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INTRODUçãO

Assistimos nos últimos anos, e em versão acelerada na última década, a 
transformações estruturais do espaço público e do espaço mediático, que colo-
cam desafios ao jornalismo e, no limite, às democracias. Os media deixaram de 
ser os canais privilegiados de mediação de informação e veículo primordial de 
notícias, seja a televisão, a rádio ou a imprensa, embora continuem a ser funda-
mentais para a verificação de factos e para a nossa compreensão do mundo. A 
par destas profundas alterações, os jornalistas são confrontados também com 
múltiplos desafios – da precarização no exercício da profissão, à voracidade das 
notícias e dos factos e à proliferação de informação em múltiplos canais e redes.

Perante estes desafios, convidámos vários jornalistas de diferentes países de 
língua portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal e S. Tomé e Príncipe – incluindo, neste caso, também jornalistas da 
Região Autónoma do Príncipe) para debater em conjunto o estado do jorna-
lismo e o seu papel na promoção da cidadania, num intercâmbio internacional 
em São Tomé e Príncipe, integrado na III Quinzena da Cidadania, de Novem-
bro de 2021. Embora reconhecendo que os contextos de intervenção são muito 
diferentes entre si, havendo níveis de maturidade democrática e de desenvol-
vimento díspares, discutiram-se os pontos de contacto, os desafios comuns e 
as pontes de diálogo e de trabalho conjunto possíveis para o presente e para 
o futuro próximo. O debate foi franco e aberto e as comunicações transcritas, 
editadas pelos intervenientes e agora reunidas neste volume.

No primeiro dia do encontro, questionou-se o papel do jornalismo na 
democracia e se tem cumprido o seu papel na construção das sociedades 
democráticas ou se tem estado ao serviço de outros interesses, nomeadamente 
do poder político. E foi relembrada a função de watchdog do jornalista, na sua 
“vigilância” da democracia. Também as questões relacionadas com as represen-
tações nos media, nomeadamente das mulheres, foram debatidas, a partir de 
um painel de mulheres jornalistas, que frisaram a necessidade de uma maior 



representação nas redacções (ao nível das chefias), do acesso à formação espe-
cializada e da inclusão de temas relacionados com a igualdade de género, nas 
grelhas programáticas dos diferentes media.

O debate sobre jornalismo na era da (des)informação encerrou o primeiro 
dia de trabalhos, tendo sido sublinhado que hoje o jornalismo enfrenta múl-
tiplos desafios ao concorrer com as várias capilaridades que as redes sociais 
constituem. As notícias falsas (fake news) têm uma proliferação praticamente 
impossível de conter e o desafio é mitigar o impacto e construir narrativas 
e informação baseada em factos e contrariando a velocidade, reivindicando 
tempo para a notícia. Também as questões da regulação e da profissionalização 
dos jornalistas foram colocadas no debate, tendo sido ponto assente a necessi-
dade de reforçar as instâncias reguladoras nos diferentes contextos e apostar na 
formação de quadros.

A Câmara Distrital de Lembá acolheu o segundo dia de intercâmbio, dedi-
cado à importância dos media de proximidade e, em particular, das rádios co-
munitárias e locais, nomeadamente do seu papel nas comunidades e os desafios 
perante as alterações digitais. Na discussão, foram partilhadas diferentes formas 
de abordagem às populações e foi sublinhada a necessidade de maior articula-
ção com as autoridades locais, de forma a garantir a sustentabilidade.

--

A promoção e defesa do jornalismo é um dos eixos prioritários de trabalho 
integrado no projecto Mais Participação, Mais Cidadania, no âmbito do qual 
foi organizado este encontro internacional. A transcrição e disponibilização 
dos debates neste volume visam disponibilizá-los a outros e outras e a prolon-
gar a discussão aí iniciada. Esta actividade foi promovida pela Associação de 
Jornalistas Santomenses, em articulação com a Associação para a Cooperação 
Entre os Povos, dois dos parceiros do projecto, que integra ainda a Federação 
das ONG’s em S. Tomé e Príncipe, a Fundação Novo Futuro e a Plataforma 
de Direitos Humanos e Equidade de Género, e contou com o apoio da União 
Europeia e da Cooperação Portuguesa.
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SESSãO DE ABERTURA
JUVENAL RODRIgUES / ASSOCIAçãO DOS JORNALISTAS SANTOMENSES 
CâNDIDO RODRIgUES / FEDERAçãO DAS ORgANIzAçõES NãO gOVERNAMENTAIS DE STP
ANA FILIPA OLIVEIRA / ASSOCIAçãO PARA A COOPERAçãO ENTRE OS POVOS
WUANDO CASTRO / MINISTÉRIO DA PRESIDêNCIA, DO CONSELhO DE MINISTROS,  
COMUNICAçãO SOCIAL E NOVAS TECNOLOgIAS

juvenal rOdrigues  
Antes de tudo, permitam-me saudar-vos e em nome da Rede de Jorna-

listas desejar boas-vindas e uma óptima estadia aos colegas e especialistas 
de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. É o 
primeiro encontro internacional sobre media e cidadania que temos o prazer 
de acolher. Enquadra-se na terceira quinzena da cidadania, promovida pelos 
projectos “Mais Participação, Mais Cidadania” e “Sociedade Civil pela Trans-
parência e Integridade”. A iniciativa é resultado da parceria entre a Federação 
de Organização Não Governamentais em São Tomé e Príncipe (FONG-STP), 
a Associação dos Jornalistas Santomenses (AJS), a Fundação Novo Futuro 
(FNF) e a Plataforma de Direitos Humanos e Equidade de Género (PDHEG). 
O projecto conta com o apoio financeiro da União Europeia e da Cooperação 
Portuguesa. 

Este evento está, em certa medida, alinhado com as jornadas de reflexão 
que temos vindo a promover anualmente, no âmbito da celebração do Dia 
Internacional da Liberdade de Imprensa. Este ano debruçamo-nos sobre o 
acesso às fontes de informação e a investigação jornalística como factores de 
desenvolvimento, enquadrado com a proposta da UNESCO “a informação 
como um bem comum”. Estamos convencidos que a interacção que vai se 



estabelecer com os colegas e especialistas da lusofonia no debate sobre os 
diversos temas, que vão desde o papel do jornalismo na democracia, passan-
do pelos media, representações e cidadania - com destaque para o tratamento 
das questões de género nos media -, até o jornalismo local e comunitário, 
será muito enriquecedora e servirá de estímulo para uma prestação de maior 
qualidade. 

A complexidade dos desafios que se colocam hoje aos nossos países, em 
particular aos insulares em vias de desenvolvimento, em que os interesses são 
múltiplos e contraditórios, exige dos profissionais dos media uma postura 
proactiva e reflexão constantes. Primeiro, como cidadão activo e, depois, em 
função das ferramentas que tem à sua disposição, encontrar formas inova-
doras e atractivas para mobilizar os conterrâneos para uma cidadania activa, 
tendo como protagonistas os sujeitos da comunidade. 

O cidadão activo está comprometido e envolvido em todos os assuntos 
da comunidade em que vive. As comunidades com tendência para terem 
este tipo de cidadãos funcionam melhor do que as que estão voltadas para o 
individual, porque promovem a solidariedade e preocupam-se com o próxi-
mo. Assim, devemos estar melhores e não nos determos no individualismo 
para o bem comum da nação. Cidadão passivo é neutro, omisso e conivente. 
É um sujeito mais individualista, só reage quando algo o afecta directamente 
ou atenta contra seus direitos. 

A cidadania activa requer participação na esfera pública, portanto a rela-
ção com outros actores, com interesses divergentes e diversos. É a expressão 
da democracia participativa. 

Excelências, há anos, alguns conceitos em voga e transmitidos na forma-
ção apontavam que o jornalista deve ser neutro, imparcial, objectivo, entre 
outros atributos. Actualmente, face aos fenómenos com que nos confronta-
mos, estes conceitos estão a ser relativizados, porque a vivência particular 
dá a cada profissional uma visão e interpretação dos mesmos. Ou seja, pode 
haver uma certa subjectividade na selecção dos factos para produzir uma 
matéria jornalística. Estamos perante – digamos assim – uma objectividade 
subjectiva. Os profissionais dos media estão permanentemente no meio de 
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conflitos devido a interesses contraditórios e, regra geral, devem desempe-
nhar um papel de mediação, procurando facilitar a comunicação entre os seus 
representantes. 

Em qualquer sociedade, os grupos mais fortes - tanto do ponto de vista 
económico como político - tendem a controlar os meios de comunicação nas 
suas diversas fases, da produção de informação aos processos mediatizados 
de transmissão, hoje com maior alcance, devido à internet e às redes sociais. 
Por exemplo: que tipo de informação os cidadãos do mundo ocidental ou 
de países ricos consomem sobre os países da periferia ou em vias de desen-
volvimento? Grande parte são de sinal negativo: fome, guerras civis, golpes 
de estado, corrupção, por aí fora. Os países em vias de desenvolvimento têm 
conseguido produzir e transmitir matérias com a mesma capacidade de pene-
tração sobre a sua realidade, os esforços para progredir e melhorar as condi-
ções das suas populações? 

Qual é a abordagem feita sobre o fenómeno migratório de cidadãos de 
países do Sul para o Norte? Sabe-se que a solução passa pelo desenvolvimento 
das nações do Sul. Mesmo os que têm recursos naturais valiosos e diversifica-
dos estão a caminhar nesta direcção? A atitude dos dirigentes dos Estados do 
Sul é de comprometimento profundo e coerente com a realização dos anseios 
das suas populações? Quais os factores de estrangulamento?

Outro conflito latente é de domínio cultural, ou seja, entre a cultura oci-
dental, que pretende ser dominante, e as resilientes culturas locais. No desem-
penho das nossas funções devemos questionar sempre, independentemente 
das fontes. Desde os discursos oficiais até aos relatórios produzidos por diver-
sas instituições, mas respeitando, naturalmente, certos princípios universais 
da profissão. Parafraseando Paulo Freire, a comunicação só ocorre quando os 
intervenientes do processo estão em igualdade. A comunicação exige respeito 
pelo interlocutor e uma postura a favor da participação e da interacção, com 
base numa concepção democrática da vida. 

A superação desse modelo de imposição dos mais fortes deve vir por 
meio do diálogo verdadeiro, no qual o indivíduo precisa do outro para se 
conhecer a si mesmo e ao mundo. Não há progresso humano sem diálogo, 
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pois é no diálogo que os homens se encontram para transformar a realidade 
e progredir. O diálogo é o cimento do conhecimento e a base da verdadeira 
cidadania. Se no plano nacional os media podem contribuir para o estabe-
lecimento deste diálogo, no âmbito global parece mais difícil, porque há um 
acentuado défice de respeito nas relações internacionais.

Este encontro, como os debates agendados no âmbito da Quinzena, cujo 
tema de fundo é a gestão dos recursos naturais e ambiente, são espaços de 
diálogo propostos pela sociedade civil organizada, que devem ser alargados e 
multiplicados constantemente. 

cândidO rOdrigues
Esta conferência pública e internacional sobre “O Papel do Jornalismo 

na Democracia” reveste-se de uma enorme importância para todos nós 
enquanto santomenses e também enquanto agentes capazes de impulsionar 
mudanças na maneira de comunicar e informar com o propósito de melho-
rar paulatinamente a participação cívica do cidadão. Como sabem existem 
várias formas de participação. Esta conferência pública associada ao encontro 
Media e Cidadania, inseridos na terceira edição da Quinzena da Cidadania, 
que decorrerão nos dias 22 e 23 de Novembro de 2021, servirão de momen-
tos impares para todos nós aqui presentes reflectirmos profundamente sobre 
o jornalismo na actualidade e sobre o papel dos jornalistas, numa era de 
múltiplos desafios, da desinformação às notícias falsas, da crise do modelo de 
negócio às redes sociais.

Ao longo dos dois dias, o encontro, aberto ao público, irá proporcionar 
um debate entre jornalistas de diferentes países de língua portuguesa, parti-
lhando experiências e procurando estabelecer pontes de diálogo e de colabo-
ração futura

A sociedade civil organizada e os cidadãos em geral podem contribuir 
para que a informação seja gerida da melhor maneira possível. Como é que o 
podemos fazer? Através da melhoria da nossa participação de acordo com os 
diferentes mecanismos existentes. Estaremos a contribuir da melhor maneira 
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para o desenvolvimento de STP, se percebermos que além de ser um direito e 
um dever, a nossa participação é uma contribuição válida para a resolução de 
vários problemas na sociedade santomense. Sabemos que a governação não 
é da competência da sociedade civil organizada. Mas o seu reconhecimento 
enquanto agente importante no desenvolvimento e a abertura ao diálogo por 
parte dos governantes é vantajosa. É este o caminho que devemos seguir. 

Podemos orgulhar-nos do nosso percurso até aqui, até à realização desta 
terceira edição da Quinzena da Cidadania. Mas há ainda muito que fazer. E 
continuamos a enfrentar barreiras porque queremos ir para além do óbvio. 
Queremos impulsionar mudanças. Mudanças essas que nos ajudam a viver, 
enquanto santomenses, com mais dignidade e num país mais justo. 

Estamos cientes de que o planeamento, monitoramento, avaliação e 
sistematização são elementos fundamentais na prática de gestão de ONG’s 
ou movimentos sociais para potencializar as suas acções. Daí que os elemen-
tos supracitados são partes integrantes do desenvolvimento institucional de 
uma ONG ou movimento social. Por isso, suas concepções e práticas devem 
ser compreendidas a partir das distintas concepções e práticas de desenvol-
vimento institucional. No centro de tudo aparece a missão, como elemento 
estruturante e referência fundamental das definições sobre o modo de ser e 
agir de uma organização. A missão deve-se constituir numa permanente fonte 
de retro-alimentação de todos os membros da entidade. Daí que apelamos 
à Associação dos Jornalistas Santomenses e a todos os jornalistas a reverem 
constantemente a sua missão. 

Não pretendendo tornar muito longa a minha intervenção, termino 
dizendo que nos congratulamos com a realização dos eventos a ser realizados 
nestes dois dias, desejamos muitos êxitos nos trabalhos, que as lições aprendi-
das e as recomendações sejam muito bem absorvidas e implementadas. 

ana filipa Oliveira
Quando começámos a pensar e a desenhar este projecto em torno da ci-

dadania e da participação cívica, para nós foi inquestionável trabalhar esta di-
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mensão do jornalismo e trabalhar com os jornalistas santomenses. E porquê? 
Eu apontaria aqui duas ordens de razão. Em primeiro lugar, o jornalismo é 
um dos pilares da democracia, do reforço do Estado de Direito, da denúncia 
da violação dos direitos humanos. Por outro lado, porque não só no contexto 
santomense, não só no contexto dos países em desenvolvimento, mas a nível 
geral, assistimos a uma tendência geral de perseguição do jornalismo, dos 
jornalistas e a vários outros desafios que nós vamos pensar aqui em conjunto 
ao longo destes dois dias. 

São múltiplos os desafios. Destacaria aqui as notícias falsas que proli-
feram no nosso universo digital, as potencialidades e os desafios das redes 
sociais - porque as redes sociais não são só um perigo, são também uma po-
tencialidade de chegar a mais gente - a crise do próprio modelo de jornalismo 
e as tentativas veladas ou muitas vezes abertas de controlo estatal, ou de outro 
tipo de controlos.

Começamos, como já foi dito, pelo papel do jornalismo na democra-
cia - uma visão mais lata sobre o papel que os jornalistas e o jornalismo têm 
nessa construção democrática. Seguidamente, vamos falar sobre o papel das 
mulheres nas redações, a forma como é tratada nos media, a forma como são 
representadas determinadas realidades nos media, nomeadamente sobre o 
tipo de informação que nos chegam de Moçambique, de São Tomé e que mui-
tas vezes é apenas uma única história. Precisamos dessa visão geral, porque 
um país são muitas histórias. Por fim vamos a Lobata e a Lembá e aí, com 
jornalistas e animadores das rádios comunitárias, vamos também falar sobre 
o papel dos jornalistas comunitários e locais em países como São Tomé, a 
Guiné Bissau e Moçambique. 

Uma nota muito importante que eu gostaria de deixar aqui é que quere-
mos que as sessões sejam francas entre todos e todas e sem receio de retalia-
ções. Sabemos que a auto-censura é um mecanismo de defesa face a deter-
minadas ameaças. Por isso, não vamos ter transmissão online das sessões. 
Vamos gravar e as comunicações vão ser depois editadas em livro, mas não 
sem antes passar pelos intervenientes que as fizeram, para que possam fazer a 
edição final. 
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Vão ser certamente dois dias intensos de trabalho, de partilha de experi-
ências e de reflexões entre todas e todos, que nos permitirão encontrar pistas 
de trabalho conjunto e adoptar mecanismos em prol de um jornalismo livre, 
plural e independente.

WuandO castrO
É a terceira vez que participo num dos eventos inseridos na Quinzena 

da Cidadania em representação do governo, o que demonstra a abertura, a 
disponibilidade e também o reconhecimento, por parte do governo, da im-
portância que essas organizações desempenham na nossa sociedade. Apro-
veito para estender esses agradecimentos e reconhecimento do governo pelas 
diversas actividades que têm realizado nos últimos tempos. Naturalmente, 
que tenho que estender os agradecimentos à União Europeia e à Cooperação 
Portuguesa, os financiadores de alguns desses projectos. Sem o financiamen-
to é complicado, por mais vontade que se tenha para materializar algumas 
acções. 

O governo tem alguns desses processos como prioritários, mas como 
vocês entendem, num país que enfrenta carências diversas a nível financeiro, 
nem sempre há disponibilidade para os apoiar. Daí a importância dos finan-
ciadores. Tive conhecimento que estão entre nós também muitos jornalistas 
da CPLP e de outros países. Aproveito para vos dar as boas-vindas e esperar 
que haja espaços nessa vossa agenda preenchida de trabalho para aprovei-
tarem, visitarem o nosso país e usufruírem da beleza e do acolhimento do 
nosso povo. 

Estamos cá, como eu disse, na terceira Quinzena da Cidadania. Vamos 
debater um tema muito importante: os media e a cidadania. Eu creio que 
serão momentos de reflexão profunda, momentos de observação do contexto 
específico em que nós vivemos, em que a classe jornalística e a própria indús-
tria do jornalismo têm de se reinventar e adaptar ao novo contexto social. As 
plataformas digitais são mais instantâneas, mas nem sempre estão consolida-
das naquilo que se chama de verdade dos factos. Portanto, este trabalho de re-
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flexão será importante para pôr a nu os desafios que se enfrenta hoje em dia.
Os jornalistas também são um vector de educação, de transformação para 

as populações, sobretudo as mais jovens. Actualmente, os jovens estão mais 
virados para seguir ou dar atenção aos bloggers, youtubers, tik tokers, os cha-
mados influenciadores digitais, que muitas das vezes influenciam no sentido 
daquilo que é a sua apreciação pessoal da realidade e nem sempre pelo cami-
nho certo. Em São Tomé e Príncipe, da parte o governo, tentamos dar o nosso 
melhor, fazendo algumas mudanças. Temos conseguido algumas conquistas. 
Temos colocado o nosso pequeno bloco na construção deste belo país que 
todos almejamos. Aprovámos uma série de diplomas que eu creio poderem 
vir a ajudar, nomeadamente o Estatuto de Jornalista, o Código Deontológi-
co Profissional e o Regulamento da Carteira Profissional. Estamos na fase 
de negociação avançada para a implementação do Estatuto de Carreira dos 
Jornalistas. Estamos a dar um sinal de abertura. Entendemos perfeitamente o 
papel importante que os jornalistas desempenham nas sociedades modernas. 
Continuamos e vamos continuar abertos ao diálogo, continuamos e vamos 
continuar a valorizar o papel das organizações da sociedade civil independen-
te e aquelas que sobretudo não tenham agendas obscuras. 

Nós entendemos o contexto do nosso país, sabemos que muitas vezes as 
pessoas são movidas ou levadas a agir por interesses outros que não são aque-
les verdadeiros. No entanto, volto a dizer que o governo está aberto, vamos 
continuar a dialogar, vamos continuar a participar nestes encontros, vamos 
continuar a ouvir e a fazer tudo para ajudar e manter essa parceria com as 
OSC rumo ao desenvolvimento do nosso país.

É muito importante para a Secretaria de Estado para a Comunicação So-
cial dar também uma atenção especial às rádios comunitárias do nosso país. 
Espero e continuo disponível para participar em acções futuras. No final dos 
trabalhos, espero receber aquilo que serão as conclusões e as recomendações 
dessas jornadas. Tenho a certeza que as recomendações poderão ser utiliza-
das para melhorar ainda mais o nosso trabalho. 
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juvenal rOdrigues
moderação
O tema que vamos abordar relaciona-se com o papel do jornalismo na de-

mocracia. Temos connosco três oradores que pensamos que podem apresentar 
perspectivas diferentes. O Salvador Ramos foi nosso colega na Rádio Nacional 
e, de certo modo, continua ligado ao jornalismo e à comunicação social porque 
é professor na Universidade Lusíada e no Instituto Superior de Comunicação 
e lecciona estas matérias. Salvador dos Ramos é mestre em ciências Humanas- 
territórios e sociedades, é embaixador de carreira e foi ministro dos Negócios 
Estrangeiros. Teremos depois a perspectiva de um jornalista moçambicano, 
com a sua visão externa e depois teremos o Senhor Secretário de Estado, que 
vai fazer uma abordagem na perspectiva do governo. 

salvadOr dOs ramOs
Fui profissional da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe durante a 

primeira república, no período compreendido entre 1977 e 1984. Mais tarde, 
em 1991, já em pleno regime democrático, fui nomeado pelo primeiro governo 
saído das eleições legislativas multipartidárias de 1991 para coordenar o antigo 
órgão de comunicação estatal. A primeira experiência correspondeu ao exercí-

O PAPEL DO JORNALISMO NA DEMOCRACIA 
SALVADOR DOS RAMOS / PROFESSOR UNIVERSITáRIO E Ex-MINISTRO DOS NEgóCIOS 
ESTRANgEIROS, SãO TOMÉ E PRÍNCIPE
BORgES NhAMIRRE / JORNALISTA NA BLOOMBERg LP, MOçAMBIqUE
ADELINO LUCAS / SECRETáRIO DE ESTADO DA COMUNICAçãO, SãO TOMÉ E PRÍNCIPE 
JUVENAL RODRIgUES / MODERADOR 
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cio de jornalismo radiofónico orientado e a outra ao pluralismo de informação 
em democracia fragmentada. 

Fazer rádio num contexto de partido único é bem diferente do que fazê-la 
num contexto de liberdade, em que se exige aos profissionais de informação 
mais qualidade, a objectividade, a verdade, a ética e a deontologia profissional 
que possa permitir que todos contribuam da melhor maneira para a construção 
de uma sociedade onde a liberdade de imprensa seja uma realidade. 

O direito à liberdade de opinião, consagrado na Constituição da República 
referendada a 22 de Agosto de 1990, alimentou a esperança dos santomenses, 
que sempre sonharam construir, em liberdade, uma sociedade de paz e de 
progresso social. Consequentemente, era suposto registarem-se mudanças na 
maneira de ser e de estar dos agentes da comunicação social, maioritariamente 
pública, e registarem-se também iniciativas individuais e colectivas nos mais 
diversos domínios da sociedade, particularmente neste sector. 

Com o advento da mudança de 1991 emergiram e proliferam os jornais 
em formato papel e de rádios privadas, como o Labor, o Nova República, o 
País Hoje, o Observador, o Tribuna, o Independente, o Parvo e a Rádio Tropi-
cana. Estes novos meios de comunicação foram entusiasticamente aceites. A 
sociedade santomense ansiava ver florescer iniciativas que concorressem para a 
edificação, como tudo fazia parecer crer, de um sector privado da comunicação 
social dinâmico, forte e duradouro. 

Questionamo-nos frequentemente sobre se o jornalismo tem cumprido o 
seu papel na construção de uma sociedade mais democrática em São Tomé e 
Príncipe. A Constituição da República diz-nos, no seu artigo 6º, que “A Repú-
blica de São Tomé e Príncipe é um Estado de Direito Democrático, baseado 
nos direitos fundamentais da pessoa humana, pertencendo o poder político 
ao povo, que o exerce através do sufrágio universal igual e do voto secreto 
nos termos da Constituição”. O artigo 7º da Constituição diz que “o Estado de 
Direito Democrático implica a salvaguarda da justiça e da legalidade como 
valores fundamentais da vida humana”. Com base nesses artigos aprofundamos 
os nossos debates sobre as virtudes da democracia e chegamos à conclusão 
que a democracia, enquanto um conjunto sequencial de acções com objectivos 
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comuns, tem de ser fortalecida, consolidada e exige mais participação e mais 
envolvimento dos cidadãos e o aprimoramento das suas instituições. 

O Maquiavel fornece alguns conceitos básicos para a cidadania, com 
particular destaque para o império da Lei. Diz um desses trechos “Não há freio 
algum que modere as paixões, os caprichos tanto da sociedade como ainda 
mais do governante. As leis devem ser sagradas, respeitadas. As leis injustas e 
impróprias devem ser mudadas e a sociedade tem o dever de lutar para mudá-
las. Mas deve-se respeitá-las até serem mudadas porque sem elas não há bússola 
alguma para guiar a conduta dos governantes e governados”. 

Num outro trecho de Maquiavel ele diz que há necessidade de liberdade de 
expressão absoluta. A democracia e a cidadania não podem existir sem uma 
arena na qual as ideias possam lutar entre si, batalha que sempre produz o pro-
gresso e afasta os riscos da estagnação. O constante aprimoramento não existe 
sem esse debate permanente e livre. 

Relativamente à segunda preocupação, que tem constituído tema de debate 
nesse grupo de discussão sobre a democracia em São Tomé e Príncipe que 
dinamizo, relaciona-se com a dicotomia do jornalismo e democracia em São 
Tomé e Príncipe. Segundo o artigo 19º da   Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, segundo o qual “todo o indivíduo tem direito a liberdade de opi-
nião e de expressão” o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas 
opiniões e o de procurar receber e difundir sem consideração de fronteiras de 
informações e ideias por qualquer meio de expressão.

A ideia de que a liberdade de opinião e de expressão é um direito humano 
universal é recente na história. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
condensa princípios desenvolvidos ao longo de séculos e consolidados a partir 
do Iluminismo que surgiu na Europa no séc. XVIII. Deriva do Iluminismo o 
entendimento de que a produção e a circulação de ideias e, por extensão, da 
informação são requisitos fundamentais para o exercício da cidadania. 

Entre 2007 e 2010, na minha dissertação de mestrado, fiz um trabalho de 
pesquisa baseado no desenvolvimento de capacidades de uma empresa de im-
prensa escrita, a Sonapresse, no Gabão. O Gabão é um país vizinho, com uma 
realidade próxima da nossa. Na minha pesquisa fiz cruzar três reflexões, de três 
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renomados professores universitários. Nelson Traquina foi um professor ame-
ricano que fez um trabalho de investigação sobre o jornalismo em Portugal. O 
professor Michael Schudson é ainda professor na Universidade Fernando Pes-
soa, em Portugal. Fiz também recurso ao pensamento jornalístico do professor 
Jorge Pedro Sousa. 

Nesta investigação eu cheguei à seguinte conclusão: a relação entre a demo-
cracia e a liberdade de expressão, liberdade à qual o jornalismo está ligado, diz 
respeito à ideia de que todos os cidadãos têm direitos políticos iguais, inclusive 
o direito à informação. Eu e os meus interlocutores, ao abordarmos esta ques-
tão, aduzimos os ensinamentos do professor Traquina, do professor Michael 
Schudson e do professor Jorge Pedro Sousa para, em primeiro lugar, entender-
mos melhor o que é o jornalismo e qual o seu papel na democracia. Sobre o 
que é jornalismo, o professor Nelson Traquina afirma na sua obra “Teorias do 
Jornalismo”, 1º volume, página 19, o seguinte: «É absurdo pensar que possamos 
responder à pergunta “O que é jornalismo?” numa frase ou até mesmo num 
livro. Mas sejamos corajosos e tentemos. Poeticamente podia-se dizer que o jor-
nalismo é a vida tal como ela é contada nas notícias de nascimento e de mortes, 
tal como o nascimento do primeiro filho de uma cantora famosa ou a morte de 
uma pessoa conhecida mundialmente».

O professor Michael Schudson dizia que, não obstante alguns avanços, é 
necessário melhorar os mecanismos de implementação do regime democrático, 
o que facilitaria certamente a implementação dos instrumentos que regulam e 
auto-regulam a comunicação social. 

O professor Schudson dizia “Julgo que cabe também ao jornalismo investi-
gar práticas irregulares de governação, instituições e indivíduos. Muitas orga-
nizações jornalísticas hoje em dia cumprem algumas funções, mas não outras. 
Algumas delas tornam-se muito dispendiosas.” Aqui, queria referir-me ao 
jornalismo de investigação, tema que abordámos em Maio, por ocasião do Dia 
Internacional da Liberdade de Imprensa.

Por fim, gostaria de falar sobre a coabitação da deontologia jornalística com 
a realidade do jornalismo em São Tomé e Príncipe. Esta tem sido difícil porque, 
não obstante aquilo que reza a Constituição da República, considero que há 
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uma ausência quase absoluta do jornalista privado em São Tomé e Príncipe.  Ao 
nível do Estado, foi feito um grande esforço. Nós temos uma Lei de Imprensa, 
que deve ser actualizada, temos um Conselho Superior de Imprensa em funcio-
namento, temos a Lei da Rádio, da Televisão. Temos igualmente os chamados 
instrumentos de regulação e de auto-regulação. Tendo em conta esta realidade, 
impõem-se várias questões, como por exemplo “O que estará em falta para o 
êxito do jornalismo em São Tomé e Príncipe, volvidos 30 anos da instauração 
do multipartidarismo?”, “São Tomé e Príncipe tem privilegiado um espaço onde 
as pessoas se podem fazer ouvir através de mecanismos colocados a sua dispo-
sição nos meios de comunicação social?” ou “Que perspectivas para o futuro da 
imprensa privada em São Tomé e Príncipe?”.

bOrges nHamirre
Para falar sobre o tema do Jornalismo na Democracia, penso que devemos 

começar pela Constituição da República Democrática de São Tomé e Prínci-
pe. Os direitos democráticos que constam no artigo 6º são os fundamentos e 
os objectivos do Estado de São Tomé e Príncipe. É preciso enfatizar que não 
existe nenhum outro documento mais importante do que a Constituição. Se 
São Tomé e Príncipe fosse uma empresa, esta (a Constituição) seria o estatuto 
da empresa, através do qual toda a actividade se deve regulamentar. É a Consti-
tuição que diz que um dos fundamentos do Estado de São Tomé e Príncipe é o 
Estado de Direito Democrático. 

A questão que muitas vezes nos colocamos é o que implica ser um Estado 
de Direito Democrático? A própria Constituição afirma que um Estado de 
Direito Democrático se baseia nos direitos fundamentais da pessoa humana. 
Este está centrado na pessoa, não no Estado, no presidente ou no governo. A 
parte 2 da Constituição, artigo 15º, fala dos direitos fundamentais. A partir do 
artigo 22º temos elencados os direitos pessoais, como a integridade pessoal, o 
direito à identidade, à liberdade de criação cultural, à liberdade de expressão e 
de opinião (artigo 29º). Também encontramos no artigo 30º a liberdade de im-
prensa. A Constituição de São Tomé e Príncipe refere-se à liberdade de escolha 
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da profissão no artigo 32º, mas deu uma dignidade acima às profissões ligadas 
à imprensa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o jornalismo é mais do 
que uma profissão. A Constituição não faz referência à liberdade de ser mecâ-
nico. Mecânico é profissão. Podemos ter várias outras leis para regulamentar o 
sector, mas a Constituição é suficiente porque ela já nos diz que é uma liberda-
de fundamental do cidadão, que é um dos fundamentos e objectivos do Estado 
santomense. 

Sem a observância dessas liberdades, o Estado não está a cumprir os seus 
objectivos, os objectivos para os quais foi criado com a independência de São 
Tomé e Príncipe. 

O tema desta sessão é o papel do jornalismo na democracia. O que é demo-
cracia? Democracia é o poder do povo. O que significa? Significa que é o papel 
do jornalismo para o povo. Vamos tirar a democracia e ficamos com o papel do 
jornalismo ao serviço do povo. Então a pergunta que se deve fazer relaciona-se 
com o que deve fazer o jornalista para estar ao serviço do povo. A Constituição 
diz que o Estado garante um serviço público de imprensa independente dos 
interesses dos grupos económicos e políticos. Se o poder político tenta condi-
cionar o trabalho dos jornalistas temos que utilizar a Constituição e dizer que 
o senhor X não é mais importante do que a Constituição. É ela que nos diz 
que o Estado deve garantir um serviço público de imprensa independente dos 
interesses dos grupos económicos e políticos. Como garantimos a independên-
cia da imprensa? Através por exemplo do jornalismo cão de guarda (watchdog). 
A partir do dia em que vocês, jornalistas, conseguem ver os sinais de que há 
ladrões a querer roubar recursos, a dignidade e a justiça do povo, devem alertá-
lo através dos vossos jornais, rádios e televisões. 

O jornalismo watchdog significa que quando um jornalista descobre que 
uma obra executada com fundos públicos tem um orçamento muito acima 
do verdadeiro custo, deve informar o povo através dos meios de comunicação 
social, garantindo a independência da profissão. Os jornalistas têm as portas 
abertas no parlamento, o povo não tem.  Se um jornalista se apercebe que se 
está a preparar uma lei que vai contra a liberdade das pessoas ou das associa-
ções, tem o dever de informar.
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Na sessão de abertura, um membro do governo disse para a sociedade civil 
fazer o seu trabalho mas sem agendas ocultas. Quais agendas ocultas? Essa 
estória de agendas ocultas muitas vezes termina em prisões arbitrárias, em proi-
bições de circulação e em recusas de concessão de vistos. Há um Borges, por 
exemplo, que vem aqui para conversar com os seus pares mas não pode porque 
tem uma agenda oculta. A agenda oculta está escrita aonde na Constituição? 

Eu quero falar de outra forma de jornalismo, para além do jornalismo cão 
de guarda, que devemos fazer todos os dias: o jornalismo de agenda (agenda 
setting). Este tipo de jornalismo significa que deve ser o jornalismo a influen-
ciar a agenda de debate público. Por exemplo, quando saímos do hotel onde 
estamos alojados, fomos à FONG-STP e de seguida viemos para aqui. Vimos 
estradas completamente esburacadas. Os jornalistas não podem ficar calados. 
Devem questionar o motivo da degradação das estradas e devem transformar 
esta questão na agenda para que os parlamentares a discutam.

Ao jornalista foi dado o privilégio da sua profissão pertencer à dignidade 
constitucional. Em Moçambique existe uma coisa chamada “my love”. O “my 
love” consiste num camião de transporte de gado bovino. Devido à má go-
vernação, agora transporta pessoas. O nome “my love” significa que homens 
e mulheres se abraçam para não caírem do camião e então todos aqueles que 
estão no camião são love ou amor um do outro. A minha sociedade normalizou 
esta questão. Acordar de manhã, pagar impostos e apanhar o camião para ir 
trabalhar. Mas o jornalista não o deve normalizar. 

Resumidamente, estar ao serviço da democracia significa estar ao serviço 
do povo e estar ao serviço do povo significa que o jornalista é cão de guarda do 
povo, que controla e protege os recursos do povo geridos pelo governo. O jor-
nalista não deve partilhar unicamente o que o governo disse e fez, mas também 
aquilo que o governo não disse e não fez. Deve, por exemplo, reportar que o 
governo planificou as actividades anuais e deixou de fora assuntos A,B,C e D, 
caso sejam assuntos da preocupação do povo. 

Respondendo à questão inicial “qual é o papel do jornalismo para a demo-
cracia?” O papel do jornalismo para a democracia é um jornalismo ao serviço 
do povo. Aqueles que o fazem vão continuar a fazê-lo sem intimidação, porque 
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a Constituição diz que o Estado garante um serviço público de imprensa inde-
pendente dos interesses dos grupos económicos e políticos. Nós temos unica-
mente de usar a roda, porque ela já está inventada. 

adelinO lucas
Eu confesso que o desafio é grande e o tema é pertinente. É um tema que 

em dois ou três dias não se esgotaria, mas eu quero felicitar a intervenção do 
Dr. Salvador Ramos, que já disse muita coisa sobre o jornalismo e sobre o 
jornalismo e a democracia. Assim, eu cingirei a minha intervenção ao caso 
específico de São Tomé e Príncipe. Muitas vezes os profissionais da Comuni-
cação Social, mormente os jornalistas, em S.Tomé e Príncipe, já partem para a 
divulgação da informação fazendo auto-censura. Isto é grave na minha opinião. 

É verdade que o poder político quer ter “debaixo das suas asas” a comuni-
cação social. Nós temos uma realidade pobre no que diz respeito à imprensa 
privada. Com excepção do jornal digital Tela Non, nenhum outro jornal parece 
ser capaz de se afirmar. 

Ontem conversava com alguém que reside numa comunidade de Praia 
Gamboa, diziam-me que há uma semana que têm água suja a correr pela tor-
neira. Não basta a comunidade observar o problema e ficar de braços cruzados 
até que a empresa de água e electricidade o resolva. Estamos perante uma ques-
tão de falta de cidadania activa e participativa. A comunidade, seja ela organiza-
da ou não, tem que reportar os problemas aos sectores de tutela, refiro-me aos 
sectores do Estado. Neste caso que referi de água imprópria para o consumo em 
Praia Gamboa, a EMAE e também à câmara do distrito e até mesmo à comu-
nicação social, nomeadamente às rádios comunitárias ou aos órgãos de maior 
abrangência nacional, devem ser comunicados para que cada um em função 
das suas especificidades possam agir para corrigir o que estiver mal. 

Na semana passada, num trabalho que fazemos de reportagem pela manhã, 
um dos repórteres detectou uma situação anómala de uma senhora que reside 
em pobreza extrema. Não tem residência, não tem um colchão, não tem ali-
mentação, é mãe de quatro crianças e parece sofrer de uma perturbação mental. 
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A rádio foi reportando a situação durante dois dias consecutivos. Como é que 
a rádio soube? Através de um trabalho de proximidade. O trabalho dos meios 
de comunicação funcionou e a senhora tem recebido por causa do trabalho da 
imprensa, vários apoios. É necessário que a própria população se envolva e seja 
participativa. 

Em São Tomé e Príncipe, temos deficiências de quadros, de jornalistas 
para a comunicação social, de realizadores e de produtores de programas, quer 
na rádio quer na televisão. Temos diversos problemas, que se agudizam ainda 
mais quando olhamos para as rádios comunitárias. Não temos jornalistas nas 
rádios comunitárias. Temos colaboradores de muito boa vontade, voluntários. É 
necessário melhorar as condições de trabalho e apostar na formação. A Cons-
tituição pode ditar as regras mas se não houver gente capaz de responder não 
iremos ao lado nenhum. 

É verdade que não há regras sem excepções. No meio dessas rádios comu-
nitárias existem até alguns colaboradores que funcionam também como corres-
pondentes da Rádio Nacional e que fazem um excelente trabalho. Ainda assim, 
o saber não ocupa lugar e o mundo dos média está em velocidade cruzeiro. Se 
me permitirem, para fechar enquanto membro do Governo, gostaria de referir 
aqueles que considero serem os desafios para o futuro. 

São muitos e são grandes. 
Estamos a quebrar paradigmas e a criar condições para produzir os tais 

“cães de guarda”. No passado, existiam jornalistas ousados. Eu penso estar 
perante quatro deles aqui. Refiro-me ao Costa Neto, ao Martinho Tavares, 
ao Salvador dos Ramos e ao Juvenal Rodrigues. Já foram jornalistas ousados. 
Eu próprio fui ousado. Decidi, por iniciativa própria, em 1993, produzir um 
programa que apelidei de “Patrulha da cidade”, na Rádio Nacional. Três meses 
depois fui forçado a fechar o programa. Fiquei cerca de um mês e meio sem 
conseguir produzir o programa, depois de muita discussão, argumentos, etc, 
etc, consegui retomar a sua produção. Cinco ou seis meses depois fechou de 
uma vez por todas. Naquela altura, num sábado enquanto o Patrulha da Cidade 
estava no ar, porque se divulgou algumas informações que o poder de então 
considerou ser um desafio do mesmo poder, o então Secretário de Estado apa-
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receu “raivosamente” na Rádio Nacional e não queiram imaginar o resto.
Para concluir gostaria de dizer que há um Centro de Regulação de Comu-

nicação Social de Portugal que produziu uma expressão que eu registei e bem: 
“Nos tempos modernos não se pode alfabetizar um povo sem que para tal se 
envolva todos os meios de comunicação social: rádio, televisão, novas tecno-
logias, internet e tudo o resto”. Isto na minha opinião deve ser estudado até à 
exaustão porque é uma verdade nua e crua.

Tudo o que disse aqui nesta cerimónia é para uma profunda reflexão sobre 
a nossa sociedade e sobre o papel da imprensa na mudança de comportamentos 
para a afirmação de uma cidadania activa e participativa.

Os meus melhores cumprimentos e um bem-haja a todos!
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Katya aragãO
moderação
Tendo em conta que o tema deste painel é “Media, Representações e Ci-

dadania”, eu começava por abordar a importância dos media, pois têm o papel 
fundamental de informar e esclarecer a população, veiculando informação 
fidedigna e têm também uma responsabilidade social na construção de uma 
cidadania activa e inclusiva. Assim, começaria por perguntar à Carla Fernan-
des que influência têm hoje os media nas nossas sociedades?

carla fernandes
Boa tarde a todos. Agradeço o convite também para estar aqui a partilhar 

experiências com os jornalistas. Tendo formação em jornalismo fez todo 
sentido que eu tentasse intervir na sociedade com as minhas capacidades 
profissionais e também com a minha sensibilidade pessoal. Eu acredito que 
os media têm um papel essencial em qualquer sociedade. Hoje de manhã, 
falava com o colega Borges sobre a necessidade de os jornalistas serem os cães 
de guarda das sociedades. Na minha opinião, nós não vamos inventar a roda, 
temos é de saber como é que ela funciona. Há várias formas de abordar a prá-
tica dos media. Eu acredito que além de ser um cão de guarda, é um espaço 
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de partilha de histórias que não são contadas, que permite iluminar algumas 
áreas da sociedade que não têm sido trabalhadas e promover uma sociedade 
mais equitativa em termos de representatividade. É mais ou menos nesta área 
e nesta abordagem que eu trabalho os media. 

carla fernandes
O jornalista não só forma, mas também informa a população. Há si-

tuações em que os jornalistas podem contribuir para mudar as coisas. Nós 
sabemos que o género é uma construção social e que nós é que inventámos 
esse conceito. 

Katya aragãO 
moderação
Hoje em dia, é impossível falarmos em jornalismo e nos media sem falar 

dos agentes sociais. Neste sentido, eu gostava de saber se é possível conse-
guirmos salvaguardar o papel dos media na era das redes sociais. E começaria 
aqui já pela Paula.

paula melO 
Eu penso que, às vezes, as redes sociais nos antecipam. Mas, o essencial é 

conhecer e informar com verdade. Se um jornalista não estiver atento e não 
pesquisar, não aprofundar, pode cair no risco de também dar uma notícia na 
base da informação que circula nas redes sociais. Portanto, é fundamental que 
o jornalista conheça o seu papel e que pesquise antes de avançar com qual-
quer informação. É preciso ter a certeza do que se está a informar. 

tânia adam
Partindo do princípio de que as redes sociais não são media, então a 
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pergunta é: como preservar os media tradicionais na época das redes sociais? 
Qual é o interesse de preservar os meios tradicionais? Eu acho que essa é a 
pergunta que temos de fazer.  Temos de aceitar que as redes sociais são um 
meio que oferece muitas plataformas, perversas em certos sentidos, mas que 
são igualmente um espaço de trabalho. O problema é que os media tradi-
cionais estão inseridos num espaço de segurança, no sentido de que há um 
lugar de trabalho, onde há uma supervisão numa redacção e há uma série 
de actores que estão a enunciar esse jornalismo.  Quando chegamos às redes 
sociais há uma eclosão de actores que competem entre si. Qualquer pessoa 
pode partilhar um acontecimento ou emitir uma opinião. Assim, para mim, a 
questão é como gerir tudo isso.

Katya aragãO 
moderação
Pensando um bocadinho naquilo que a Paula disse, do perigo das notícias 

falsas e de a falta de controlo que existe em relação à veracidade dos factos. 
Toda gente quer anunciar primeiro. Carla, como é que nós nos preparamos 
para isso? 

carla fernandes
Eu acho que é uma questão de literacia mediática. No início eu também 

não sabia usar o Facebook. Toda gente me aconselhou: “Carla, tu não postes 
nada no domingo de manhã, que é quando as pessoas estão cansadas, acor-
dam mal-dispostas e começam a dizer coisas na página do outro que não 
interessam a ninguém. Não sabemos como é que funcionam as redes, quais 
os princípios que regulam o que é publicado. Nós não vamos saber utilizar 
aquela informação de uma forma construtiva. Acho pertinente falarmos sobre 
como é que vamos salvaguardar o papel dos media tradicionais na era da in-
ternet. Mas, talvez, não é no sentido de preservar os media tradicionais, mas 
o papel dos media em geral. Na minha opinião, o maior problema é mesmo a 
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regulamentação. Como é que nós controlamos a questão das notícias falsas? 
Quem trabalha na área da literacia mediática tem o dever de informar as 
pessoas de que existem sites mais fidedignos do que os outros. Por exemplo, 
a própria Wikipédia era um problema inicialmente. Ninguém podia citar 
a Wikipédia por ser uma comunidade em que o conhecimento vai sendo 
inserido.  Mas agora, como a Wikipédia se foi especializando ao longo dos 
anos, até professores universitários a citam. As plataformas vão evoluindo. O 
importante é sabermos trabalhar de forma conjunta com os media tradicio-
nais, que haja respeito pelo trabalho em si e pelos princípios que nós quere-
mos ver colocados em prática enquanto profissionais dos media e enquanto 
consumidores.

Katya aragãO 
moderação
Obrigada. Qual é o papel dos media na representação e na inclusão das 

minorias? Está tudo cada vez mais abrangente, mas como é que nós garanti-
mos que todos têm voz? Porque isso é uma coisa que a rede social não tira. 
As redes sociais dão voz a toda a gente, mas a verdade é que na cobertura 
jornalística ainda há muitos temas ou pessoas que ficam de fora.

carla fernandes
Talvez um bom exemplo seja o trabalho da Afrolis, que é um projecto 

que eu iniciei em Portugal, um país em que normalmente não se fala muito 
sobre o racismo. Iniciei este projecto em 2014, altura em que não se falava do 
racismo nos media. De repente, em 2016, ficou quase que moda falar-se de 
uma forma relativamente superficial sobre questões raciais nos media. O re-
forço destes temas dos media tradicionais foi também resultado de projectos 
como o meu, na Rádio Afrolis. Provavelmente em Espanha pode-se fazer uma 
reflexão semelhante com o projecto da Tanya Adam, a Rádio Africa Magazi-
ne. A internet cria espaços para que plataformas de nicho consigam fazer a tal 
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agenda-setting, de que falava o Borges hoje de manhã. Nós conseguimos criar 
agendas que podem ou não vir a ser de interesse para os media tradicionais. 
Temos de conseguir conquistar espaços dentro dos nichos que nós vamos 
criando nessas plataformas, sempre com princípios jornalísticos. Se vocês 
forem verificar, os nossos projectos têm princípios jornalísticos muito fortes. 
Nós somos regulares, tentamos ter diferentes fontes, tentamos que se crie uma 
comunidade definida e procuramos realmente ouvir as pessoas, promovendo 
um jornalismo de proximidade. No entanto, vamos deparar-nos com vários 
problemas, porque somos plataformas criadas de maneira precária, com 
uma agenda que nós achamos que as sociedades nas quais estamos inseridas 
deviam olhar, prestar atenção e ampliar. Ela está em Barcelona, eu estou em 
Lisboa, mas através dessas plataformas estamos aqui. Estamos aqui em São 
Tomé e Príncipe porque conseguimos levar essas agendas para outros territó-
rios. Tem de haver um trabalho conjunto no sentido de ampliar essas vozes de 
nicho, também com os media tradicional. Eu acho que esse é o caminho. Por 
fim, temos sempre de respeitar os princípios jornalísticos quando avançamos 
para projectos deste género.

tânia adam
Eu gostaria de frisar que o encontro se chama “Media e cidadania”. Quan-

do falamos de cidadania no contexto espanhol/português, temos de ver quem 
é que se considera cidadão ou cidadã, quem é estrangeiro, quem pode tomar 
certas decisões, quem pode participar no desenvolvimento da sociedade e 
quem tem direito à participação. Reforço um pouco a ideia da Carla de que 
a internet permite, com muitos poucos meios, introduzir mais narrativas 
e relatos de complexidade de uma sociedade europeia que está em grande 
transformação. Nós podemos, com poucos meios e com muito engenho, 
começar a introduzir esses relatos. E temos que pensar quem é a audiência, se 
são as pessoas em geral, se a diáspora ou a diáspora negra que está na Europa. 
Eu acho que estes projectos, no geral, são para todos, mas são também para 
um processo de auto-conhecimento. Os media tradicionais não abordam 



38

muitos processos e formas de identidade. Estes projecto, como a Radio Africa 
Maganize ou a Rádio Afrolis, servem para romper com tudo e entender o que 
somos, quem somos e o que queremos também. 

paula melO 
Imagine uma televisão estatal com 32 anos de existência e só em 2008 é 

que se conseguiu introduzir um programa que se fala da mulher. A mulher na 
Guiné-Bissau deve ser 52% da população. Fazem muitos trabalhos, sustentam 
a família, suportam a economia nacional, mas mesmo assim não se fala sobre 
ela. Foi através da criação deste programa sobre a mulher que se conseguiu 
dar voz às mulheres e conhecer o que elas fazem na realidade. Portanto, 
quando se fala dos órgãos estatais, têm mais limitações do que os projectos 
privados. 

Katya aragãO 
moderação
Por outro lado, padecem de outros problemas que é o apoio económico, 

não é? Em São Tomé e Príncipe os meios estatais têm mais meios. A imprensa 
privada não tem qualquer tipo de apoio. Deveria viver da publicidade, mas 
as empresas também não publicitam. É tudo um grande entrave. Mas como 
acontece na Guiné-Bissau também acontece aqui, a agenda é toda ela muito 
pautada pelo governo. Como é que os media conseguem reverter este cená-
rio?

paula melO
Nós acreditamos que é possível se insistirmos. Por exemplo, para conse-

guir esse programa, foi preciso muito lobby, porque as agendas são só governo 
e uma ou outra sobre desporto. Então, foi-se falando que é preciso diversifica-
ção da informação porque temos públicos diferentes. Temos jovens, mulhe-
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res, camponeses que devem ter o seu espaço nos órgãos de Comunicação 
Social. Não deve ficar tudo limitado ao governo. Hoje, na maioria das rádios 
que temos no país já existem programas sobre mulheres, jovens, crianças e 
também da sociedade civil. Existem igualmente rádios privadas. Não obstan-
te, há sempre pressão política, sobretudo nos órgãos estatais públicos. Nas 
rádios privadas, que têm mais liberdade, os jornalistas são espancados e as 
rádios destruídas por dizerem algo contra o governo. Há a tentativa constante 
de amordaçar e controlar a imprensa na Guiné-Bissau.

Katya aragãO 
moderação
Esteve aqui a falar de rádios privadas. Em São Tomé e Príncipe, temos 

uma rádio privada que é de uma confissão religiosa e temos as rádios comu-
nitárias, que só podem emitir para a comunidade. Em São Tomé e Príncipe 
um dos grandes entraves é a questão económica. As taxas aplicadas para qual-
quer iniciativa privada, não só rádio como também televisão, são muito altas. 
Então, não é proibido, mas não são criados incentivos para que surjam novas 
rádios privadas, novos canais de televisão. O santomense comum só tem 
duas opções: a TVS, que infelizmente cada vez menos chega a todos, e a RTP 
África. Carla, precisamos de uma cobertura jornalística que ajude a esclarecer 
os cidadãos. Na tua opinião, quando isso não acontece é porque existe uma 
política de não informar a população?

carla fernandes
Normalmente quando nós queremos manter o poder, vamos dar infor-

mações que achamos que a pessoa deve saber. Então, acho que nós podemos 
considerar que mesmo nos nossos próprios media, que são de jornalismo 
de cidadão, isso acontece.  Se eu estou a falar sobre questões raciais e houver 
algum conflito dentro da comunidade negra, eu não vou querer partilhar esse 
assunto agora sem perceber muito bem o que é aquilo. Não é uma questão de 
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eu esconder aquela informação, é uma questão de eu querer aprofundar me-
lhor e me esclarecer, porque não quero contribuir para uma discussão pública 
que pode prejudicar o meu grupo étnico, neste caso. Mas, pelos princípios 
que eu sigo, eu quero que se esclareça. Não vou esconder completamente essa 
realidade, mas vou escolher o momento em que vou partilhar essa informa-
ção. Eu penso que é uma estratégia. 

Katya aragãO 
moderação
Tânia, serão os media o quarto poder ou um contra-poder?

tânia adam
Na história dos media, eu lembro-me em Maputo, quando era pequena, 

que havia só televisão e uma rádio. Para mim, esses media sim tinham um 
poder real, no sentido em que tinham o poder de emitir um discurso ho-
mogéneo, em que a sociedade não podia refutar. Para nós era uma garantia 
de veracidade. Nesse sentido, eu acho que os media estão a deixar de ser um 
poder porque, como estávamos a comentar, qualquer pessoa pode ter mais 
poder com um telefone do que o gestor do jornal ou da televisão mais vista 
de um país. Tentando responder à tua pergunta, eu acho que me custa muito 
configurar um poder concreto aos media, quando entendemos que os media 
são algo muito mais diverso, composto por meios tradicionais e modernos. 
Agora, por exemplo, em Espanha, há muitas pessoas que informam sobre a 
realidade nas redes sociais e que têm muitos seguidores que acreditam nelas. 
Se isso também é media, então assistimos à perpetuação do poder, caso con-
trário então tenho dúvidas se os media são o quarto poder ou um poder que 
está muito fragmentado. 
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carla fernandes
Se nós olharmos para os media como algo mais abrangente, percebemos 

que continuam ter poder e contra-poder. Se pensarmos na cultura do cance-
lamento. Isso é um contra-poder. Se fizermos alguma coisa que não vai ao en-
contro dos fãs, a pessoa é cancelada. Numa outra discussão, falavam do Brasil. 
Antigamente, quem ganhava eleições era quem tinha tempo de antena, quem 
a Globo apoiava. Agora vemos que as eleições se ganham através do What-
sApp. Portanto, se pensarmos nos media de um ponto vista mais abrangente, 
eles continuam a ter o mesmo tipo de função e de poder.

tânia adam
Há outro fenómeno que está a acontecer em Espanha, que é o Twitter 

como espaço de política. Isto é muito negativo, porque no momento em que 
levam o debate político para o Twitter, provoca uma grande crispação na vida 
política de um país. O ambiente está muito crispado. A extrema-direita está 
cada vez mais presente na esfera pública na Europa. Na Espanha já está no 
parlamento, tem 52 deputados. Estes utilizam ferramentas das redes sociais 
para conseguir o poder político. Estamos a falar dos media não só para trans-
formar a forma de pensar. Os partidos políticos estão a utilizar os media para 
ganhar votos.  

Katya aragãO 
moderação
Qual é a vossa percepção do papel das mulheres nos media? 

carla fernandes
Eu gostaria de falar um pouco sobre a situação das mulheres nas redac-

ções. Nós tinhamos alguns parceiros e quando recebíamos os estagiários, nor-
malmente, vinham homens. Então, eu gostaria de saber como é a situação das 
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mulheres jornalistas na Guiné-Bissau, tendo em vista a evolução da carreira, 
coisas que elas abdicam ou não ou lugares onde normalmente se encontram. 
A noção que eu tenho é que muitas vezes paramos de fazer jornalismo porque 
é uma profissão muito exigente, estamos o dia inteiro a trabalhar. 

paula melO
Não é fácil. Eu cheguei à televisão em 1993. Sofri discriminação até na 

agenda de trabalho. Pediam-me para fazer reportagens só sobre mulheres. 
É preciso ser resiliente, saber que é possível. Entre homens, consegui chegar 
à chefia da redacção. Na Rádio Nacional, com 48 anos de existência só duas 
mulheres passaram pela chefia. 

Depois da independência, o primeiro golpe teve lugar em 1980. 14 anos 
depois, houve abertura democrática.  As eleições multipartidárias foram 
em 1994 e em 1998 já tínhamos o maior conflito político-militar da Guiné-
Bissau. Desde essa data, sucessivos governos foram sendo demitidos, ora 
por decreto presidencial, ora por golpe de Estado. Nenhum governo, desde 
1994 até hoje, chegou ao fim do mandato. Temos 28 governos em 48 anos e 9 
presidentes, sendo cinco de transição e 4 eleitos. E destes, apenas um chegou 
ao fim do mandato, devido aos golpes de Estado. A comunicação social é o 
reflexo do país que temos. A televisão tem 32 anos de existência e já passaram 
por lá 24 directores. Como é possível implementar programas e fazer algo de 
concreto? Apenas duas mulheres passaram pela televisão como directoras, de 
resto são chefias intermédias (chefes de redacção, editoras). 

Katya aragãO 
moderação
Eu vou daqui a pouco abrir espaço para quem quiser participar. Antes 

de o fazer, gostava de ouvir a vossa apreciação sobre o outro lado que afecta 
também a presença das mulheres, que é o assédio sexual.
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tânia adam
Espanha não é fácil, mas fiz uma trajectória.  Fiz um programa de entre-

vistas em profundidade numa televisão pública. Depois de estar lá dois anos 
a fazer entrevistas, eu vi que poderia ter o meu próprio programa de rádio. 
Entendi que a minha trajectória permitia-me ser muito mais sensível na 
hora de planear as entrevistas. Isso significa que tenho uma interação muito 
limitada com homens porque tinha o meu próprio espaço na televisão e na 
rádio, e eu é que de alguma maneira lidero e marco o ritmo. Tive sorte de não 
ter trabalhado numa redacção com chefias masculinas e, portanto, não posso 
responder directamente à pergunta.

carla fernandes
Acho que a questão do assédio acontece em quase todos os espaços, seja 

na faculdade ou numa redacção. Nós temos de lidar com isso e acreditar nas 
pessoas que partilham essas histórias. Nesta questão de acreditar, eu tinha 
um colega mais velho, simpático, e uma das minhas colegas disse que sempre 
que ia para cumprimentá-lo com um beijinho, ele virava a cara e quase que 
lhe dava um beijo na boca. Eu dizia que ele é um fofo, naquela de não acre-
ditar. Até o dia em que também houve uma aproximação menos confortável 
comigo. É uma coisa que nos vai acontecer sempre em qualquer espaço. Não 
podemos normalizar essa questão e acreditar nas pessoas que partilham estas 
histórias. Eu prefiro acreditar por defeito do que estar a duvidar de uma ou de 
outra e depois ser tarde demais. Devemos estar atentas a questões de abuso 
de poder com cariz sexual, mesmo quando queres uma entrevista. Também já 
me aconteceu várias vezes: “Queres uma entrevista? Vamos almoçar.” Almo-
ças, dão-te vinho e então perguntas: quando é que vai ser a entrevista? “Ah, 
calma.” e convida-te para almoçar outra vez. Queres uma entrevista e não 
almoçar com a pessoa todos os dias e já me aconteceu passar quase um mês 
a almoçar e nunca ter a entrevista nem os contactos que queria. Então, nesse 
tipo de abordagem, nós temos que ter muito cuidado.
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Katya aragãO 
moderação
É interessante ouvir as três experiências de sítios diferentes que falam e 

fazem acontecer. Eu gostava de ouvir a opinião das nossas oradoras sobre a 
representatividade da mulher africana na comunicação social e na política. 

tânia adam
Eu não posso falar do continente africano. Eu sou uma africana na 

diáspora por isso não sei bem. Em Espanha, a diáspora não é homogénea. A 
diáspora está muito ligada aos processos de colonização. Somos 400 moçam-
bicanos em toda a Espanha. Lá, estamos mais ligados à Guiné Equatorial, que 
considera que a negritude pertence a eles. É um conflito, que é importante 
porque quando estamos a falar de representatividade, temos de olhar como 
a sociedade olha para a negritude e como a negritude olha para si mesma e 
para a sociedade. Nessa sociedade, quando uma mulher negra chega a um 
lugar de representação, é uma celebração. Independentemente dos diferen-
tes posicionamentos sobre como temos de reagir à negritude no contexto de 
diáspora, acho que temos de celebrar. É preciso ultrapassar muitas barreiras 
para chegar aí. Somos vistas como pessoas que não têm conhecimentos. As 
lutas da mulher na diáspora têm a ver com a luta da mulher e com a luta da 
negritude. 

carla fernandes
É desumano o papel da mulher negra em alguns cantos e o trabalho que 

nós temos feito relativamente à representatividade é fundamental. Estamos 
em 2021 e vemos a violência que as pessoas exercem sobre Joacine Katar Mo-
reira nos media. Uma mulher negra que gagueja, que está sozinha no parla-
mento e que cada vez que fala os restantes parlamentares estão a rir ou a olhar 
para o relógio. No entanto, ela tem passado leis completamente transversais, 
ela fala das questões das mulheres, foi responsável por um processo político 
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para homenagear um diplomata que salvou imensos judeus na altura. Ou 
seja, é uma pessoa que sabe o que é a cidadania. A Tânia estava a falar disso, 
eles não nos consideram cidadãos. Mas nós sabemos que somos, e parte do 
exercício de cidadania é isso mesmo. Mas depois somos violentados na praça 
pública. Nós estamos aqui jogados no meio da Europa e quanto mais parti-
lhamos melhor conseguimos entender os outros.

paula melO
Sobre África não posso falar, mas sobre a Guiné-Bissau posso dizer algu-

ma coisa. Na rádio, temos uma mulher directora de programas e na televisão 
apenas duas mulheres. Temos 7 rádios privadas, todas dirigidas por homens. 
Alegam que não temos capacidades e formação. Mas os homens que dirigem 
os meios de comunicação não têm grande formação. Temos 6 jornais impres-
sos, apenas o Jornal Nacional tem uma mulher como chefe de redacção. Fo-
ram estas situações que nos levaram a criar a Associação de Mulheres Profis-
sionais da Comunicação Social. A AMPROCS foi criada para que as mulheres 
cheguem aos lugares de tomada de decisão, para que as nossas vozes sejam 
ouvidas e para lutar pela capacitação constante, igualdade de oportunidades 
e também contra o assédio sexual. Junto com outras organizações, consegui-
mos fazer chegar à Assembleia a proposta da lei de paridade. Em 1974/1975 a 
Assembleia Nacional Popular tinha mais de 40 % de mulheres e, hoje, dos 102 
assentos, temos apenas 13 mulheres. No tempo do partido único o Parla-
mento tinha mais mulheres do que agora que temos multipartidarismo. No 
Parlamento, em vez de aprovarem a lei tal como entrou, suprimiram alguns 
artigos, nomeadamente o artigo ligado à alternância e aprovaram a lei com 
36% e não os 40% propostos. Durante o governo do Simões Pereira, em 2015, 
tivemos 50% de mulheres. Agora temos 4 ou 5 mulheres em mais de 30 mem-
bros do governo.
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Katya aragãO 
moderação
Ainda sobre a participação das mulheres, às vezes o problema tem a ver 

com as próprias mulheres. Queremos dar-lhes antena mas são elas que dizem 
que não, que não aparecem.

carla fernandes
Em relação à questão de género, acho que há uma grande falta de cons-

ciência de humanidade, que é uma consequência das construções que aca-
bámos de falar: a construção do homem, da mulher e dos seus respectivos 
lugares. São formas de organizar a sociedade muito antigas. Se nós olharmos 
para isto de uma questão humana, temos de assumir uma responsabilidade 
enquanto comunidades que tomam conta umas das outras. Como é que isso 
se faz? Com políticas de incentivo à participação da mulher. Nós fomos habi-
tuadas a dizer que não a determinadas coisas e quando decidimos participar 
por vezes somos excluídas. É um caminho muito solitário. Há uma agende 
de desinformação. Enquanto mulheres, não queremos sublinhar ser por 
iniciativa própria não assumirmos alguns lugares. Se formos aprofundar esta 
questão, não é tão simples a resposta. Não temos de aceitar qualquer lugar e 
convite só por sermos mulheres. Temos de ter direito a dizer “não”. 
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martinHO tavares
moderação
Gostaria de voltar a cumprimentar todos os presentes e dizer que este 

desafio é oportuno porque estamos numa fase em que as redes sociais vieram 
alterar a forma de comunicação em todos os nossos países. 

Paulo Pena é jornalista profissional desde 1998. Recebeu, em 2001 e 2013, 
dois Prémios Gazeta do Clube de Jornalistas. Em Janeiro de 2016 fundou o 
primeiro grupo permanente de jornalistas de investigação europeu - Investi-
gate Europe, que junta nove jornalistas de oito países europeus.  Deu aulas e 
conferências na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, na Universidade de Coimbra e na Universidade da Beira In-
terior. É autor dos livros “Grandes Planos - Oposição estudantil na ditadura”, 
“Jogos de Poder” e da série “Teorias da Conspiração”. 

Silvio Caccia Bava é sociólogo, mestre em Ciência Política pela Univer-
sidade de São Paulo, presidente do conselho de administração da ActionAid 
Brasil, membro do conselho estratégico da Universidade Federal de São Pau-
lo, director executivo do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, foi fundador e 
mentor executivo do Instituto Polis e presidente da Associação Brasileira das 
ONGs (ABONG). 

Tânia Carvalho é socióloga, jornalista, activista, influenciadora e empre-
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PAULO PENA / CO-FUNDADOR E JORNALISTA DO INVESTIgATE EUROPE, PORTUgAL
SÍLVIO CACCIA BAVA / LE MONDE DIPLOMATIqUE BRASIL
TâNIA DE CARVALhO / SOCIóLOgA E ATIVISTA SOCIAL, UFOLO, ANgOLA
CARLOS CAMPONEz / PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
MARTINhO TAVARES / MODERADOR
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endedora, licenciada em Ciências da Educação, pós-graduada em Pluralismo 
Social, mestre em Sociologia, vice-presidente do Interclube de Angola para a 
área do Fomento Empresarial e comentarista do programa “Política no Femi-
nino” da TPA. 

Carlos Camponez é professor da Universidade de Coimbra, director da 
Mediapolis - Revista de Comunicação, Jornalismo e Espaço Público e tem 
desenvolvido estudos nas áreas de ética e deontologia do jornalismo. 

São estes ilustres que nos vão brindar a sua experiência para compreen-
dermos um pouco este fenómeno do impacto da tecnologia na democracia e 
na cidadania participativa, direitos e garantia de liberdade e de informação. 
Gostaria que começássemos por uma questão muito pertinente em São Tomé 
e Príncipe. Nas últimas eleições, tal como no Brasil, os eleitores foram in-
fluenciados pelas notícias falsas, pela mentira e pelas intrigas, que subvertem 
o jogo democrático.

paulO pena
As notícias falsas têm uma característica única que as torna difíceis de 

combater. A maior parte de nós não dá por elas e acha que está mais ou me-
nos imune. Como os nossos amigos não as difundem, e as redes sociais são 
fechadas neste ponto de vista, não temos noção que muitas vezes estamos a 
navegar num mar cheio de notícias falsas e de desinformação. 

Na Europa, a grande maioria das notícias falsas são racistas e anti-imi-
gração. Se vos disser qual é uma das notícias falsas mais difundida na Euro-
pa vocês, provavelmente, vão rir. Uma das mais generalizadas é a de que a 
Europa está a ser vítima de um programa de substituição da população nativa 
por população asiática e africana. Esta é uma teoria que tem vindo a conse-
guir cada vez mais adeptos. Isto tem resultados políticos. Em Portugal, como 
podemos analisar no trabalho conjunto que realizámos com o MediaLab do 
ISCTE, o principal tema da desinformação é a corrupção. 

A desinformação pode ser motivada por interesses propagandísticos (e 
temos já evidência suficiente de que é uma das ferramentas que servem a 
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estratégia de uma linha política em ascenção, a alt-right, ou direita naciona-
lista, ou populista, como lhe quisermos chamar).Mas tem, muitas vezes, um 
interesse económico mais comezinho. A desinformação gera dinheiro, com 
os cliques que recebe. Por isso é importante que a vejamos como um proces-
so: seja quem for que cria as notícias falsas, e seja qual for o seu propósito, 
elas só serão conhecidas se houver uma difusão “industrial” do seu conteúdo 
nas redes sociais, com recurso a bots (pessoas reais envolvidas na causa, que 
criam centenas ou milhares de contas falsas para as difundir, ou programas de 
computador que façam esse trabalho). No fim, e isso é o que nos deve preocu-
par, a desinformação só vence quando conquista as pessoas concretas e reais. 
Quando uma parte significativa da população se convence de uma mentira, 
a democracia, a cultura e a própria diversidade de uma comunidade estão 
ameaçadas.

A forma como as redes sociais se organizam potencia o crescimento desse 
tipo de estratégias. É no sentido de conter este fenómeno que temos de desen-
volver algumas regras. É esta questão que gostaria de discutir hoje, convosco.

sílviO caccia bava
Obrigado. Quero expressar a minha satisfação por estar aqui com vocês, 

grupo lusófono, para trocar estas experiências e reflexões. Quero dizer tam-
bém que eu fiquei fascinado com a discussão sobre o tema da discriminação 
da mulher. Num seminário sobre media e cidadania ocupámos uma hora a 
discutir o lugar da mulher na sociedade, o que revela a importância desta dis-
cussão e o quanto seria importante estar nos grandes media, sendo esse tema 
discutido para todo mundo. A pergunta é porque é que não está? E aí eu acho 
que temos de trazer um pouco de história e a discussão do poder. 

No meu país, as rádios e televisões principais são controladas pelas cinco 
das famílias mais ricas. E essa media impõe a agenda que nós vamos discutir, 
desconhecendo as questões sociais, as demandas da cidadania, não aceitando 
o tema da discriminação da mulher. Essa media faz a leitura da realidade nos 
jornais, nas televisões, nas rádios, e mostram um país que não é de todos. 
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Mostra um país que é de uma elite que esconde uma profunda desigualda-
de social e uma exclusão de mais de metade dos 213 milhões de brasileiros, 
que se encontra actualmente em insegurança alimentar. Um país que é um 
exportador de alimentos para o mundo inteiro. Então a primeira questão que 
eu queria levantar é que nós não podemos jogar toda a responsabilidade da 
nossa crise social nas redes sociais. Nós temos uma media tradicional que 
cumpre o seu papel de colocar o povo no seu devido lugar e dá espaço aos 
discursos das elites. 

Posto isso, hoje temos os grandes desafios do século XXI, que não tínha-
mos quando a imprensa era escrita e não tinha a capilaridade que as redes 
sociais apresentam. Actualmente, qualquer um de nós pode criar um blogue e 
falar para a sociedade. Isso não era possível. Eu concordo que num primeiro 
momento esta possibilidade aparece como a democratização do espaço de 
informação e de debate. No entanto, num segundo momento é necessário 
compreender o enorme desafio que é a presença da inteligência artificial, 
manipulando essas redes sociais. 

Eu estou dizendo primeiro da capacidade de manipulação que hoje se tem 
a partir dos algoritmos. No Brasil, por exemplo, qualquer processo de direc-
cionamento de um discurso pode escolher falar só para os evangélicos, só 
para os torcedores do seu time de futebol, ou só para os que têm 18 a 25 anos. 
Há uma possibilidade de segmentação que se baseia na colecta de dados. 
O Facebook diz que são mais de 5 mil informações por indivíduo que essa 
inteligência artificial recolhe e é capaz de manipular. Por exemplo, a candi-
datura de Bolsonaro é associada à defesa da família tradicional. Quem se 
identifica com a família tradicional, contra as questões LGBTQ, vai votar nele 
porque vem junto. A 1ª questão é a capacidade de segmentação.  A 2ª ques-
tão é a rapidez e a velocidade da produção da mentira, da farsa, das notícias 
falsas. As notícias falsas sempre existiram, não são novidade, desde sempre os 
governantes mentem. Mas nas redes sociais, com a velocidade com que têm 
dialogado com os interesses de grupos específicos, as notícias falsas ganham 
um poder enorme. 

Elegeram o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil e não pen-
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sem que os algoritmos atuam só um processo eleitoral. É contínuo. É preciso 
ter em conta a necessidade de trazer a público aquilo que nos interessa como 
agenda. Temos de identificar porque é que existe o processo de desigualdade, 
porque é que a população de um país rico como o Brasil está pobre e com 
fome, e ao mesmo tempo os bancos têm lucros consideráveis e nunca foram 
tão grandes como agora. Obrigado.

tânia carvalHO
Este é um tema bastante pertinente, um assunto muito actual para Ango-

la, que no próximo ano vai viver um momento de eleições.
A problemática na relação complexa e ambígua entre os meios de comu-

nicação social e representações, assim como consequente processo de produ-
ção de cidadania, para os angolanos determina substancialmente a qualidade 
do debate público. 

Em Angola, questões como género, violência, pobreza, mortalidade 
materno-infantil, liberdade, lazer, educação, saúde são fenómenos que os 
media trazem eventualmente em representação da média considerável do 
seu público. No entanto, do lado da militância dos activistas que discutem 
profundamente o desajuste social destes fenómenos, a questão dos direitos 
humanos e outros, quase nunca é abordado de forma isenta. O que provavel-
mente seria o barómetro fiel da produção de cidadania.

Estamos neste momento a viver um ano pré-eleitoral, em que, de facto, 
o assunto das notícias falsas é manchete todos os dias. Estamos a viver um 
fenómeno bastante novo. As sociedades são dinâmicas e esses dinamismos 
trazem mudanças com as quais devemos nos adaptar para não ficarmos para 
trás. 

Mas também quero reflectir sobre uma questão ligada com São Tomé, a 
questão do acesso à internet. Para avaliar o impacto das redes sociais na de-
mocracia, é necessário termos uma audiência significativa e digna de realce. 
Em Angola ainda não temos 50% da população com acesso à internet. Não sei 
qual é a situação em São Tomé e Príncipe neste momento. Para os angolanos, 
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este produto ainda é caro, tendo em conta o custo de vida em Angola.
O público com acesso à internet tem um perfil muito próprio. Importa 

realçar que os angolanos hoje dão uma audiência bastante significativa a tudo 
que é dito e feito na internet sobretudo pela ausência de espaço nos media he-
gemónicos. A imprensa pública conheceu uma lufada de liberdade durante os 
dois primeiros anos de governação do actual governo. Um facto que de certo 
modo hoje não se vê pela opacidade nas informações, assim como os altos 
índices de críticas pelos indivíduos afectos e afins à comunicação social desde 
2019. A internet acaba funcionando como um escape, o que, no entanto, deve 
aumentar o cuidado com as fake news.  

Nós estamos a lutar contra a iliteracia política. Apesar de reconhecermos 
ter havido uma mudança qualitativa nas pautas que são levadas para discus-
são pública, as pessoas hoje interessam-se mais sobre os processos de concep-
ção e materialização das políticas públicas a todos os níveis. Pela forma rápida 
de divulgar factos, pelos altos índices de crítica à gestão política, quase que 
podemos considerar as redes sociais como um mecanismo de controlo aos 
actos de governação. As questões políticas estão de forma mais frequente na 
agenda de debate público. Estamos a viver uma era muito nova. 

Quando falamos de notícias falsas, isto é diferente do que o que passa no 
Brasil e noutras partes. A informação em Angola é muito politizada, muito 
pelo sistema vigente. Em Angola, ainda se vivencia uma luta entre duas famí-
lias que de certo modo desde a independência, depois da morte do primeiro 
Presidente da República em 1979, comandaram os destinos de Angola.

O Brasil ainda tem cinco famílias. Em Angola, são só duas; o ideal seria 
de facto o povo poder ser e exercer a soberania. Em Angola, existem a família 
de José Eduardo dos Santos e a família Savimbi. A família de José Eduardo 
dos Santos neste preciso momento está ferida. Como está fora do poder, 
luta com todas as forças para o recuperar. O Adalberto Costa Júnior, actu-
al presidente do maior partido da oposição, cujo fundador é o patriarca do 
movimento/partido que supostamente traiu a família Savimbi e está a fazer 
negociações com a família de José Eduardo para voltarem ao poder. Não 
sabemos se temos duas forças governativas que querem o bem de Angola ou 



o jornalISmo da era da (deS)Informação / painel 355

se querem unicamente manter-se como elite. A família Savimbi hoje está sa-
tisfeita com o exercício de João Lourenço. Eduardo dos Santos matou Savimbi 
e guardou o cadáver consigo. O africano não dorme se não deu um enterro 
digno aos seus. João Lourenço chegou e autorizou a devolução dos restos 
mortais de Savimbi à família. Sabem qual é o impacto desta acção naquilo 
que eles chamam de unidade nacional? Grande. Quando ouvimos as notícias 
temos de fazer um filtro, fica muito evidenciada a imparcialidade, ausência 
de transparência, se quisermos ausência de rigor. Não sabemos o que é que a 
pessoa que está a falar quer de facto. Deixamos de pensar no país e estamos 
a pensar em interesses de grupo. Estamos a lutar por uma agenda com a qual 
não nos identificamos. 

O problema da nacionalidade é muito recorrente em África. Aconteceu 
por exemplo na República Democrática do Congo. Os congoleses não se 
identificam com Moïse Katumbi, olham para ele como um mulato que tem 
dinheiro, mas que não se identifica com os problemas de base, não se identifi-
ca com os aspectos intrínsecos à cultura. Se nós não discutirmos de facto esta 
questão de identificação com os líderes políticos, não sei se os media vão ser 
de facto o quarto poder nos nossos países ou se vai ser uma arma de arremes-
so para quem domina mais. A imprensa privada, que deveria ser uma alter-
nativa aos media públicos controlados pelo Estado, também é uma imprensa 
voltada aos interesses materiais, contrários ao interesse informativo que devia 
ser o seu objecto final.

carlOs campOnez
Boa tarde a todos. É com muito gosto que estou convosco. Queria felicitar 

as organizações que tomaram a cargo esta iniciativa. Gostaria igualmente de 
agradecer o convite que me foi endereçado.

Eu tenho feito alguma reflexão e publicado algumas coisas em torno 
desta ideia das transformações que as redes sociais e as novas tecnologias têm 
provocado no jornalismo. A ideia que tenho desenvolvido relaciona-se com o 
facto de nos centrarmos muito nas questões do jornalismo propriamente dito, 
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embora me pareça que as novas tecnologias criaram uma crise geral de me-
diação. E quando eu digo crise geral de mediação, isto vai muito para além do 
jornalismo. Se calhar a mediação é também na educação, no sistema escolar, 
no sistema familiar, no poder político e na economia. As novas tecnologias 
criaram alternativas de mediação que, de alguma forma, criaram problemas 
com os sistemas tradicionais de mediação. 

Eu gosto desta ideia de crise de mediação, mas quero dizer que não a vejo 
de forma catastrófica. Um momento de crise é também um momento para 
encontrarmos soluções. Costumo dizer, a propósito do jornalismo, que todo o 
pensamento que domina o jornalismo moderno foi construído entre meados 
do século XIX e início do século XX. Nesse sentido, o jornalismo moderno é 
também uma construção. 

Nós estamos a enfrentar um momento social em que somos chamados, 
como foram os nossos antepassados, a reconstruir uma profissão que se con-
vencionou chamar de jornalismo moderno. 

A meu ver, a crise de mediação é uma crise social no sentido lato do 
termo, afectando a economia, a política, a cultura e os media. É evidente que 
uma crise de mediação vem afectar particularmente aqueles que têm a função 
de mediar: os media e os jornalistas. Esta crise tem sido impactante ao ponto 
de começarmos a pensar nos media tradicionais ou nas formas de comuni-
cação tradicionais como não sendo assim tão maus quanto os chegamos a 
considerar no passado. 

Antigamente, falava-se muito no poder de hierarquização dos media. Os 
media tradicionais eram produzidos num centro e difundidos para as massas. 
Hoje, a comunicação é de todos para todos. Se os media tradicionais tinham 
problemas, este tipo de comunicação também os tem. Por mais que seja um 
ideal, hoje percebemos que termos a possibilidade de todos falarmos para to-
dos, implica novos filtros para nos entendermos, porque, simplesmente, não 
temos tempo para nos ouvirmos a todos. 

Recordemo-nos, por exemplo, das discussões acerca do poder do agen-
damento. Com as novas tecnologias perdemos um pouco a noção de agen-
damento. Mas perdemos esta noção não porque o fenómeno não exista, mas 
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porque não sabemos onde é que ele se situa atualmente ou porque ele se opa-
cizou. Falamos nas novas tecnologias e no algoritmo, mas não sabemos o que 
é que os algoritmos dizem ou como é que eles nos fazem chegar a informação. 
No entanto, o poder de agendamento existe. 

Tradicionalmente, as discussões acerca do poder do agendamento tinham 
como foco o poder político. Na história, o poder estatal foi visto como limita-
dor das liberdades dos cidadãos. Hoje, porém, o grande poder começa a estar 
nas empresas e sobretudo nas empresas de comunicação, em sentido do lato. 
Não é por acaso que ouvimos falar em conceitos como capitalismo digital, 
capitalismo de vigilância ou dos dados, pelo que temos de estar atentos ao 
problema de quem vigia estes novos poderes. O quarto poder, uma expressão 
que, como sabemos, é atribuída aos media e ao jornalismo é um poder que 
também hoje está em crise, levando-nos a pensar qual é o papel dos media e o 
que é informação jornalística.  

Um aspecto patente da crise de mediação está na expressão acerca da 
necessidade de literacia dos media. A literacia dos media significa que se 
estão a passar coisas que nós temos que aprender a dominar para conseguir 
interpretar uma linguagem que, no passado, era considerada mais ou menos 
comum. Mas o que a literacia dos media corre o risco de iludir é o problema 
de não apenas ser necessário perceber a linguagem dos media e dos jornalis-
tas, mas também o que é o jornalismo, qual é a função do jornalismo, o que é 
um jornalista, o que são os valores do jornalismo, o que é a ética e a deontolo-
gia do jornalismo, face às transformações actuais. Para ir concluindo, eu diria 
que o jornalismo enfrenta, pois, dois desafios importantes: 1) pensar a sua 
função social; 2) pensar no que distingue hoje o jornalismo da comunicação 
nas redes sociais.

Esta reflexão pode ter implicações também na forma como os próprios 
jornalistas se organizam enquanto mediadores sociais. Se por um lado temos 
que evitar que os jornalistas se constituam como um poder corporativo junto 
da própria sociedade, por outro lado é importante que consigamos distinguir, 
claramente, o papel dos jornalistas, do de um comunicador numa rádio, do 
de um youtuber, do de um relações públicas ou do de um assessor de comuni-
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cação. É absolutamente essencial fazermos essa distinção, que deve ter exigên-
cias éticas e normativas também associadas. 

Pensar nisto implica também pensar na formação nas universidades e nos 
estabelecimentos de ensino do jornalismo. A meu ver, existem quatro áreas 
absolutamente indispensáveis na área da formação. Elas são o a dos conheci-
mentos em Ciências Sociais e Humanas, como é o caso da Sociologia, Direito, 
Ciências Políticas, História, Cultura, Economia, entre outras. A esse conheci-
mento, temos de associar o da própria área de formação específica, as Ciên-
cias da Comunicação. A outra área do saber que é também essencial para os 
jornalistas é a que se relaciona com as competências comunicativas na área do 
próprio jornalismo. Não considero que dominar a técnica da pirâmide inverti-
da faça um jornalista. No entanto, é importante que ele domine essas técnicas e 
sobretudo as compreenda criticamente. E, finalmente, as competências tecnoló-
gicas, que é uma das áreas que marcada por importantes mudanças em curso. 

Estive a fazer uma busca daquilo que nós denominamos de “os novos per-
fis” do jornalismo contemporâneo e verifiquei que há um conjunto de expres-
sões tradicionalmente desconhecidas. Hoje, fala-se nas redações na necessidade 
de perfis como o dos redactores de newsletters, o de especialistas em jornalismo 
imersivo, em jornalistas dronistas… Há um conjunto de novas tecnologias que 
obviamente vai ser necessário, mais tarde ou mais cedo, dominar. 

Para concluir, é preciso pensar na resolução de uma outra crise no jor-
nalismo e nos media: a crise do modelo económico dos próprios media. O 
modelo económico que temos hoje, alicerçado na ideia de que os media se 
financiam pela publicidade e nos públicos, foi uma ideia criada em meados 
do século XIX. Pensar que este modelo vai ser eterno não me parece viável. 
Temos que pensar em novos modelos económicos alternativos, em função 
dos novos valores normativos do jornalismo e do seu papel social. Se con-
sideramos que o jornalismo tem uma função social, temos que pensar num 
modelo económico mais ligado a economia social e à economia solidária. 
Finalmente, temos que pensar em formas de corresponsabilização. Quando 
digo corresponsabilização, não me refiro ao que tradicionalmente chama-
mos de autorregulação dos jornalistas. Aquilo que eu tenho em mente é mais 
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consentâneo com uma cultura cívica mediática. Esta cultura cívica mediática 
passa pela sociedade perceber que os media são uma questão social, que não 
pertence apenas aos jornalistas e que, dentro dessa cultura mediática, todos 
temos que ser exigentes com os media para podermos ser também exigentes 
com a democracia. 

A ideia de que os media são essenciais para o desenvolvimento e para a 
democracia tende a transformar-se numa vulgata do discurso político, porque 
não é tratada em conformidade com a relevância dada pelas palavras. Com 
efeito, se assim é, e olharmos para os problemas que os media e o jornalis-
mo enfrentam hoje, somos levados a concluir que amanhã a democracia vai 
provavelmente estar muito mal. Temos, pois, que pensar seriamente neste 
problema e em formas de o solucionar. 

Muito obrigado.

tânia adam
Podemos falar do jornalismo de um ponto de vista mais universal, como 

tem sido feito aqui. No entanto, temos de analisar igualmente a situação de cada 
país e cada território. Não há soluções globais para problemas locais. Temos de 
entender quais são os problemas para saber como reagir e encontrar soluções. 

Gostaria igualmente de realçar a diferença entre a empresa de media, o 
trabalhador jornalista e o empreendedor. Falamos do jornalista e dos seus de-
veres, pois a meu ver temos de saber quais são também os lugares que ocupa 
dentro de todo o sector ou dentro da indústria. 

Gostaria de falar sobre essa ideia de crise. Olhando um pouco para a 
Europa, podemos constatar que o continente se encontra numa grande crise 
de identidade. Não há soluções para a diáspora, para as mulheres ou para os 
pobres, que agora exigem mais. O resultado é uma situação de caos. Custa 
muito distinguir quem é quem, o que é que quer, o que não quer. Acho que 
estas crises requerem analisar a sociedade a partir de uma determinada filo-
sofia. É preciso um jornalista analista e um jornalista com uma certa forma-
ção, que vai mais além do que aprende na faculdade. É necessário entender 
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a sociedade numa situação de crise. A mim surpreende-me que aqui se fale 
apenas do colonialismo quando, na Europa, se está constantemente a falar 
de reparação e de restituição. É preciso analisar como é que esse retorno vai 
impactar as populações e como se vai trabalhar essa questão. Estamos a viver 
um momento de grande transformação. Esta incerteza está patente e atravessa 
o jornalismo e todas as esferas sociais. 

Por último, acho interessante perceber quem é o jornalista. Falámos, 
na mesa de debate anterior, sobre a mulher. Estamos a falar do sistema de 
quotas. Uma pessoa, quando ocupa um lugar específico na sociedade, vai dar 
um contributo diferente no que diz respeito à informação e às fontes. Temos 
de falar dessas transformações e aceitar, como jornalistas, que estamos num 
momento de transformação. Temos de aceitar o lugar que vamos ocupar, sem 
necessidade de procurar a paz nem tranquilidade, porque não há paz nem 
tranquilidade. As coisas vão piorar.  A Europa está a entrar numa grande crise 
económica, numa grande crise de recursos. Para mim é essencial integrarmos 
esta reflexão no nosso trabalho, para podermos informar com tranquilidade. 

paulO pena
Para continuar aquilo que a Tânia Adam acabou de dizer e que eu con-

sidero ser importante, creio que há uma ou duas respostas que podem ser 
universais para o problema que estamos a discutir. Uma delas tem a ver com 
a difusão da desinformação nas redes sociais, através dos perfis falsos e das 
contas falsas. Eu creio ser necessário instaurar uma política de identidade 
digital para as redes sociais, sem com isto limitar de modo nenhum o anoni-
mato ou o direito de uma pessoa criar uma conta e não dar o seu nome, usar 
um pseudónio ou usar uma imagem de arquivo. No entanto, a possibilidade 
de criar uma única conta parece-me ser uma política que universalmente 
podia fazer sentido. 

Uma outra, mais importante ainda, e que vai de encontro ao que o Sílvio 
também referiu sobre a regulação do modelo de negócio das plataformas, é a 
liberdade que deveríamos ter de poder optar por algoritmos diferentes para 
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as redes sociais. Eu não preciso usar o algoritmo do Facebook para poder 
utilizar uma rede social como o Facebook. Se os Repórteres Sem Fronteiras 
ou outra associação, como a ACEP, resolver criar um algoritmo que me per-
mita não ter publicidade direccionada, não ser vítima de recolha de dados da 
forma como o Facebook o faz por razões de negócio, os utilizadores deveriam 
poder ter a possibilidade de escolher.

Eu creio que essas duas seriam medidas interessantes, com aplicação uni-
versal. É evidente que partimos todos de momentos diferentes desta história. 
O Sílvio conheceu a história antes de mim, eu conheci a história das eleições 
portuguesas antes das eleições angolanas e isso tem muito a ver com a forma 
como se vai dinamizando toda a entrada das redes sociais no nosso quotidia-
no. No entanto, quando as redes sociais entram e a internet chega à maioria 
das populações, as redes sociais passam a representar o veículo através do 
qual a maioria das pessoas se informa. É muito importante esta questão para 
o debate sobre o jornalismo. Os jornalistas têm de aprender a não utilizar as 
redes sociais como fonte de informação. Desde logo porque não sabem se 
estão a assistir a um anfiteatro público de opiniões interessantes ou se estão 
a ser manipulados por estratégias muito maquinais e convincentes, que as 
organizações que manipulam a informação nas redes sociais se aprimoraram 
a utilizar.

O Sílvio falou do Steve Bannon. Todos temos exemplos locais para pesso-
as que agora vivem a fazer isso em Moçambique, em Portugal, em Angola ou 
em São Tomé. Muitas dessas formas industriais de nos manipular dependem 
da nossa anuência. Eu digo sempre aos meus amigos de esquerda que a forma 
de combater a extrema-direita, em ascensão em Portugal, é não passarem a 
vida a falar dela nas redes sociais. Não citarem o André Ventura, o líder do 
Chega em Portugal, e não partilharem links de notícias que referem propostas 
descabidas desse partido. Ao fazerem-no estão a dar informação ao algoritmo 
do Facebook e aos jornais que aqueles são os temas que as pessoas gostam 
de falar. Em Portugal, no Brasil, todas as redacções utilizam programas que 
indicam o tráfego online. Estes permitem perceber qual é a notícia mais 
lida, quanto tempo demora a lê-la, etc. Se as pessoas que pretendem com-
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bater a direita racista e xenófoba partilham estas notícias, dão a ideia de que 
gostam de falar daqueles assuntos. É por isso que temos situações ridículas. 
Em Portugal, passámos semanas a discutir os brasões florais de Belém que a 
ditadura mandou construir para representar o antigo império. Toda a gente 
passou a falar deste tema porque foi trazido pelos partidos de extrema-direita 
para fazerem uma campanha contra o cancelamento cultural que a Câmara 
de Lisboa estaria, na sua opinião, a fazer, ao apagar aquela memória histórica 
do império em Lisboa. É um assunto que não interessa a quase ninguém em 
Portugal, que ninguém discutiria normalmente (poirque há uma hierarquia 
de importância nos assuntos que preocupam os cidadãos). No entanto, a ex-
trema-direita sabe inserir estes temas e sabe provocar este tipo de polarização 
social em torno de acontecimentos pouco importantes. A principal função 
do jornalismo é saber ser a moldura do debate público. É também por via das 
redes sociais que o jornalismo perde essa capacidade, actualmente.
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O JORNALISMO COMUNITáRIO E LOCAL
TALATA BALDÉ / COORDENADOR gERAL DA RENARC - REDE NACIONAL DAS RáDIOS   
E TELEVISõES COMUNITáRIAS DA gUINÉ-BISSAU
JACINTA NhAMITAMBO / PRESIDENTE DA ASSOCIAçãO DA MULhER NA COMUNICAçãO 
SOCIAL, MOçAMBIqUE
IVANILDA CORREIA / COORDENADORA DA RáDIO COMUNITáRIA DE SANTA CRUz, CABO VERDE
FREDIBEL UMBELINA / DELEgADO REgIONAL DA COMUNICAçãO SOCIAL NO PRÍNCIPE
SEBASTIãO PIRES / MODERADOR 

sebastiãO pires
moderação
Eu gostaria de agradecer a toda a gente que está presente. Aos nossos 

irmãos e irmãs que vieram de outros países para abordarmos um conjun-
to de temas que têm a ver com todos países. Agradecer a sua Excelência, o 
Presidente da Câmara de Lembá. Estamos a dar início a este debate sobre o 
jornalismo local e comunitário. Temos como objectivo reinventar modelos 
sustentáveis para que o jornalismo local e comunitário possa prosperar no 
ecossistema digital. Este evento é organizado no âmbito da terceira Quinzena 
da Cidadania, pela FONG-STP, em parceria com a ACEP e um conjunto de 
organizações nacionais e conta com o financiamento da União Europeia e da 
Cooperação Portuguesa. Várias organizações santomenses estão envolvidas 
na organização desta acção, como a Rádio de Tlachá. 

À minha esquerda tenho Talata Baldé. Trabalhou como jornalista e di-
rector da rádio comunitária Kasumai, em São Domingos, no norte da Guiné-
Bissau, passando depois pela coordenação da Rede Nacional de Rádios e 
Televisões Comunitárias da Guiné-Bissau. Entre 2016 e 2019, trabalhou como 
oficial de informação pública no escritório das Nações Unidas na Guiné-Bis-
sau. Actualmente, é formador dos radialistas das rádios e televisões comu-
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nitárias da Guiné-Bissau, tendo também dinamizado formações em Cabo 
Verde, Angola e S. Tomé e Príncipe.

Jacinta Bahule é jornalista, formada em Direito pela Universidade Técnica 
de Moçambique. Têm um mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, da Uni-
versidade Eduardo de Mondlane. Passou pela Comissão Nacional de Eleições, 
onde exercia a função de assessora de comunicação. Como jornalista, traba-
lha na Rádio de Moçambique, a principal rádio pública do país, onde é chefe 
de redacção central. Preside a Associação da Mulher na Comunicação Social 
(AMCS), que possui a Rádio Comunitária Mutiana.

A Ivanilda Correia trabalhou na Comissão de Rencenseamento Eleito-
ral de Santa Cruz como coordenadora do espaço de 2000 a 2004. Em 2009, 
formou-se em Ciências da Comunicação, variante de Jornalismo, pela Uni-
versidade de Jean Piaget, de Cabo Verde. De 2009 a 2013, trabalhou como 
jornalista da Rádio Comunitária Voz de Santa Cruz. Desde 2014, é coordena-
dora da mesma rádio.

Para terminar, temos Fredibel Umbelina que é licenciado em Ciências da 
Comunicação pela Universidade Autónoma de Lisboa. É o delegado regional 
do Serviços de Comunicação Social e director da Rádio Regional do Príncipe 
de 2011 até à presente data. Está ao serviço da Comunicação Social desde 
2003 e é coordenador e professor do 11º da disciplina de história na Região 
Autónoma do Príncipe. 

Eu começaria por perguntar aos nossos convidados de que forma as rá-
dios comunitárias podem agir para responder aos desafios do sistema digital?

talata baldé
O grande desafio que nós temos, particularmente as rádios comunitárias 

da Guiné-Bissau, é a necessidade de apostar na formação.  Um jornalista for-
mado é capaz de informar outras pessoas independentemente do aspecto da 
digitalização. As rádios comunitárias, tendo em conta as suas especificidades, 
têm contribuído particularmente para o reforço da formação, pelas informa-
ções que tenho de alguns países. Na Guiné-Bissau, as rádios comunitárias 
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iniciaram a sua andança em 1994. Estas conseguiram encontrar o seu espaço 
no desenvolvimento do país. Apostámos seriamente na formação contínua 
dos nossos trabalhadores. A maioria destes profissionais não são jornalistas 
licenciados, são jovens da zona que trabalham na rádio de uma forma volun-
tária para ajudar os seus compatriotas no acesso à informação. A informação 
é de proximidade, é sobre a realidade local. A era digital é uma exigência, mas 
devemos partir da formação e da procura de conhecimento, para podermos 
estar preparados para enfrentar os desafios que acarreta.

jacinta baHule 
Vou começar por dizer que eu sou jornalista defensora das mulheres. A 

rádio comunitária que eu represento é fruto do trabalho árduo de mulheres 
para ocuparem o seu espaço. Nós, mulheres comunicadoras de Moçambique, 
sentimos que precisávamos de um espaço para lutar pelos nossos direitos.  
Criámos a Rádio Mutiana, que entendemos ser um espaço de promoção dos 
direitos da mulher. Nos últimos anos, o mundo sofreu alterações muito signi-
ficativas. A nossa rádio trabalha com colaboradores, que recebem formação. 
De resto, os colaboradores são voluntários, com formação de nível médio. 
Agora já temos alguns licenciados, porque muitos não encontram espaço 
nos órgãos de comunicação pública ou privada, onde possam ganhar algum 
dinheiro. Encontram espaço nas rádios comunitárias, como a nossa, para vir 
aprender. No princípio aprendem o ABC, porque falam para a comunidade e, 
portanto, precisamos de uma linguagem própria para lidar com o nosso pú-
blico-alvo. O desafio hoje é dar continuidade ao nosso trabalho, mas apostan-
do nas novas tecnologias. Temos de apostar em formação e em equipamento. 
Começámos com equipamentos que estão a cair em desuso e é um desafio 
equiparmos a nossa e outras rádios comunitárias moçambicanas.
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ivanilda cOrreia
Sou jornalista da Rádio Comunitária Voz de Santa Cruz, em Cabo Verde. 

Trabalho como jornalista e coordenadora. A República de Cabo Verde é um 
país de 433km2, situado na costa ocidental africana, banhado pelo Oceano 
Atlântico. Foi descoberto em 1460 e povoado em 1462 pelos portugueses, que 
governaram o território sob o regime do colonialismo por mais de 500 anos. 
O arquipélago conquistou a sua independência a 5 de Julho de 1975. A cidade 
da Praia, a capital do país, acolhe cerca de 155 mil dos 535 mil habitantes. O 
crioulo é a língua materna do país. O português é a língua oficial utilizada, 
sobretudo no ensino. É um país de fortes tradições culturais. Eu sou do muni-
cípio de Santa Cruz. 

Na Rádio Comunitária Voz de Santa Cruz somos sete animadores e uma 
voluntária que também é jornalista e que está a fazer o seu estágio curricular. 
Temos animadores formados em filosofia, multimédia, TIC e biologia. Temos 
colaboradores que são pastores e outros que trabalham em restaurantes e fa-
zem programas direccionados à alimentação. Temos um jovem estudante que 
é canalizador. Enfrentamos algumas dificuldades e para podermos sobreviver 
devemos fazer uma rádio de proximidade entre os nossos ouvintes e a própria 
comunidade. É a forma que encontrámos para fazer a rádio sobreviver junto 
dos outros meios de comunicação social. Fazemos uma rádio de proximida-
de 24h por dia. Decidimos criar um website e uma página no Youtube para 
podermos divulgar o nosso trabalho. Fazemos anúncios e spots para passar 
nas mercearias, nos táxis, etc.

fredibel umbelina
Na comunicação social, nós temos grandes três desafios: o de informar, 

o de formar e o de educar. Se estamos a falar de um jornalismo local e sobre 
fortalecê-lo, temos de prestar esse serviço direccionado para onde nós esta-
mos, que é a mesma coisa que falarmos de democracia.  Nós percebemos que 
o mediatismo na era digital é grande, pelo que, ao nível das rádios comunitá-
rias, devemos direccionar os programas para aquilo que vai ao encontro das 
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necessidades da população local. Só assim conseguimos ganhar audiência. No 
Príncipe, temos duas frequências, uma que abarca toda a ilha e outra só para 
a cidade de Santo António. Temos a concorrência da Rádio Nacional de São 
Tomé e Príncipe. É necessário imprimir dinâmicas e formas de ter o jorna-
lismo mais perto da população. As pessoas acreditam em nós. Por exemplo, 
se temos uma notícia falsa sobre o distrito de Lembá, a população vai querer 
ouvir alguma coisa da Rádio Tlachá. E muita das vezes somos confrontados 
com isso. Por isso, é preciso estarmos atentos e preparados para contornar 
esses desafios.

sebastiãO pires
moderação 
No âmbito do projecto PADHRU, um certo número de rádios comuni-

tárias foram instaladas no país e na Ilha do Príncipe houve a fusão de uma 
dessas rádios com a rádio regional. Porquê?

fredibel umbelina
Isto foi uma decisão tomada pelo Governo Regional. Atendendo que a 

rádio regional cobre toda a região, não havia necessidade de ter outra rádio 
comunitária porque também ela não estava instalada no sítio certo. Estava 
mesmo no centro da cidade e não numa das comunidades distantes. E tendo 
em conta os desafios da própria rádio regional naquela altura, considerou-se 
mais vantajoso apetrechar a Rádio Regional do Príncipe com meios para po-
der ter condições de levar diversidade de programas à população, do que ter 
uma rádio lá e não ter condições para a sustentar. Quando o projecto acabou 
os meios eram escassos e não haveria como sustentar duas rádios.
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sebastiãO pires
moderação 
No país as pessoas têm dificuldades em colaborar principalmente na 

vertente económica para a sustentabilidade das rádios. Em Cabo Verde conse-
guem isso com facilidade?

ivanilda cOrreia
Não é fácil, as dificuldades são imensas, mas a palavra-chave é nunca de-

sistir. Correr e correr até conseguir. Gerir uma rádio comunitária não é fácil. 

sebastiãO pires
moderação 
Aqui em São Tomé e Príncipe há um receio considerável das senhoras 

em tomar frente nas grandes questões de desenvolvimento. Nas nossas rádios 
comunitárias temos muitas dificuldades em contratar senhoras porque elas 
não acreditam em si mesmas. No seu país como tem lidado com isso?

jacinta baHule
Não é um processo fácil. Para termos resultados, iniciámos uma luta em 

1993. Erámos poucas mulheres e unimos forças para formarmos as mulheres 
da comunicação social através de uma organização. Constituímos a organiza-
ção e fizemos a rádio. Através de boletins, e não só, conseguimos afirmar-nos. 
Como erámos funcionárias das nossas instituições não era fácil conciliar o 
trabalho, atender o patrão e fazer rádio comunitária. Foi quando decidi-
mos apostar nos nossos colaboradores. Tínhamos só mulheres e sentimos 
que não íamos vencer, então introduzimos homens na rádio. E tendo como 
base a igualdade de género, fomos trabalhando. Digo que não é fácil porque 
tivemos algum financiamento no começo que depois deixou de existir. Para 
sobreviver, apostámos nas comunidades. Promovemos clubes de escuta: ir à 



o jornalISmo local e comunITárIo / painel 471

comunidade ouvir as necessidades e colocar no ar. Demos voz à comunidade 
e, sentindo-se motivados, eles próprios criaram um grupo para nos apoiar a 
pagar algumas despesas, como a água e a luz. Quando não escutavam a rádio, 
vinham até nós para saberem que dificuldade tínhamos.

sebastiãO pires
moderação 
Como se sustenta a rede nacional das rádios comunitárias e televisões 

comunitárias da Guiné-Bissau?

talata baldé
Começámos também muito mal. Apostávamos nos apoios das ONGs 

porque do governo não temos. E essa equidistância entre rádios e governo, 
em termos de apoios financeiros ou isenção de taxas, ajudou-nos bastante. 
O governo não pode impor-nos qualquer que seja o conteúdo a não ser que 
favoreça as nossas comunidades. Nós trabalhamos afincadamente nisto. Vocês 
têm cerca de quatro rádios comunitárias, isso é bom, mas têm de pensar em 
trabalhar em rede. Foi isso que nos ajudou bastante. A rede afirmou-se como 
uma associação das rádios comunitárias.  A televisão não teve tanto sucesso 
por falta de meios. Limitam-se a fazer pequenos trabalhos junto das comuni-
dades. É preciso trabalhar sem apoios e procurar alternativas. Por exemplo, 
fomos buscar a experiência de criar a rede das rádios comunitárias no Mali. 
Cada rádio tem o seu espaço e trata de um assunto e assim todos saem a 
ganhar. Podem, por exemplo, vender os bilhetes dos programas à população 
para fazer uma sondagem e saber qual o programa com mais audiências. 
Pegámos em algumas dessas ideias e melhorámos as coisas.
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sebastiãO pires
moderação 
Como é que as rádios comunitárias podem posicionar-se face ao poder 

local? 

talata baldé
A única forma de responder a essa questão é trabalhar na base da lei. 

Deve existir respeito entre o poder local e as rádios. Eu tenho o dever de in-
formar a minha comunidade que a estrada não está boa, que a autarquia não 
está a fazer nada ou está a fazer pouco. Isso não significa que estou contra o 
poder local. A verdade é a base de tudo.

ivanilda cOrreia
Eu acho que deve haver uma parceria entre as rádios comunitárias e a 

câmara. A câmara poderia ter um espaço seu, para falar dos seus projectos e 
em contrapartida apoiava com algum incentivo.

sebastiãO pires
moderação 
Como é que as rádios comunitárias devem proceder quando a autarquia 

não apoia como deveria?

ivanilda cOrreia
As rádios comunitárias de STP deveriam pensar num programa cultural 

ou ambiental e fazer uma proposta desafiadora a câmara.
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talata baldé
Eu falei na parceria sã e honesta que deve existir entre as rádios e as 

câmaras.  Nós, por exemplo, falamos abertamente. Escolhemos um tema da 
actualidade e a população comenta e critica. Só não aceitamos insultos. E isso 
ajuda o poder local ou os administradores a terem uma maior abrangência da 
realidade e melhor forma de planear.

fredibel umbelina
A rádio ajuda na governação. E é dando voz à população que se consegue 

fazer melhor. Tivemos um programa chamado “Voz do Cidadão”. Os ouvintes 
ligavam e colocavam os seus problemas a vários níveis e na semana seguin-
te chamávamos o responsável da área mais criticada para responder. E isso 
ajudou durante muito tempo nas acções de governação. Nós não podemos 
ver a câmara como adversários, temos de ter essa liberdade de fazer e de criar. 
É verdade que somos pressionados e confrontados. Mas a população gosta 
disso. 

jacinta baHule
Em Moçambique temos mais de 140 canais. 80 pertencem ao Instituto da 

Comunicação Social e recebem uma comparticipação do Estado, enquanto 
as rádios religiosas e de outro carácter privado não têm apoio financeiro do 
governo. Apesar disso, há liberdade de expressão e de acesso à informação. 
Num e outro caso não tem sido fácil a convivência entre as rádios comu-
nitárias privadas e o poder local. Nós temos a rádio e televisão pública que 
passam com facilidade as informações das acções que o governo está a fazer. 
Em contrapartida, a informação veiculada pela imprensa privada mexe com 
as sensibilidades dos dirigentes, que algumas vezes não estão preparados para 
isso.
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talata baldé
No que diz respeito à sustentabilidade, a compra de programas a um 

preço acessível vai ajudar nas despesas da própria rádio. Nós, para colmatar as 
dificuldades, nos encontros anuais organizamos uma formação. O último dia 
é sempre dedicado à assembleia da rede, o que ajuda a debater e tentar ultra-
passar problemas comuns entre as rádios comunitárias. Por exemplo, fizemos 
uma experiência de uniformização de todos os equipamentos de diferentes 
rádios comunitárias. Procurámos parceiros, fomos financiados e quase todas 
as rádios comunitárias que existiam no momento foram financiadas com o 
mesmo tipo de equipamentos. Isso facilita em quê? Se uma rádio tiver proble-
mas, pode emprestar o emissor a outra e assim sucessivamente. 

Outro aspecto importante é ter técnicos, dentro das redes das rádios e 
televisão comunitária, capazes de reparar os equipamentos. Fomos buscar um 
parceiro, aquando da nossa visita a Mali, que foi até Bissau dar formação na 
reparação de emissores. Os dois melhores formandos estiveram no Mali, du-
rante três meses, a receber a componente prática da formação.  O governo via 
a primeira rádio comunitária da Guiné-Bissau como inimigo e a rádio teve de 
trabalhar para conseguir o seu espaço, virado para a comunidade, falando e 
mostrando a verdade. Apesar da pressão, a rádio continuou a fazer sensibili-
zação sobre a cólera. No fim da emissão, levavam os equipamentos para casa 
e traziam-nos no dia seguinte, porque não confiavam no governo. O trabalho 
da rádio permitiu erradicar a cólera num bairro em Bissau e com apenas um 
óbito, quando nos outros bairros morreram mais de 30. O governo acabou 
por reconhecer a importância da rádio comunitária e deu-lhe autorização 
para trabalhar.

jacinta baHule 
Em relação à sustentabilidade, já tinha referido que nós temos trabalhado 

com a comunidade e realizado programas em parceria com diferentes actores. 
Por exemplo, temos um programa dedicado à saúde. Batemos às portas de 
parceiros ligados à saúde para financiar esse programa e assim fazemos com 
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os outros. Quem faz o programa recebe um subsídio.  Esta é a estratégia que 
encontrámos para obter financiamento para a rádio. Decidimos que vamos 
continuar a lutar para encontrar um subsídio da rádio para os nossos colabo-
radores, que são voluntários. Alguns recebem formação, ficam um tempo e 
partem para outras emissoras. Não obstante, temos actualmente dez colabo-
radores que não querem sair. São nossos trabalhadores. Abrimos um espaço 
para os religiosos e com esse dinheiro pagamos as despesas e damos-lhes um 
estímulo. 

Uma das coisas que gostaria que acontecessem neste encontro relaciona-
se com a criação de uma rede. Porquê uma rede? As delegações da RTP nos 
nossos países divulgam notícias de vários países de língua oficial portuguesa. 
As rádios comunitárias poderiam fazer o mesmo. Poderíamos divulgar notí-
cias uns dos outros e criarmos janelas nas nossas rádios, o que confere muita 
visibilidade. A parceria é necessária. 

É preciso continuar a respeitar a Constituição, as leis e a nossa linha 
editorial. Se a minha rádio é religiosa tenho de falar de Deus lá, e por aí fora. 
Se a rádio está sob a tutela da câmara, a autarquia não vai deixar de observar 
a Constituição. Se assim for, até é matéria de reportagem. Temos de informar 
bem para fazer o dirigente entender o nosso papel.  

Em relação à garantia de segurança dos jornalistas, não é um processo 
fácil. Em Moçambique, temos terrorismo em Cabo Delgado. Quando os 
jornalistas começaram a reportar a informação relacionada com essa matéria 
todos os segmentos da sociedade não estavam preparados para lidar com 
este tipo de assuntos. O importante foi termos continuado a assumir o nosso 
papel de formar e informar. 

fredibel umbelina
A Rádio Regional do Príncipe é generalista. Quem a sustenta é o governo. 

Ao nível das rádios comunitárias, e falando da sustentabilidade, posso dizer 
que há muitas fontes para buscar financiamento. As igrejas estão espalhadas 
em todos os cantos bem como programas de saúde. É preciso estabelecer 
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parcerias ao nível dos distritos ou além. A câmara pode assinar um acordo re-
munerado com a rádio comunitária para divulgar as suas acções ou até fazer 
pressão junto da Secretaria de Estado da Comunicação Social.  Aqui, os jor-
nalistas não desaparecem fisicamente, mas desaparecem nas vitrinas tanto da 
rádio como da televisão. E isso acontece porque o poder político se sobrepõe 
àquilo que são as actividades dos jornalistas. Esses jornalistas são mal vistos e 
mal interpretados por denunciar. Para superar isso, poderíamos criar órgãos 
independentes e privados. São algumas das alternativas que temos.

ivanilda cOrreia
A sustentabilidade da Rádio Comunitária Voz de Santa Cruz é assegurada 

através de parceiros locais e nacionais. Temos o apoio financeiro de uma asso-
ciação, a SOLMI, proprietária da rádio. Temos uma parceria na área da saúde. 
Temos parceria locais com mini-mercados, liceu e igrejas. Vendemos tempo 
de antena e emitimos programas produzidos por estes actores. 

Em relação à programação, esta é feita através de um conselho comuni-
tário, constituído por associações, pessoas idóneas da comunidade, pessoas 
afectas à câmara municipal e ONGs. No princípio do ano os membros do 
conselho reúnem e elaboram o programa anual da rádio. Este conselho tem 
igualmente um papel fiscalizador, sendo responsável por fiscalizar a grelha de 
programação da emissora. 
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