outorgados nos casos de Portugal, 
Timor-Leste, Cabo Verde e Moçambique. Nestes quatro países, o sigilo pro-
fissional tem comando constitucional – em Cabo Verde, determina-se mesmo 
que nenhum jornalista pode ser obrigado a revelar as suas fontes. A questão 
é, no que respeita ao Brasil, enunciada de forma genérica: o siglo é aplicável 
“quando necessário ao exercício profissional”.

Portugal é o único país lusófono cuja Constituição consagra a participa-
ção dos jornalistas na orientação editorial – bem como os conselhos de reda-
ção, que materializam esse direito. Em sede legal, a Guiné-Bissau atribui ao 
chefe de redação a função de dirigir os conselhos de redação, que respondem 
“por todos os produtos jornalísticos, interna e externamente” e podem até 
pronunciar-se sobre despedimentos, uma disposição sem paralelo no conjun-
to de países em análise.

O Estatuto do Jornalista em vigor em Portugal fixa modalidades de acesso 
a fontes oficiais e, em procedimentos administrativos, proporciona aos jorna-
listas condições iguais aos das partes envolvidas – isto é: estão dispensados de 
demonstrar interesse legítimo na informação em causa. Seguindo de perto o 
português, o Estatuto angolano admite a “participação na vida da empresa ou 
órgão de comunicação social” – não, pelo menos explicitamente, na orienta-
ção editorial.

O elenco de direitos dos jornalistas legalmente previsto em S. Tomé e 
Príncipe, Brasil e Moçambique circunscreve-se à liberdade de expressão, 
sigilo e acesso às fontes. Mais ambicioso, o Estatuto do Jornalista de Cabo 
Verde inclui entre as garantias do jornalista “não ser detido, afastado ou, por 
qualquer forma, impedido de desempenhar a respetiva missão no local onde 
seja necessária a sua presença como profissional”; nem “em caso algum, de-
sapossado do material utilizado, nem obrigado a exibir elementos recolhidos, 
salvo por decisão judicial”.

No que concerne à sensível problemática da não concentração empresa-
rial, saliente-se a proibição constitucional do monopólio em Timor-Leste. No 
Brasil, é também vedado o oligopólio, direta ou indiretamente, mas a prática 
de criação de “afiliadas” – empresas formalmente autónomas, mas umbilical-
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mente ligadas a grandes grupos de media, em particular de televisão – torna 
letra morta o dispositivo constitucional. A Lei Fundamental portuguesa 
propõe-se apenas impedir a concentração empresarial “designadamente atra-
vés de participações múltiplas ou cruzadas”.

A regulação da Comunicação Social é um domínio especialmente sen-
sível, na medida em que qualquer intervenção pode ser interpretada pelos 
destinatários como de caráter censório. A função não tem, neste campo, a 
mesma natureza de outros setores. É suposto que preste maior atenção ao 
respeito pelo pluralismo do que pelas regras da concorrência, porquanto não 
ignore esta última dimensão. 

A existência de entidades administrativas independentes de supervisão 
e regulação é comum aos países lusófonos – tais entidades têm, inclusive, 
dignidade constitucional em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, em Moçambique 
e em Portugal. A exceção é o Brasil, cujo Conselho de Comunicação Social 
dispõe apenas do estatuto de órgão auxiliar do Congresso Nacional. 

A questão da independência das reguladoras face ao poder político é, 
frequentemente, avaliada a partir da composição de órgãos, considerada um 
indicador fiável. Em regra, no universo em análise, a base é parlamentar. 
Exemplos: os cinco membros do Conselho Regulador da Autoridade Regu-
ladora para a Comunicação Social (Cabo Verde) são eleitos pela Assembleia 
Nacional, com indicação de presidente. O órgão com o mesmo nome da 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (Portugal) é composto por 
quatro personalidades eleitas pela Assembleia da República, que designam, 
por cooptação, um quinto membro para a presidência.

Uma vez que o Parlamento Nacional só indica dois dos cinco mem-
bros – outros dois são eleitos pelos jornalistas e um representa os órgãos de 
Comunicação Social, sendo o presidente eleito em conjunto – o Conselho de 
Imprensa de Timor-Leste dispõe de maior independência face ao poder polí-
tico. Em contraste, o Conselho Diretivo da Entidade Reguladora da Comuni-
cação Social Angolana, que detém poderes de polícia criminal ou autoridade 
judicial, é mais permeável à governamentalização, uma vez que cinco dos 11 
lugares estão reservados ao partido maioritário e um ao Governo, tendo as 
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organizações representativas da profissão apenas direito a indicar dois mem-
bros. A presença de jornalistas na direção de órgãos reguladores está assegu-
rada, por lei, em Moçambique (três dos 11 membros do Conselho Superior da 
Comunicação Social), na Guiné-Bissau e, como vimos, em Timor-Leste.

O quadro legal da atividade jornalística – exercida a título prin-
cipal, permanente e remunerado – tem como matriz o modelo por-
tuguês, de profissão aberta, não dependente de título académico, em 
Timor-Leste, Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau. A obrigato-
riedade de formação específica em Jornalismo cessou, no Brasil, em 
2009, quando o Supremo Tribunal Federal a considerou inconstitucio-
nal. Angola é o único país que exige formação superior para exercer a 
profissão: o acesso é proporcionado a licenciados na área ou noutros 
domínios do conhecimento, desde que detentores de formação especia-
lizada em Jornalismo.

Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau e 
Angola coincidem, genericamente, do ponto de vista legal, no elenco 

Liberdade 
de  

expressão

Liberdade  
de 

Imprensa/ 
Informação

Proibição  
de  

censura

Direito à 
informação

Direito de 
resposta  

e de  
retificação

Direito 
dos  

jornalistas

Livre 
criação de 

órgãos

Restrições à 
concentração 
empresarial

Entidade 
reguladora

Angola X X X X X

Brasil X X X X X X X

Cabo Verde X X X X X X X X

Guiné-Bissau X X X X X X

Moçambique X X X X X X X

Portugal X X X X X X X X X

S. Tomé e 
Príncipe X X

Timor-Leste X X X X X X X X

Disposições constitucionais
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de direitos e deveres e no regime de incompatibilidades. O sistema de 
acreditação profissional não é uniforme. O título é emitido por uma 
entidade independente nos casos português, cabo-verdiano e angolano; 
pelo regulador no timorense e pelo sindicato na Guiné-Bissau, funcio-
nando o Conselho Nacional da Comunicação Social como instância de 
recurso. Em S. Tomé e Príncipe, o processo legislativo está em curso. 
Em janeiro passado, foi anunciada a implementação do Estatuto de 
Carreira de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, no âmbito 
do qual será criada Comissão Nacional de Atribuição da Carteira.

O contexto de exercício profissional – neste particular, quero 
sublinhar que os jornalistas são trabalhadores, como quaisquer outros 
profissionais – é marcado por realidades distintas. O que em Portugal 
designamos de precariedade chama-se, noutros países lusófonos, so-
brevivência, como já aqui foi referido. A ausência de estabilidade labo-
ral, associada a estruturas empresariais frágeis, afeta profundamente a 
independência e a autonomia dos jornalistas. Como se garante autono-
mia e independência, como se escreve sem qualquer pressão, interna 
ou externa? Ninguém que seja forçado a contar os tostões até ao final 
do mês, para sobreviver, consegue garantir autonomia e independên-
cia. Nestas circunstâncias, como exigir aos jornalistas accountability, 
no sentido de responsabilização pelos atos profissionais? A responsabi-
lização é particularmente difícil no plano individual. Por isso defendo 
a valorização do coletivo, através de conselhos de redação ou outros 
mecanismos suscetíveis de proteger os jornalistas de arbitrariedades, 
inclusive internas aos órgãos de comunicação. Sendo certo que nada 
substitui a consciência do jornalista, é preciso incentivar a autorregula-
ção, antes da regulação externa – e para a reduzir, na medida do possí-
vel, prevenindo ingerências.

A finalizar, gostaria de sublinhar que o contributo do Jornalismo 
para o aprofundamento da democracia pode ocorrer em vários pla-
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nos, nem sempre tomados em consideração: na satisfação do direito à 
informação dos cidadãos, habilitando-os ao exercício dos seus direitos 
cívicos; no escrutínio da atividade política e no fomento do debate; na 
possibilidade de dar voz a quem não tem voz – isto é: de o Jornalismo 
se instituir como um canal de expressão cidadã. É por aí que se mede a 
qualidade da informação jornalística, tema desta sessão

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO / Sessão plenária 3
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JORNALISMO E DEMOCRACIAS 
SUSTENTÁVEIS EM LÍNGUA PORTUGUESA

Lassana Cassama, Director da Rádio Capital FM, Guiné-Bissau

INTRODUÇÃO
Ao iniciar a minha intervenção relativamente à temática em abordagem, 

gostaria de fazer um enquadramento sobre o que diz a Constituição da Re-
pública da Guiné-Bissau. Não é que sou jurista. Mas sim, enquanto jornalista 
tomei a liberdade de fazer uma referência literal ao artigo 3.º da Constituição 
guineense, segundo a qual:

“A República da Guiné-Bissau é um estado de democracia constitucional-
mente instituída, fundado na Unidade Nacional e na efectiva (sublinho) parti-
cipação popular no desempenho, controlo e direcção das actividades públicas e 
orientada para a construção de uma sociedade livre e justa”.

Esta citação vem da última revisão constitucional, aprovada em 27 de 
Novembro de 1996 e promulgada pelo então Presidente da República, João 
Bernardo Vieira, no dia 4 de Dezembro de 1996. Ou seja, no mesmo ano. 

Trata-se de uma versão constitucional, até aqui a última, que vem reforçar 
as revisões constitucionais de 1991 e 1993 que introduziram o multipartida-
rismo e as liberdades fundamentais.  

Com a abertura democrática, o país passou a adoptar o sistema semipresi-
dencialista, onde o Presidente da República é o Chefe de Estado. O Governo, 
liderado pelo Primeiro-Ministro, dirige a política do país, sendo nomeado, 
tendo em conta os resultados das eleições legislativas. O Parlamento, por sua 
vez, tem a competência para aprovar moções de censura, que determinam 
a demissão do Governo. O Presidente da República também pode demitir 
o Governo em caso de grave crise política que ponha em causa o normal 
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funcionamento das instituições. A Assembleia Nacional Popular pode ser 
dissolvida pelo Presidente da República em caso de grave crise política. Não 
existe Tribunal Constitucional, daí que a fiscalização da constitucionalidade 
compete ao Supremo Tribunal de Justiça.

Com adopção, em 1991, da Lei-quadro sobre os partidos políticos de 9 
de maio, a Guiné-Bissau, com uma população actual estimada em cerca de 
2 milhões de habitantes, conta com mais de 50 partidos políticos legalmente 
constituídos.

De 1991, com abertura ao multipartidarismo, a Guiné-Bissau sofreu 
golpes de Estado, uma guerra civil (1998), assassinatos de figuras políticas e 
militares, bem como seis eleições legislativas, igual número das presidenciais:

Legislativas
03 de julho de 1994;
28 de novembro de 1999; 
10 de março de 2004; 
16 de novembro de 2008; 
13 de abril de 2014; 
10 de março de 2019.  

Presidenciais sempre tiveram segunda volta
03 de julho de 1994;
28 de novembro de 1999;
19 de junho de 2005;
28 de junho de 2009. 

Presidenciais de 18 de março de 2012 foram anuladas devido ao golpe 
       de 12 de abril

13 de abril de 2014;  
29 de novembro de 2019.  
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Com este quadro político-constitucional, a Guiné-Bissau assumiu aber-
tamente a democracia e igualmente, dando lugar ao surgimento de várias 
organizações da sociedade civil e vários órgãos de comunicação social, 
enquanto instrumentos importantes na dinâmica e sustentabilidade de uma 
democracia.

E justamente é a partir daí que se abre o debate sobre a ligação entre o 
jornalismo e democracias sustentáveis nos países de língua portuguesa, parti-
cularmente na Guiné-Bissau.

    Aliás, no caso concreto da Guiné-Bissau, sobre qual, me sinto à vontade 
de falar, eu diria que, do ponto de vista da legislação, estamos bem avançados, 
pois existem mecanismos de regulação e instâncias operadoras no sector polí-
tico, dos media e da sociedade civil, que deixam qualquer um animado. 

Estou a falar, não só de dezenas dos partidos políticos, das organizações 
da sociedade civil, como, na esfera da imprensa, há de frisar o Ministério 
da Comunicação Social, do Conselho Nacional da Comunicação Social, da 
Autoridade Reguladora Nacional (estatais), do Sindicato Nacional dos Jorna-
listas e Técnicos da Comunicação Social e a Ordem dos Jornalistas da Guiné-
-Bissau.

 Associado a isso, além da Pública/Estatal (RDN), existem no país oito 
rádios privadas com carácter informativo: Rádios Privadas - Galáxia de 
Pindjigiiti, Bombolom FM, Sol Mansi, Nossa, Jovem, Africa FM, Capital FM, 
Makaré FM. Na dinâmica das rádios, as estatísticas nos apontam para cerca 
de cinquenta rádios comunitárias e três TV’s comunitárias. Enquanto isso, 
contam-se sete jornais privados e um público (Nó PINTCHA), entre os quais 
dois são digitais (CAP GB e Capital NEWS). Jornais - O Democrata, Última 
Hora, Gazeta de Notícias, Diário de Notícias, Donos da Bola, Capital NEWS e 
CAP GB. 

No capítulo da TV, o país conta apenas com a TGB, que é a televisão 
pública. Isso deveu-se à não liberação deste sector em particular, tendo o Go-
verno alegado em várias ocasiões, que a vai fazer assim que passar do sistema 
analógico para digital (Uma história que vem de longa data). 
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DESENVOLVIMENTO 
Ora, se é verdade que a legislação guineense favorece um ambiente de 

criação de partidos políticos, de órgãos de comunicação social, excepto a TV, 
assim como a navegação no campo da liberdade da imprensa e do exercício 
de cidadania efectiva, através da existência dos órgãos da Comunicação Social 
estatal, privada e comunitária, não é menos verdade que este mesmo am-
biente está minado contra os jornalistas, activistas cívicos e contra os actores 
políticos que manifestam opinião contrária ao actual poder, pondo em causa 
o exercício da cidadania, assim como a garantia de uma democracia sustentá-
vel na Guiné-Bissau.

Ademais, olhando este quadro, de ponto de vista teórico, podemos 
admitir que a Guiné-Bissau é um país com liberdade política e de imprensa 
garantida. Só que, na realidade, os factos revelam o contrário. Tem havido re-
gressão acelerada das conquistadas então alcançadas em matéria de liberdade 
de expressão e de imprensa. 

Basta citar os mais recentes relatórios de três organizações internacionais, 
nomeadamente os Repórteres Sem Fronteiras, Freedom House e The Economist 
Inteligence.

Neste particular vamos por partes: 
Os Repórteres Sem Fronteiras
De acordo com o seu relatório do ano transato, a “Guiné-Bissau, que em 

2020 surge no 94.º lugar, caiu cinco posições. Ou seja, ocupou, em 2021, o 
lugar 99 no Ranking sobre a Liberdade de Imprensa”. 

 Enquanto isso, no seu relatório também do ano passado, Freedom  
House escreve que, 

“Guiné-Bissau é o único dos países lusófonos que integra a lista dos 29 
Estados de todo o mundo que registaram um “dramático declínio de liberda-
de” nos últimos dez anos”. 

Por sua vez, The Economist Inteligence escreve, citamos:
Associado a isso, além da Pública/Estatal (RDN), existem no país oito 

rádios privadas com carácter informativo: Radio Privadas - Galáxia de 
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Pindjigiiti, Bombolom FM, Sol Mansi, Nossa, Jovem, Africa FM, Capital FM, 
Makaré FM. Na dinâmica das rádios, as estatísticas nos apontam para cerca 
de cinquenta rádios comunitárias e três TV’s comunitárias.

“No que se refere aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP), a Guiné-Bissau ocupa a pior posição (138), não obtendo pontuação 
alguma no campo “funcionamento do Governo”.” 

Ora, ao meu ver, estas publicações não inventaram. Mas, sim, espelharam 
totalmente o que se passa na Guiné-Bissau. Aliás, eu sou uma das vítimas. 

Depois de várias ameaças e espancamento dos jornalistas com os quais 
trabalho, a Rádio Capital FM criada por mim, e da qual sou o Director foi 
duas vezes assaltada e vandalizada por homens armados, supostamente liga-
dos ao regime. 

O último ataque aconteceu no passado dia 7 de fevereiro em que houve 
sete feridos, entre jornalistas, técnicos de emissão e administrativos. Uma que 
teve ferimento mais grave está cá em tratamento médico, graças a intervenção 
do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, cuja Presi-
dente está presente neste congresso. 

Além do ataque a Rádio com tiros no interior das nossas instalações, um 
dos nossos comentadores, Rui Landim viu também a sua casa atacada a tiros 
por um grupo de homens armados. Depois de um longo período refugiado 
na missão católica, em Bissau, felizmente ele está a caminho de Portugal. 

O que se assiste hoje em dia na Guiné-Bissau, a nível da imprensa não 
passa de uma situação deplorável.
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Fotos ilustrativas

Figura 1. Aly Silva (09.03.2021)     Figura 3. Assalto à Rádio Capital FM (07.02.2022) 

Figura 2. Adão Ramalho e o seu agressor (12.03.2021) Figura 4. Adão Ramalho (12.03.2021)

Figura 5. Rádio Capital FM (07.02.2022)
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Estas imagens não são da era do partido único e nem num país 
em guerra. São imagens que reportam os dias de hoje. São imagens 
irrefutáveis, resultante de acções de homens na Guiné-Bissau em 
plena democracia. 

O cenário que se assiste no meu país está longe de ser comparado 
ao dos anos 1999 a 2003, em que o poder de então, também deteve 
jornalistas, mas não os espancava e nem atacava a tiros as instalações 
onde funcionam os órgãos da Comunicação Social.  

ACESSO A FONTES DE INFORMAÇÃO
Outra dor de cabeça do jornalismo guineense tem a ver com o 

acesso as fontes oficiais de informação. 
Se é verdade que o conceito da liberdade de imprensa assenta na 

“capacidade de um indivíduo de publicar e dispor de acesso a infor-
mação (usualmente na forma de notícia1), através de meios de comu-
nicação em massa, sem interferência do estado”, na Guiné-Bissau, a 
situação é muito diferente. O acesso a fonte de informação não tem 
sido fácil, o que dificulta, em grande parte, a observância de um dos 
princípios mais sagrados do jornalismo, que é o contraditório.

É que as fontes oficiais não colaboram em todos níveis... 

CONCLUSÃO
Todo este contexto está a ser proporcionado, devido a falta da 

preparação e cultura democrática dos homens políticos guineenses, 
que abertamente assumem uma postura de intolerância face as opi-
niões contrárias. 

Ainda se regista uma grande resistência por parte do dirigen-
te guineense, sobretudo, quando se fala da fiscalização de acções 
governativas, baseadas nas suas políticas públicas. Ou seja, o Gover-
nante guineense não quer que seja observado pelo próprio povo que 

1 https://
pt.wikipedia.
org/wiki/
Not%C3%ADcia
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o elegeu. Só isso justifica as acções subversivas à liberdade de imprensa e de 
expressão que se assiste hoje na Guiné-Bissau. 

Tudo isso, perante uma imprensa carente sem autonomia económica e 
financeira, forçando muitos jornalistas à autocensura. Nos órgãos estatais a 
situação da autocensura é mais gritante, tanto mais que para os cargos direc-
tivos são nomeadas pessoas que se identificam com o poder e que fazem da 
censura a agenda prioritária. 

No capítulo financeiro, se os órgãos públicos apresentam dificuldades 
laborais, os privados estão à deriva. Muitos jornais deixaram de estar nas 
bancas, devido à falta de meios financeiros. O mesmo se regista em relação às 
rádios que não têm condições de pagar salários aos seus profissionais. Esta-
mos a falar de um salário, em muitos casos, não mais de 60 euros. 

  É desta fragilidade que os actores políticos e governos aproveitam para 
manipular e controlar os jornalistas e os órgãos da comunicação social, colo-
cando muitos deles ao seu serviço. 

Como inverter este quadro? 
• É preciso forçar o Estado guineense, através de mecanismos de pressões 

internacionais, a respeitar os compromissos internacionais, designadamente 
acordos e convenções assinadas sobre os diretos humanos e democracia. 

• Reforçar a capacidade institucional das organizações da sociedade e dos 
órgãos de comunicação social, através de programas concretos de apoios à 
democracia e estado de direito por parte dos organismos internacionais voca-
cionados, permitindo assim as suas autonomias económica e financeira.
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JORNALISMO: O TANTO QUE REVELA,  
O TANTO QUE DEIXA POR REVELAR…

Paula Borges, RDP África

Os últimos dias têm-me despertado muitas reflexões sobre o exercício do 
jornalismo. Global. Vou assistindo com incómodos vários ao que chega da 
Ucrânia: o sofrimento de milhões, a determinação de um povo, a guerra ao 
minuto, a atenção mediática toda ali, o jornalismo-cidadão, os vídeos regis-
tados pelas câmaras dos telemóveis, a dificuldade em verificar informação, 
em ter acesso a fontes credíveis e de ambas as partes. E tudo isto no meio das 
contradições da humanidade e da barbárie!

Sinto também esse murro no estômago de saber que enquanto tudo isto 
é reportado (impossível não reportar, ainda que assuma dimensões muito 
surrealistas) milhões de crianças, de mulheres, de homens invisíveis noutras 
geografias raramente contam as suas histórias ou, pura e simplesmente, não 
as contam. Histórias que não despertam esta empatia natural e genuína, esta 
solidariedade e esta indignação.

Lembro-me, sobretudo, das centenas de milhares de deslocados de Cabo 
Delgado, castigados pela violência extremista há anos, um drama que só 
mereceu atenção (até primeiro fora do que dentro de Moçambique) quando 
estrangeiros e interesses estrangeiros foram atacados. Em Palma. 

Depois disso, o interesse desviou-se, apesar de o norte e o centro de Mo-
çambique terem continuado a ser castigados por eventos climáticos extremos. 
O problema é que esse esquecimento representa também caminhos muito 
mais difíceis para estas populações. Lembro-me ainda dos refugiados do sul 
de Angola, dos milhões de deslocados climáticos, como já lhes chamam em 
vários pontos de África. Mas também penso nas histórias belas de tantos que 
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recusam ser vítimas e que respondem com dignidade, trabalho e esperança 
aos obstáculos. Estas histórias também chegam pouco ou nada!

E pergunto-me como analisarão tudo isto os nossos ouvintes, os que estão 
em África, e lá nos escutam mas também os que lá nasceram e estão noutros 
países.

Como escreveu Ryszard Kapuściński “o mundo tem um aspecto diferente 
e compreende-se de forma diferente consoante o lugar de onde o olhamos…” 
Roubo a frase em destaque no Facebook da ACEP, uma frase a que volto 
muitas vezes. E de que lugar olhamos o mundo? Que mundo mostramos nós? 
E que vozes do mundo se mostram através de nós? Há, sem dúvida, muitas 
vozes em falta!

Qual o papel dos jornalistas aqui? Falo de Portugal, a realidade de onde só 
parto (pelo menos assim espero) neste contexto de redacções curtas, parcos 
recursos financeiros, pouco tempo para reflexão, pouca disponibilidade para 
isso. Como está a perspectiva viciada pelos nossos próprios pequenos mun-
dos? E depois a outra pergunta: não irá esse silêncio de tantas vozes agravar-
-se? Perdoem-me este pequeno desvio ao tema ou talvez não. Acredito que não.

Lembro que em Moçambique, as autoridades negaram que estivessem a 
ocorrer ataques durante anos, acusaram os poucos órgãos de comunicação 
que insistiam no tema de atentar contra o estado e de terem interesses ocul-
tos. Não permitiram o acesso ao terreno. 

Como destaca Christophe Deloire, presidente do Fórum para a Informa-
ção e Democracia, o jornalismo descentraliza, junta para lá da distância e da 
proximidade, e a narrativa deve cobrir o que acontece, local e globalmente”.  
Deve!

A proposta é falar de jornalismo e democracias sustentáveis em língua 
portuguesa.  Acredito que estamos juntos nessa convicção: são interdepen-
dentes, indissociáveis. Sem jornalismo não há democracia. Sem democracia 
não há jornalismo livre, independente, comprometido com a verdade e a 
pluralidade. E junto aqui esse conceito de jornalismo construtivo que infor-
me, investigue, com reflexão e crítica e abarque política, sociedade, ambiente, 
economia, cultura.
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Vários companheiros, ontem e hoje já aqui no congresso mostraram que 
esta relação está longe de conseguida, de conquistada em muitos dos nossos 
países…

Há ideias-base para todos nós que bebemos nas universidades e/ou na 
prática. 

“A liberdade de imprensa é uma condição indispensável para a função 
social do jornalismo.  Tal como a independência editorial e um contexto 
pluralista”.

Ou, como escreve, Hannah Arendt, “A liberdade de imprensa é uma farsa 
excepto se a informação factual estiver garantida e os factos eles próprios não 
estiverem em causa”.  Ou “a informação que só pode ser vista como confiável 
se resultar da recolha livre, livremente processada e disseminada de acordo 
com princípios de compromisso com a verdade, a pluralidade de pontos de 
vista, os métodos de verificação dos factos”.

São princípios realçados pelo grupo de trabalho constituído por este 
Fórum, um fórum internacional criado para pensar o futuro do jornalismo 
e que aponta desafios vários que, penso, se levantam a todos os profissionais, 
independentemente do país onde trabalham, a saber:

- caos informativo do domínio público digital e globalizado (manipulação, 
desinformação, falsas informações, rumores);
- crises: geopolítica, da democracia, da consciência, da tecnologia, da 

economia. E aqui, na economia, realço o impacto da covid nos media. Este 
Fórum indica que foi mais grave do que a crise financeira de 2008!

- e, claro, a competição com conteúdos de todo o tipo e a pressão… imensa… 
que ameaça a qualidade.

São dificuldades partilhadas pelos profissionais do mundo…já aqui 
ouvimos na 1.ª pessoa outras como a precariedade e o controlo político dos 
órgãos. Há, no entanto, algo que acima de tudo isto nos separa a léguas: em 
Portugal, HOJE, nenhum jornalista tem a vida, a integridade física em risco 
por ser jornalista.  Mas em Moçambique, na Guiné-Bissau, por exemplo, tem. 
Ameaças, agressões, intimidações directas aos próprios e aos familiares são 
comuns nestes países. Também há problemas em Angola. Em Cabo Verde, 
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onde a autocensura é forte, a tensão cresceu com os casos dos dois jornalistas 
indiciados pelo Ministério Público por violação do segredo de justiça.

Já aqui ouvimos vários relatos, nomeadamente o relato feito pelo Lassana 
Cassamá sobre o ataque, o segundo em cerca de ano e meio, contra a Rádio 
Capital que dirige. Um ataque inédito a meio da manhã, com profissionais 
feridos no exercício directo da profissão. Mas já houve outros casos. Aly Silva, 
um conhecido blogger, sequestrado em pleno centro de Bissau, espancado e 
atirado do carro, também profissionais da Rádio Capital e do jornal O Democrata. 
Intimidações, pressões contra jornalistas e também contra comentadores 
como no caso de Rui Landim.

A coordenadora do programa africano do Comité para a Protecção dos 
Jornalistas confessava-nos, no início de fevereiro, que está surpreendida com 
a gravidade do que tem acontecido nos países de língua oficial portuguesa em 
África. Angela Quintal é jornalista sul-africana e promete acompanhar muito 
de perto estas situações. Teme um agravamento do quadro, nomeadamente 
em Angola neste período pré-eleitoral.

Os Repórteres Sem Fronteiras consideraram que a década 2020-2030 é 
uma década decisiva para o jornalismo. Esta é uma das organizações que, 
no último relatório, alertou para atropelos graves em vários países de língua 
portuguesa, com destaque para o Brasil, para Moçambique, Guiné-Bissau, 
Angola. A posição na tabela da liberdade de imprensa mostra isso mesmo: 
em 180 países, o pior dos estados-membros da CPLP é a Guiné Equatorial 
em 164.º, depois o Brasil no lugar 111, Moçambique no 108, Angola no 103, 
Guiné-Bissau no 95. Mas isto ainda foi antes deste 2.º ataque à Capital FM.

Nunca é demais lembrar quem pagou com a vida o exercício do jornalis-
mo livre:

- No Brasil, destaco apenas a última vítima: Chamava-se Givanildo Oli-
veira, trabalhava para o Pirambu News que cobre assuntos locais, foi assassi-
nado a 7 de fevereiro em Fortaleza;

- Carlos Cardoso morto a 22 de Novembro de 2000, em Maputo, quando 
investigava uma mega fraude financeira. Dizia o Carlos Cardoso que é proibi-
do pôr algemas nas palavras;
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- Ibrahimo Mbaruco da rádio comunitária de Palma. Desapareceu no dia 
7 de Abril de 2020. Terá sido levado por militares. É até hoje desconhecido o 
seu paradeiro;

- Ericino Salema, jornalista e comentador raptado e espancado em 2018;
- Vários profissionais detidos arbitrariamente, com material confiscado;
- O Canal de Moçambique incendiado. Tom Bowker, britânico, editor da 

Zitamar News, expulso do país e proibido de entrar por 10 anos.
- Da Guiné-Bissau já falámos;
- Em Angola, tem vindo a ser denunciado o grande controlo dos media 

pelo governo e pelo MPLA com jornalistas detidos enquanto cobrem mani-
festações, por exemplo;

- Tanto em Angola como em Moçambique, manobras com os custos nas 
taxas para condicionar o exercício do jornalismo livre.

E na nossa redacção, na RDP-África, rádio que faz parte do serviço 
público de Portugal, e transmite em FM e via internet para todos os países de 
língua oficial portuguesa, como é? Desde que arrancámos há 25 anos, sobram 
episódios de ameaças de corte de emissão, já duas vezes concretizadas na 
Guiné-Bissau, ameaças de expulsão de delegados, recados directos a enviados 
especiais de que não são bem-vindos, intimidações a correspondentes que são 
sempre nacionais, dificuldade no acesso às fontes. Queremos confirmar mas 
não há a outra parte. Não noticiamos? E se não noticiarmos não é isso servir 
os interesses de quem não reage, não explica?

Quando a cena está mais quente, analisamos a forma de dar informação 
sem pôr em causa quem trabalha no terreno. E isto acontece, acreditem, com 
muita frequência!

Cobrimos a actualidade política, tentando escapar à reprodução de soundbites 
que não contribuem para o esclarecimento do que se passa. O objectivo é não 
permitir que a pequena política nos acorrente e nos leve atrás.  Apostamos 
cada vez mais no plano social, económico e cultural: Será jornalismo construtivo? 
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Nem sempre lá chegamos, infelizmente! Passa por informar com quem faz, 
como faz, quem beneficia, que futuro constrói ou tenta construir, ouvir as 
populações, torná-las protagonistas das suas/nossas histórias, trabalhar a 
aproximação. Tem passado também por trazer os jornalistas destes países 
para a antena com entradas diária, tanto com a revista de imprensa como 
com esse projecto que nos é tão querido de entrar em contacto de 2.ª a 6.ª 
feira com as equipas de rádios comunitárias…tê-los a contar o que se passa. 
Claro que enfrentamos os constrangimentos de trabalhar só com um (UM) 
correspondente nacional, no terreno, em cada um dos países, a milhares de 
quilómetros, e para cinco países com milhões de pessoas em perspectiva. 

A democracia acontece todos os dias. Acreditamos que o jornalismo a faz 
acontecer. Ajuda a construí-la e a consolidá-la nas várias dimensões.  
E que sim, nem sempre somos frios e totalmente objectivos. Mas temos sem-
pre como objectivo a verdade, a pluralidade e esse sonho de que o jornalismo 
abra caminho a um mundo melhor.

E termino, permitam-me, com a minha homenagem pública a duas 
mulheres, duas jornalistas que nestes tempos conturbados na Guiné-Bissau, e 
sobretudo logo depois do segundo ataque à Rádio Capital, levantaram a voz. 
Uma fê-lo logo ali na rua, entre a população indignada do Bairro Militar, e 
outra em declarações como presidente do Sindicato. Levantaram a voz para 
dizer: BASTA! Uma chama-se Indira Correia Baldé. A outra chama-se Fátima 
Tchumá Camará e é correspondente da RDP-África. 

Há linhas que não podem ser passadas. E, infelizmente, já foram!
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O JORNALISMO NUMA “DEMOCRADURA” 

Armando Nhantumbo, Escola Superior de Jornalismo de Moçambique

Foi-me pedido que partilhasse a experiência moçambicana num Congres-
so sobre jornalismo, cidadanias e democracias sustentáveis. O meu primeiro 
dilema tem que ver, mesmo, com o tema do Congresso. Os conceitos consti-
tutivos desse tema são objecto de múltiplas querelas intelectuais e académi-
cas, discussões que vão desde a filosofia política à ciência política, passando 
pela sociologia e teoria políticas. Como, pois, falar de jornalismo, cidadania 
e democracia sustentável num mundo em que a degradação dos princípios 
democráticos parece ser a regra cada vez geral nos países ditos de “velha de-
mocracia” e, mormente, num país onde esses conceitos têm mais um carácter 
abstrato e instrumental do que necessariamente existência material? 

Não é, sequer, uma revelação assertar que Moçambique não é uma “de-
mocracia sustentável”, se aceitarmos que “democracia sustentável” quer dizer 
um regime político onde as liberdades fundamentais (Locke, Montesquieu, 
Mill, Aron) e as leis são livres e transparentes, onde o respeito pelos direitos 
fundamentais é garantido e onde a violência não é a base fundacional para 
o exercício do poder, como é o caso de Moçambique. Todos os relatórios, 
nacionais e internacionais, que estudam o estado das democracias e o exercí-
cio das liberdades, no mundo, mostram que a situação da democracia e das 
liberdades, em Moçambique, está cada vez mais degradada.

Ao fazer esta comunicação, em Março de 2022, passa menos de um mês 
depois que saiu o último Índice (2021) de Democracia do The Economist 
Intelligence Unit que, com toda a discussão metodológica que suscita, classi-
fica Moçambique, pelo quarto ano consecutivo, como um regime autoritário. 
Estes resultados, mesmo que metodologicamente problemáticos, permitem, 
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com todas as reservas, constatar que o processo de liberalização política, em 
Moçambique, tem conhecido profundos problemas para o seu aprofunda-
mento. Ou seja, estes resultados mostram, simplesmente, que o regime políti-
co, em Moçambique, longe de ser democrático, é mais uma democradura, na 
medida em as práticas e os mecanismos autoritários são o que o caracteriza, 
concretamente, mas, ao mesmo tempo, nos aspectos formais, são as regras de-
mocráticas que parecem vigorar, começando com a lei constitucional. 

No Índice da Liberdade de Imprensa 2021, dos Repórteres sem Frontei-
ras, Moçambique também está entre os países lusófonos com piores níveis de 
liberdade de imprensa. Num índice que avalia 180 países, Moçambique ocupa 
a posição 108, superando países como como Angola (103) e Guiné-Bissau (95).

Ler estes relatórios, a partir da Europa ou outro local fora de Moçambi-
que, produz uma ideia senão for distante do real, ao mínimo menos concreta 
sobre o estado das coisas, em Moçambique, pois, para quem experimenta, no 
dia-à-dia, o sentido desse fechamento ou cerceamento dos espaços e liberda-
des democráticas, a violência e o desespero é mais aguçado, mais traumático. 
É sobre isso que pretendo articular, a partir do jornalismo como discurso so-
bre os fenómenos actuais, pois, a partir deste, posso melhor articular entre as 
vivências e uma reflexão mais elaborada à volta dessas experiências múltiplas 
de violência e cerceamento das liberdades fundamentais.

Mas qualquer esforço cognoscitivo para compreender o estado da de-
mocracia e do jornalismo, enquanto contra-poder, requere, primeiro, uma 
explicação sobre a cultura política do país. O que o The Economist Intelligence 
Unit denomina como regime autoritário não poder ser compreendido sem 
uma análise da cultura política reinante que, desde o período de partido-úni-
co (1975-1990), sustenta, até hoje, o substracto do processo de construção do 
Estado e alimenta as percepções sobre o poder das elites que governam o país. 

Qualquer análise que se pretenda consistente e coerente deve, imperati-
vamente, partir do percurso histórico do país para melhor compreender os 
fundamentos que explicam que, 47 anos depois da proclamação da indepen-
dência e 30 anos de liberalização políticas,  o regime político, em Moçambi-
que, sob controlo da Frelimo, o partido que governa o país desde 1975, nunca 
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se abriu, genuinamente, para a democracia, fazendo desta última um mero 
instrumento ao serviço dos seus interesses diante dos parceiros internacionais.

O que aconteceu é que, numa fase particular da história recente do país, 
quando a União Soviética estava a cair e Moçambique a braços com uma 
prolongada guerra civil, a Frelimo tinha de aceitar a institucionalização da 
democracia, até por uma questão de sobrevivência do próprio partido-Estado.

Ao aprovar a Constituição de 1990, que instituiu formalmente o multipar-
tidarismo, a Frelimo fez da transição democrática um dispositivo para acabar 
a guerra-civil com a Renamo e reconsolidar o projecto de dominação auto-
ritária e hegemónica (Conrado, 2021), que marcou os primeiros 15 anos da 
proclamação da independência.

Não me parece exagerado afirmar que a Frelimo aceitou, formalmente, 
a liberalização política para caucionar a sua sobrevivência perante adversi-
dades internas e externas que colocavam em causa a sua continuidade como 
organização política e, em última instância, o próprio Estado que, até hoje, é 
considerado, pela Frelimo, como sua própria continuidade – ou seja, para a 
Frelimo, não há diferença factual entre ela e o Estado.

Nessa equação, a Frelimo criou instituições que estruturam as chama-
das democracias, que assentam, fundamentalmente, no famoso princípio da 
separação de poderes, executivo, legislativo e judicial, mas, logo a seguir, o 
partido capturou essas instituições, passando a usá-las, como o fazia durante 
o período de partido-único, para enfraquecer o processo de democratização e 
de liberalização política nacional. 

Ao fazer esta comunicação, lembro-me de Ngugi wa Thiong’o, professor 
e romancista queniano que, num dos seus célebres romances, “Matigari” 
(Thiong’o, 2018), lembra-nos, da forma mais brutal e realista possível, que a 
verdadeira libertação de África ainda está por acontecer, pois, tal como Achi-
lle Mbembe (1988, 2000 e 2010), para ele, os libertadores tornaram-se tão 
venais quanto os colonizadores, por vezes piores que estes últimos.

De facto, o que, em muitos dos países africanos, chamamos de inde-
pendências, a rigor não foram independências no sentido mais realista do 
termo – foi a transição de poder de um regime colonial que era mau, para um 
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regime nacionalista igualmente mau e, em alguns casos, pior.
Dito de outra forma, os libertadores, tal como já o dizia Franz Fanon 

(2004 e 2006), que pegaram em armas para combater o colonialismo, no final, 
eles tomaram o lugar do colono, de modo que, hoje, mudaram os actores, mas 
as questões centrais dos povos africanos em geral, e dos moçambicanos, em 
particular, como a miséria, as desigualdades sociais, as faltas da liberdade, a 
míngua, o analfabetismo, o esfolamento permanente, a corrupção endémica, 
a violência extrema, entre outras, prevalecem.

O recente escândalo das dívidas ocultas, em que altos funcionários do 
Governo, incluindo ministros e dirigentes dos Serviços de Informação e 
Segurança do Estado, formaram uma associação para delinquir, contratando 
uma dívida pública de mais de USD 2 mil milhões, e dividindo comissões, 
até pagarem casas para prostitutas, na França, quando a população moçambi-
cana vive abaixo de USD 1/dia, não podia ser mais esclarecedor sobre o tipo 
de políticos e de Estado que temos. Podemos falar, sem muitas reservas, de 
um Estado criminalizado (Bayart, 1999, 2006 e 2019) e de um Estado gerido 
como um potentado ao serviço de interesses privados.

Chegados aqui, a questão que se nos impõe é: como é que a cultura polí-
tica autoritária moçambicana estrutura e se reflecte no sistema de media, em 
geral, e no jornalismo, em particular? Se concordarmos que uma das fun-
ções centrais do jornalismo, em democracias, é de desempenhar o papel de 
“contra-poder”, uma espécie de “cão de guarda” que preserva as instituições e 
defende os cidadãos perante os desvios, as prepotências e os abusos de poder 
(Nhanale, 2019), então, é fácil compreender o lugar que seria do verdadeiro 
jornalismo, em Moçambique.

Quando me refiro ao termo “verdadeiro jornalismo” não pretendo extra-
polar os limites que se impõem à qualquer um que tem o cuidado com a apli-
cação de tais termos. Sem nenhum rigor epistemológico, esses são os termos 
que me aparecem, no imediato, para distinguir o jornalismo independente 
das pressões do Governo, do chamado jornalismo do sector público, captura-
do pelo poder do dia, cujas consequências são acessíveis para quem é atento à 
linha editorial de todos eles. Ou, como diria Traquina (2007), um jornalismo 
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que é propaganda ao serviço do poder instalado, quão fácil é definir a profis-
são num regime totalitário.

Para ilustrar as afirmações feitas mais acima, tomo como exemplo o caso 
de Cabo Delgado, uma província que, desde 5 de Outubro de 2017, regista 
ataques armados de inspiração islâmica. Se é verdade que um grupo jihadista 
lançou uma guerra contra o Estado, em Cabo Delgado, também é verdade 
que o Governo lançou uma guerra contra o jornalismo que se interessa em 
escrutinar, de forma crítica, o conflito do norte do país.

Quando, antes da chegada de forças armadas estrangeiras, estava a perder 
todas as frentes da guerra para os jihadistas, em parte pela má governação e 
os escândalos de corrupção que foram tais que até escangalharam sectores ne-
vrálgicos como a defesa e segurança, o Governo acreditou que seria possível 
ocultar a guerra e as derrotas em Cabo Delgado. Através das Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) lançou uma inglória agenda de perseguição de jornalistas, 
não fossem as forças armadas moçambicanas mais talhadas na repressão con-
tra opositores, sociedade civil entre outros críticos à governação da Frelimo. 

O caso de Amade Abubacar, o repórter da Rádio Comunitária de Maco-
mia, detido por militares, a 5 de Janeiro de 2019, foi uma das mais célebres 
expressões dessa guerra contra o jornalismo. O único crime que Abubacar 
cometeu foi entrevistar população deslocada, que acabava de chegar à vila de 
Macomia, fugindo da guerra na parte costeira do distrito, onde as FDS acaba-
vam de falhar, mais uma vez, a sua missão de garantir a segurança do país e 
proteger o povo contra incursões de grupos armados.

Como Amade Abubacar, tantos outros repórteres foram vítimas dessa 
guerra contra o jornalismo, sobretudo, o de investigação. Adriano Germano, 
também repórter da Rádio Comunitária de Macomia, foi preso por militares 
a 15 de Fevereiro de 2015. Os dois repórteres, mantidos em reclusão por mais 
de 100 dias, foram acusados de crimes inusitados, como instigação pública 
com uso de meios informáticos a favor de terroristas, crime contra organiza-
ção do Estado, instigação ou provocação à desobediência colectiva e, crime 
contra a ordem e tranquilidade públicas.

Ao fazer esta comunicação, falta apenas um mês para se completarem dois 
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anos depois do desaparecimento, a 7 de Abril de 2020, do repórter da Rádio 
Comunitária de Palma, Ibrahimo Mbaruco que, no seu último contacto, in-
formou, através de mensagem SMS, que estava a ser cercado por militares.

Mas se o Governo achava que, com as detenções, podia ocultar a guerra, 
tal como tinha ocultado a dívida de mais de USD 2 mil milhões, não podia 
estar mais equivocado. A investigação, em jornalismo, existe, para, também, 
compensar esse cerco ao acesso oficial à informação. Tem sido, pois, com re-
curso a técnicas de investigação jornalística que tem sido possível a cobertura 
da guerra de Cabo Delgado, um dos lugares onde o controlo da infirmação é 
dos mais cerrados em Moçambique.

Quando perdeu essa guerra de “pôr algemas nas palavras”, como diria o 
saudoso Carlos Cardoso, o jornalista investigativo vítima do crime organi-
zado, em Maputo, o Governo passou a atacar e a desacreditar o trabalho do 
jornalismo, recorrendo a diferentes meios de propaganda e intimidação.

No início de 2020, um dirigente público, no caso o presidente do Conse-
lho de Administração da Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecno-
logia, Julião João Cumbane, chegou a aconselhar, na sua conta pessoal do 
Facebook, para que o Estado Maior General das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM), o Comando Geral da Polícia da República de Moçam-
bique (PRM) e o Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE) conju-
gassem “inteligência e acções enérgicas – mesmo as extra-legais! – contra as 
«notícias» miserabilistas que desmoralizam as Forças de Defesa e Segurança 
(FDS), que combatem os ataques por procuração nas regiões Norte e Centro 
de Moçambique”.  

Eu próprio, que lidero, no Jornal SAVANA, a cobertura sistemática da 
guerra de Cabo Delgado, tenho sido uma vítima constante nesses ataques, 
insultos e até apelos para execução sumária, feitos por conhecidos propagan-
distas do Governo de Moçambique.

E por quê nos chamam de terroristas? A única explicação plausível é que 
nós procuramos dar a conhecer o outro lado da guerra, o que não cabe nas te-
las e nas páginas da comunicação social do sector público. E qual é esse lado? 
Que, antes da chegada das tropas estrangeiras, as FDS estavam a perder o 
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terreno para a insurgência, que militares estavam a ser mortos, que o inimigo 
até arrancava viaturas, armas e fardamento militar.

Quando grupos armados assaltam e ocupam vilas distritais por cerca de 
1 ano, como aconteceu com a estratégica vila da Mocímboa da Praia, uma 
importante placa giratória dos milionários projectos de gás, no norte de 
Moçambique, então, não há tanto para dizer sobre a capacidade combati-
va das FDS. E dizer isso não é ser antipatriota, como habitualmente somos 
acusados. Dizemo-lo como um sincero reconhecimento do nosso falhanço, 
como Estado, o que é fundamental para começarmos a pensar nas reformas 
que devem ser empreendidas para que haja melhor resposta aos desafios que 
se nos apresentam como Estado. Se, nesta guerra, há antipatriotas, só podem 
ser aqueles que desmantelaram (e, até certo ponto, deixaram desmantelar), 
as Forças Armadas, ao ponto de se transformarem numa instituição comple-
tamente incapaz de defender a pátria, bem como os que tentaram convencer 
a sociedade moçambicana, e não só,  que estávamos de vitórias em vitórias, 
quando, afinal, caminhávamos para a derrota final, como se provou quando 
os jihadistas fizeram o grande assalto ao distrito de Palma, em Março de 2021.

Quando o próprio presidente da República ataca, publicamente, a im-
prensa independente e seus profissionais, com ordens para as FDS não aceita-
rem ser “denegridas deliberadamente e, passivamente, estarem a assistir sem 
responsabilizar esse tipo de compatriotas”, fica claro como o país foi longe 
demais nessa intolerância ao jornalismo livre.

Quando a Repórter Sem Fronteiras e o Misa Mocambique (2029) re-
portam “Apagão de Informação e Perseguições contra a Imprensa em Cabo 
Delgado”, em particular, e em Moçambique, no geral, onde “a liberdade de 
informar está ameaçada”, não podiam ser mais assertivos.

Concentrei-me a falar de Cabo Delgado por ser, hoje, um caso emblemá-
tico de como o cerceamento das liberdades e da democracia está no ponto 
mais baixo da história de Moçambique pós-1990. Porém, se retirasse o nome 
dessa província martirizada pela guerra e substituísse-o por Moçambique, 
mantinham-se, na mesma, todas as variáveis que configuram fechamento dos 
espaços para as liberdades de imprensa, em Moçambique.
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Um pouco por todo o país, chegam, todos os dias, relatos tenebrosos de 
cerco contra um dos pilares fundamentais de uma democracia liberal. Se 
Thomas Jefferson, o 3º presidente dos EUA, achava que “não há democracia 
sem liberdade de imprensa” (Jefferson, apud Traquina, 2007), a experiência 
moçambicana mostra que não, pois nunca foi programa das elites da Frelimo 
tomar a democracia como o quadro referencial para a construção do Estado 
nacional. Pelo contrário, o caso moçambicano confirma que, sem liberdade,  
o jornalismo, ou é farsa ou é tragédia, como escrevia Traquina, em 2007.

Ora são repórteres que são barrados nas suas actividades, ora são ameaça-
dos ou detidos, ora veem seus instrumentos de trabalho arrancados principal-
mente por agentes da Polícia, sempre a cumprirem “ordens superiores”, que 
nunca têm rostos.

Para completar as nossas descrições e análises do quão difícil é fazer jor-
nalismo digno desse nome, em Moçambique, o sistema da Justiça, que devia 
actuar como um freio contra as injustiças, é, também, usado para perseguir 
o jornalismo, pois o poder judiciário, não sendo independente na sua acção, 
funciona como um instrumento ao serviço dos interesses do partido que 
governa Moçambique. Nunca é demais recordar o inditoso caso do Canal de 
Moçambique, um dos semanários mais críticos do país, levado a Tribunal 
sob acusação de violar segredo de Estado, simplesmente porque publicou um 
contrato “oculto” entre o Ministério da Defesa Nacional e a Anadarko, na 
altura líder do projecto de exploração de gás no norte do país.

O contrato pressupunha que o Estado moçambicano fornecia serviços 
especiais de segurança para proteger a cintura de exploração de gás e, em 
contrapartida, a Anadarko desembolsava valores que deviam servir para a 
logística dessas unidades militares, incluindo salários bonificados.

Mas, quando o Canal demonstrou que, ao invés de beneficiar os milita-
res no terreno, o dinheiro disponibilizado pela Anadarko ia parar nas contas 
bancárias do ministro da Defesa, o Ministério Público viu, nisso, uma ameaça 
contra a segurança do país, o que veio a confirmar que a famosa indepen-
dência do poder constitucional, decorrente da norma constitucional assim da 
legislação avulsa que regula este poder, é apenas uma farsa.
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Poderia ser possível continuar a enumerar tantos casos de violação de 
liberdade de imprensa, em Moçambique, e da impunidade de que gozam os 
seus perpetradores. Mas podia, também, apontar outras situações que, fora 
do jornalismo, confirmam esse padrão autoritário na governação do país. 
Podemos dizer que a violação desses direitos é o modus operandi e faciendi 
generalizado, em Moçambique. 

A título de exemplo, há cerca de 8 anos que, tacitamente, foi levantado 
o direito à manifestação contra o Governo, em Moçambique. Desde que o 
presidente Filipe Nyusi chegou ao poder, os únicos moçambicanos que têm 
direito a marchar são os que estão filiados às organizações sociais do partido 
Frelimo, a OJM (organização juvenil), OMM (mulheres) e ACLLN (comba-
tentes) que, não raras vezes, vão as ruas para saudar a dita “sábia liderança”, 
liderança do seu presidente.

Quando os moçambicanos que não são do partido Frelimo pretendem 
exercer o seu direito de manifestar, por exemplo contra os recorrentes ataques 
a defensores de direitos humanos, contra a carestia da vida, só para citar casos 
que me veem facilmente à memoria, são recebidos por homens armados, 
carros de guerra, gás lacrimogéneo e cães prontos para o ataque. Não sei se 
haveria melhor descrição de um Estado autoritário.

Sempre que se for a estudar o autoritarismo moçambicano que, longe de 
ser introduzido pelo actual presidente, ganhou ímpeto durante o seu consu-
lado, nunca será inoportuno citar o bárbaro assassinato do Professor Gilles 
Cistac, um dos poucos académicos que honrava o seu estatuto de académico, 
crivado por balas, em Março de 2015, 2 meses depois da tomada de posse do 
presidente Nyusi.

Quando foi assassinado, à luz do dia, em plena capital do país, o Professor 
Cistac era a voz autorizada que, com argumentos baseados na ciência jurídi-
ca, argumentava a possibilidade da criação de autarquias de nível provincial, 
principal exigência da Renamo de Afonso Dhlakama para pôr fim ao conflito 
político-militar que seguiu às eleições de 2014, mais uma vez ensombradas 
pelo espectro da fraude. 

O maior opositor à ideia de partilha de poder tinha um nome: partido 
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Frelimo. Antes do seu assassinato a tiros, o constitucionalista franco-moçam-
bicano foi vilipendiado nas redes sociais, até com ataques de cunho racista, 
que é uma marca fundamental de intolerância por que passam as sociedades 
com democracias fracas ou aquelas que as chamamos de democracias “conso-
lidadas”.

Como ele, outros académicos e analistas críticos à governação do dia fo-
ram raptados, seviciados e depois largados nas matas, com os raptores a lhes 
dizerem que estavam a “falar demais”. Escusado será mencionar os repug-
nantes casos do Professor José Jaime Macuane e do jurista Ericino de Salema, 
ainda mais quando, mais tarde, o próprio presidente da República veio evocar 
“problemas sociais”, sem nunca haver esclarecimento.

Escusado será, também, mencionar o antigo bispo da Diocese de Pemba, 
o brasileiro Dom Luiz Fernando Lisboa, que era a voz das vítimas da guerra 
de Cabo Delgado, criticando a forma como o Governo lidava com o proble-
ma. Lisboa acabaria por baixo de um veemente ataque, ainda que velado, do 
chefe de Estado, contra “aqueles moçambicanos que, bem protegidos, levam, 
de ânimo leve, o sofrimento dos que os protegem, incluindo alguns estran-
geiros que, livremente, preferiram viver em Moçambique, mas que, em nome 
camuflado dos direitos humanos, não respeitam o sacrifício dos que mantêm 
erguida esta jovem pátria e garantir a sua estadia em Cabo Delgado e em 
Moçambique, em geral”. 

Termino com um caso que investigámos, no Jornal SAVANA. No dia 7 de 
Outubro de 2019, a 8 dias para as eleições de 15 de Outubro, um esquadrão 
de elite da Polícia da República de Mocambique assassinou, em plena cidade 
de Xai-Xai, capital provincial de Gaza, no sul de Moçambique, um observa-
dor eleitoral, que se preparava para a maior observação eleitoral de sempre, 
numa província onde os órgãos eleitorais haviam recenseado mais de 300 mil 
eleitores fantasmas para beneficiar a Frelimo, ante os receios de uma derrota 
pela sua impopularidade associada aos escândalos de corrupção, como as 
dívidas ocultas, numa eleição em que, pela primeira vez na história do país, os 
partidos políticos iriam fazer eleger seus governadores para as províncias.

Ao provarmos, na investigação, que os assassinos de Anastácio Matavele 
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tinham sido agentes da Polícia, acabamos por mostrar, ao país e ao mundo, 
que os esquadrões de morte, que nasceram na administração Nyusi, seques-
trando, seviciando a matando os não alinhados com a sua governação, são 
planificados, coordenados e executados a partir de dentro do Estado, usando 
armamento que era suposto proteger o cidadão e cometidos por agentes que 
são pagos do erário público, ou seja, pelo dinheiro de todos os moçambicanos.

Todo este trágico contexto está longe de estar terminado, em Moçambi-
que. Pelo contrário, a situação tende a piorar. Não sei se poderíamos estar pior.
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EM DEFESA DO JORNALISMO  
E DOS/AS JORNALISTAS

Ana Filipa Oliveira, ACEP

O papel do jornalismo no desenvolvimento e no reforço democrático dos 
Estados é inequívoco. Por essa razão, a Associação para a Cooperação Entre 
os Povos (ACEP) tem dedicado parte do seu trabalho, nos últimos 25 anos, 
a esta temática, em projectos de cooperação internacional e na sua relação 
com jornalistas. No início dos anos 2000, o jornalista português Pedro Rosa 
Mendes lançou Baía dos Tigres, um livro de reportagem de costa a costa entre 
Angola e Moçambique, com um retrato muito duro e cru sobre a guerra e a 
violência. No rescaldo desse lançamento, a ACEP, por intermédio da direc-
tora Fátima Proença propôs-lhe ver outra África, outras Áfricas, uma África 
que se move, uma visão positiva, de iniciativas de gente de vários países. 
Daí resultou um livro fundador do trabalho da ACEP nesta área – o Ilhas de 
Fogo – que “enformou” também a abordagem da organização nestas temáticas 
sobre jornalismo. Ao longo de dois anos, o jornalista Pedro Rosa Mendes e 
o ilustrador Alain Corbel puderam viajar, fazer um jornalismo lento, demo-
rado, um tipo de jornalismo hoje em decadência – com tempo para ouvir, 
para estar com as pessoas, a partir de pistas e de portas que foram sendo 
abertas pela ACEP nos diferentes países. Essa experiência influenciou muito 
a abordagem e o relacionamento da ACEP com os jornalistas e a nossa forma 
de trabalhar nestes contextos. Cerca de dois anos depois, saiu um outro livro 
– o Madre Cacau – em que a mesma dupla fez um álbum reportagem sobre 
iniciativas em Timor-Leste.

A par deste percurso de aproximação de jornalistas portugueses, a ACEP 
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esteve também envolvida na criação de rádios comunitárias, em países como 
Cabo Verde e Guiné-Bissau. Como uma das missões da ACEP é juntar gente, 
a ACEP esteve envolvida na organização de encontros de rádios comunitárias, 
num primeiro momento ao nível dos PALOP e num segundo momento ao 
nível da CPLP, porque no entendimento da organização as rádios comunitá-
rias são processos de democratização e também um instrumento muito útil 
de inclusão social, nomeadamente de quem está nas franjas mais periféricas. 
Há uma passagem, no livro Democratizar a palavra para democratizar a 
sociedade, coordenado pela Paula Borges, que partilha este painel, que resume 
as reflexões e debates tidos no encontro de rádios comunitárias ao nível da 
CPLP, nomeadamente sobre a importância das rádios comunitárias e que me 
parece paradigmática:

“Logo após o início do seu funcionamento, a Rádio Voz de Quelelé passa a 
sofrer várias pressões e ameaças do poder político, conduz a rádio a frequen-
tes mudanças de local no bairro. É neste contexto que a 24 de Março de 1994, 
o Ministro dos Transportes e Comunicações, através de uma circular, deter-
mina o encerramento da Voz de Quelelé.

Oito meses mais tarde, em Novembro de 1994, ocorre a primeira e muito 
grave epidemia de cólera na cidade de Bissau que começa a provocar a morte 
de inúmeras pessoas.

A AD – Acção para o Desenvolvimento decide de imediato e unilateralmente 
reabrir a Rádio Voz de Quelelé e orientar as suas emissões para o combate a esta 
epidemia. Os resultados são excepcionais. Os moradores do bairro participam 
em massa nos programas, colocando em directo perguntas e dúvidas aos médicos 
destacados pela AD para responderem às questões. Constituem grupos de mo-
radores, que procedem também a campanhas de sensibilização casa a casa, sobre 
higiene individual e colectiva, higienização dos poços de água, remoção de lixo 
público, evacuação dos doentes sintomáticos para o hospital central.

A Rádio é o ponto focal de todas as iniciativas de combate à cólera. E é o pró-
prio Ministério da Saúde que perante os resultados alcançados – um morto e seis 
doentes no Bairro de Quelelé –, contra dezenas ou centenas noutros bairros, acaba 
por reconhecer a importância decisiva da Rádio Voz de Quelelé neste contexto”.
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É, de facto, um caso paradigmático que ajuda a explicar a importância da 
comunicação comunitária num país como a Guiné-Bissau. Juntamente com 
a AD – Acção para o Desenvolvimento, a ACEP apoiou também a criação da 
RENARC, não só na sua formalização, mas também na sua capacitação.

A partir dos anos 2010, aprofundámos o diálogo com vários jornalistas 
portugueses, numa perspectiva de trazer outros mundos e outras realidades 
que não estão acessíveis às redacções, por uma questão de recursos humanos 
e financeiros, e também proporcionar oportunidades para a realização de 
reportagens no terreno. Isto a partir de uma análise que nós próprios fizemos 
de que há um decréscimo de acesso ao terreno e da reportagem internacional, 
nomeadamente em países de língua portuguesa, e também para dar a conhe-
cer outras visões que contrariem a visão miserabilista de uma África de mão 
estendida, de lugar de catástrofe e de todos os males do mundo.

Em 2010, durante os Dias do Desenvolvimento, promovemos um debate 
com um tema semelhante a este Congresso, a que chamámos Media, Cida-
dania e Desenvolvimento – os Triângulos Imperfeitos – precisamente por 
causa desta tensão que pode existir entre os três conceitos. Neste encontro, 
lembro-me particularmente da intervenção do Pedro Rosa Mendes em que 
ele falou do embedded humanitário. Já tinha ouvido falar de embedded militar, 
ou seja, sobre jornalistas que integram colunas militares para ter acesso ao 
terreno de reportagem, isso aconteceu muito no Afeganistão, por exemplo, 
que ficou conhecimento como o Embedistão. Mas nunca tinha ouvido essa 
expressão associada ao trabalho das ONG, ou seja, de utilizar uma “boleia” de 
uma ONG para aceder ao terreno de reportagem. De facto, muitas ONG têm 
conseguido utilizar essa “fragilidade”, em que muitas vezes não há um terreno 
de entendimento para os jornalistas acederem ao terreno de reportagem.

Em 2012, lançámos uma agenda perpétua, em que cada semana do ano é 
precedida por uma história de violação ou realização de direitos em diferentes 
sítios do mundo. Conseguimos envolver cerca de 70 pessoas, em colaborações 
voluntárias, desde jornalistas, fotógrafos e ilustradores portugueses e não só. 
Mais tarde, lançámos o Alfabeto do Desenvolvimento, no qual cada letra do 
alfabeto é uma porta de entrada à reflexão sobre conceitos em torno da coo-

JORNALISMO E DEMOCRACIAS SUSTENTÁVEIS / Sessão plenária 4



132

peração e do desenvolvimento. Para esta iniciativa, convidámos jornalistas, 
investigadores e fotógrafos para dar a sua perspectiva sobre aqueles conceitos. 
Terminado este processo e partindo da constatação de que não havia mui-
tos pontos de contacto entre jornalistas e membros de ONG, em que não se 
conheciam no fundo, fizemos um breve estudo sobre as percepções mútuas 
entre jornalistas, profissionais da cooperação para o desenvolvimento e agen-
tes de cidadania e chegámos à conclusão de que as ONG não sabem ainda 
comunicar o seu trabalho, os media não conhecem ainda o trabalho das ONG 
ou têm ainda muitas vezes uma visão distorcida sobre o trabalho das ONG 
(que fazem apenas trabalho humanitário, assistencialista, etc…) e que há de 
facto pontos de contacto e oportunidades de trabalho conjunto.

E foi neste contexto que criámos as bolsas de criação jornalística sobre 
desenvolvimento, em 2016, em parceria com dois centros de investigação 
(o Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento (CEsA/ISEG) e o 
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coim-
bra) e a Associação Coolpolitics. Terminadas sete edições, a ACEP lançou 
recentemente, com o CEsA/ISEG, o concurso para a atribuição de bolsas em 
2022. Desde 2016, já proporcionou a realização de cerca de 20 reportagens de 
jornalistas portugueses, num regime de mentoria com jornalistas locais, que 
tem sido um trabalho muito interessante. 

A par do trabalho em Portugal, a ACEP tem também apoiado associa-
ções de jornalistas, em diversos contextos. Neste momento, desenvolve o 
projecto Direitos de Mulheres e Jornalistas em Contextos de Instabilidade na 
Guiné-Bissau, cujo objectivo é criar uma iniciativa piloto de observatório do 
direito à informação; estamos neste momento a procurar pistas para perceber 
como fazer, num contexto que não é nada favorável ao exercício da profissão. 
Em S. Tomé e Príncipe, a ACEP desenvolve alguns processos de influência 
política, em parceria com a Associação de Jornalistas Santomenses. Neste 
âmbito, acreditamos que nos próximos meses seja aprovada uma lei de acesso 
à informação, que regule e facilite o acesso de jornalistas e cidadãos e cidadãs 
à informação pública.
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No final do ano passado, promovemos um intercâmbio com jornalistas 
ao nível dos países de língua portuguesa, em S. Tomé e Príncipe, em parceria 
com a Associação de Jornalistas Santomenses, a Federação das ONG’s em 
S. Tomé e Príncipe, a Fundação Novo Futuro e a Plataforma de Equidade 
de Género e Direitos Humanos. Foi um encontro muito profícuo, porque 
permitiu uma partilha de experiências ao nível dos vários países e estabelecer 
pontes de contacto e fazer também um reforço do próprio jornalismo em 
cada um desses países.  E é precisamente isso que também queremos com 
este encontro. Partindo de cada um dos contextos que são muito diferentes – 
enquanto aqui em Portugal falamos da necessidade de rever os “modelos de 
negócio”, em países como a Guiné-Bissau, Angola ou Moçambique o exercício 
da profissão é muito perigoso. Estamos a partir de lugares muito diferentes, 
mas no fundo há aqui pontos de contacto e é importante debatermos também 
o papel do jornalismo no reforço democrático nesses países, o que podemos 
fazer enquanto europeus? E procurar as pontes de reforço mútuo e pensar 
em conjunto como é que podemos ultrapassar isso juntos – nomeadamente, 
como fazer face às “notícias falsas”, como podemos ultrapassar ir em conjun-
to, como é que acompanhamos a voracidade de informação proliferada nas 
redes sociais e como é que contornamos esta crescente utilização dos media 
como arma política.

É por isso que não tenho respostas, mas tenho muitas perguntas, nomea-
damente: como é que podemos colocar nos media estas questões e como é 
que podemos abrir brechas para que haja “mais mundo” nas redacções? Esta 
pergunta é recorrente e há uns anos fizemos um debate em torno disso e em 
que uma das soluções apresentadas foi procurar financiamento externo às re-
dacções para uma editoria dedicada às questões da cooperação e do desenvol-
vimento. Isso já foi testado noutros países, como em Espanha no El País, em 
que a Fundação Gates financiava uma editoria – a Planeta Futuro – dedicada 
a temas da cooperação internacional e dos países que não são notícia. Como  
é que ao nível das redacções não se criam tensões entre uma editoria que 
pode ter mais financiamento para determinados projectos do que outra? 
Além do Planeta Futuro, a Fundação Gates apoiou também a criação de uma 
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editoria semelhante no The Guardian, chamada Global Development. Podería-
mos pensar em algo de género ao nível da língua portuguesa?

A outra questão: como é que podemos encontrar um terreno de enten-
dimento entre ONG, com acesso ao terreno, e esses jornalistas que podem 
ir à boleia das ONG ao terreno? Por exemplo, na editoria do Planeta Futuro, 
os jornalistas preparam a ida ao terreno com a ONG, com reuniões prévias 
e em que impõem algumas condições, nomeadamente ir para o terreno uma 
semana antes ou depois para conhecer o contexto em torno, antes de visitar 
o projecto desenvolvida pela ONG e não se comprometem serem ou não 
favoráveis na reportagem. Se considerarem que não tem necessidade editorial 
para eles, não publicam.

E ainda uma outra questão: como é que podemos apoiar os jornalis-
tas em contextos muito adversos como aqueles dos colegas que estão aqui 
presentes? A cooperação é uma via, através da partilha de informação, do 
apoio público, da denúncia junto das instâncias nacionais e internacionais. 
Porque o jornalismo é vital e porque está sob ameaça, os espaços de reflexão 
e de partilha como estes são necessários e essenciais para identificar as pro-
blemáticas e desafios comuns e para a construção de soluções conjuntas que 
permitam melhorar a qualidade do jornalismo e reforçar o seu contributo 
para o Desenvolvimento sustentável.



135 JORNALISMO E DEMOCRACIAS SUSTENTÁVEIS / Sessão plenária 4



136



137

DECLARAÇÃO FINAL
COIMBRA, 4 DE MARÇO DE 2022



138

JORNALISMO INDEPENDENTE E LIVRE, PARA UMA CIDADANIA  
         MAIS COMPROMETIDA E ACTIVA 
 
         Diversos jornalistas, investigadores e membros de organizações da so-
ciedade civil de países de língua oficial portuguesa encontraram-se de 2 a 
4 de Março de 2022 na Universidade de Coimbra para reflectirem sobre os 
impactos da informação, do jornalismo e dos media no desenvolvimento e 
na promoção de uma cultura de participação cívica e democrática nos seus 
países. O encontro, promovido pela Associação para a Cooperação Entre os 
Povos, o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade 
de Coimbra e o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Univer-
sidade do Minho, com apoio do Camões – Instituto da Cooperação e da Lín-
gua, serviu ainda como espaço para troca de experiências, de conhecimento 
e de promoção de formas de diálogo estruturado propiciador da criação de 
redes e projectos, num futuro próximo.

Numa época de múltiplos desafios – locais e globais – o exercício do 
jornalismo livre e independente é essencial para o reforço democrático, a 
promoção dos direitos humanos e para a consolidação da paz e do Estado de 
Direito, em todo o mundo. Os populismos, os integrismos, todas as formas 
de desinformação e propaganda, de censura e exclusão da vida pública, entre 
outros elementos (por ex.: o clima de intimidação a jornalistas e atentados 
contra a integridade física), representam um recuo civilizacional, ameaçando 
os nossos processos de construção de democracias, o desenvolvimento, os 
direitos humanos e o diálogo intercultural, para os quais é necessário mobi-
lizar, entre outros, as diferentes opiniões públicas, as diversas expressões de 
cidadania, os media e o jornalismo.

DECLARAÇÃO FINAL
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OS DESAFIOS
 

       Partindo do reconhecimento da especificidade de cada um dos contex-
tos, foi, porém, unânime neste Congresso a percepção de que as condições 
do exercício livre do jornalismo estão a deteriorar-se nos países de língua 
portuguesa, sendo particularmente preocupantes em Angola, Brasil, 
Guiné-Bissau e Moçambique, com relatos de perseguições, raptos e assas-
sinatos de jornalistas e de forte intimidação a órgãos de comunicação social 
(como aquele que aconteceu recentemente em Bissau, com o ataque à Rádio 
Capital FM ou em Moçambique relativamente a jornalistas que procuram 
fazer cobertura da situação em Cabo Delgado). De acordo com o Índice da 
Liberdade de Imprensa 2021, dos Repórteres sem Fronteiras, estes quatro 
países de língua portuguesa ocupam lugares abaixo da 90.ª posição da classifi-
cação (Brasil em 111.º lugar; Moçambique 108.º; Angola 103.º e Guiné-Bissau 
no 95.º). Também a nível da intervenção cívica, os últimos dados recolhidos 
pela CIVICUS apontam para uma deterioração generalizada do ambiente fa-
vorável ao espaço cívico, sobretudo após o início da pandemia. A estes dados, 
acrescem outros desafios comuns, amplamente discutidos ao longo dos três 
dias de Congresso, nomeadamente: 
- as pressões políticas e económicas no exercício da profissão de jornalista; 
- a pouca maturidade democrática que caracteriza vários países de língua 
portuguesa, que dificultam a missão do jornalismo na monitoria e escrutínio 
da acção governativa; 
- o parco conhecimento e as poucas oportunidades de troca de informação e 
experiências sobre a situação do jornalismo nos diferentes contextos; 
- as desordens informativas como as campanhas de desinformação, as men-
tiras em forma de notícia (“fake news”) e a utilização da informação como 
arma política; 
- a velocidade, a voracidade e a superficialidade da informação, numa época 
de grande proliferação de diferentes canais de comunicação, nomeadamente 
as redes sociais; 
- o agravamento da precariedade laboral dos diferentes profissionais de 
comunicação social; 
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- as falhas na regulação dos media e na aplicação dos códigos de conduta e de 
deontologia dos profissionais dos media, nomeadamente em períodos pré-
-eleitorais; 
- a baixa literacia mediática dos públicos nos diferentes contextos, que cons-
trange o consumo de notícias e o recurso a fontes de informação credíveis; 
- a preponderância das fontes oficiais como narrativas de controlo e de poder 
sobre a informação e a falta de narrativas das fontes primárias no espaço 
público discursivo dos media; 
- o esgotamento dos modelos de negócio e de financiamento dos órgãos de 
comunicação social, nos diferentes países; 
- a autocensura dos profissionais da comunicação social, associada, por um 
lado, à precariedade laboral e, por outro, ao receio de sofrer represálias, em 
regimes mais autoritários; 
- o afunilamento do espaço para a acção cidadã, através da perseguição de 
activistas, da aplicação de restrições de reunião e de encontro, mas também 
ao nível do financiamento 
- as poucas oportunidades de diálogo e de encontro entre jornalistas e outras 
formas de exercício da cidadania (espaços comuns de diálogo e de reflexão 
conjunta).

 
           UM JORNALISMO E UMA CIDADANIA PARA O FUTURO 
 
           Perante estes desafios e do reconhecimento da necessidade de ampliar 
a voz e reforçar laços de solidariedade e de interacção entre jornalistas e 
cidadãos e cidadãs, considera-se urgente e crucial o reforço do jornalismo, 
enquanto pilar central na promoção da paz, da democracia e da cidadania, 
bem como o reforço do espaço cívico, nos diferentes contextos. Perante a 
deterioração das condições do exercício de cidadania e do jornalismo e da 
crescente ameaça à integridade física de jornalistas e de defensores de direitos 
humanos, abordou-se a necessidade de dinamizar redes solidárias com o 
objectivo de denúncia e de apoio entre jornalistas e sociedade civil, numa 
perspectiva de exercer pressão pública, junto dos diferentes governos no 
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espaço da língua portuguesa. A rede informal, de geometria variável, funcio-
nará ainda como espaço de partilha de informação e de conhecimento, bem 
como de criação conjunta de iniciativas, consoante as necessidades identifica-
das nos diferentes contextos.

O reforço democrático e a promoção da cidadania são duas áreas vitais 
para o desenvolvimento dos países e é nesse sentido que consideramos im-
portante a aposta em: 
- partilha de informação e de conhecimento sobre a situação dos media entre 
os diferentes países (a nível de investigação, legislação, projectos em curso, etc…); 
- promoção de programas de literacia mediática e de educação para os media, 
de forma a valorizar a informação de qualidade; 
- reforço do papel das rádios comunitárias, enquanto instrumento de inclusão 
social e de expressão e empoderamento das comunidades locais; 
- dar ênfase às pessoas enquanto sujeitos de desenvolvimento e não como 
objectos de desenvolvimento; 
- mapeamento de iniciativas e de programas de promoção da cidadania e do 
reforço dos media; 
- promoção de intercâmbios e de encontros de discussão entre jornalistas e 
outros membros da sociedade civil, numa perspectiva de colaboração para a 
promoção da paz, do Estado de Direito e dos Direitos Humanos, nos diferen-
tes contextos; 
- aposta na capacitação de quadros de diferentes órgãos de comunicação 
social, ao nível dos países de língua portuguesa; 
- partilha de conteúdos e de informações relevantes e complementares entre 
os diferentes contextos, numa óptica de reforço mútuo e de aproximação das 
diferentes geografias; 
- partilha de informação sobre a situação dos Direitos Humanos entre os 
diferentes países e o reforço de espaços de promoção da cidadania entre si.

DECLARAÇÃO FINAL
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UMA INICIATIVA APOIO ASSOCIADA


