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O Boletim do CEC (Debates) tem como propósito 
divulgar ref lexões de pesquisadores, profissionais, 
activistas e estudantes sobre diversas temáticas de 
especialidade na área de comunicação e da 
sociedade moçambicana. Esta publicação deverá 
constituir-se num espaço de debate e de uma visão 
interventiva do CEC sobre os temas de interesse 
público na sociedade Moçambicana e no mundo, 
procurando trazer diversas visões sobre os temas 
abordados.

Em cada edição, de periodicidade trimestral, serão 
abordados temas e debates actuais sobre a 
comunicação na nossa sociedade. Cada número 
trará, num mesmo conjunto de textos, sempre que 
possível, as contribuições e perspectivas de 
diferentes disciplinas e autores.

Os textos do Boletim pretendem associar o rigor 
académico a uma perspectiva de divulgação para 
um público mais abrangente. Com esta publicação, o 
CEC abre um espaço que apoie a construção de um 
pensamento crítico sobre os temas abordados, 
desprovendo-se do maior rigor exig ido nas 
produções da Revista de Comunicação & Sociedade 
mas sem perder a factualidade na argumentação.

O Boletim Debates deverá constituir uma revista de 
diálogo entre os pesquisadores, estudantes e 
profissionais de comunicação social e o público em 
geral, sempre respeitando a simplicidade e 
argumentação baseada em evidências.
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A Centralidade das Redes Sociais 
no acesso ao Estado pelos Cidadãos
em Moçambique 
Que desafios para os actuais 
modelos de comunicação política?

O acesso à informação pode ser considerado a “pedra 
angular” da democracia, sobretudo por representar um dos 
condimentos mais importantes na garantia da participação 
política dos cidadãos. A capacidade que os cidadãos têm de 
participar na vida política, através do exercício livre da 
opinião ou da escolha dos seus dirigentes, depende 
directamente do nível de informação que têm sobre as 
opções, meios e alternativas disponíveis.

Por exemplo, em momentos eleitorais, o acesso à informação 
assume um carácter essencial na medida em que as 
decisões dos cidadãos são feitas de forma consciente 
quanto mais informações tiverem. É por isso que se torna 
necessário que sejam considerados diversos mecanismos 
institucionais para possibilitar que os eleitores participem e 
tomem as suas decisões de uma forma bem informada 
(Canela & Nascimento, 2009). Por outro lado, o dia-a-dia dos 
cidadãos é feito por decisões políticas sobre as quais 
cidadãos fazem diversos comentários. A ausência de 
informação provoca ruídos de diversos tipos, com 
implicações imprevisíveis na gestão de expectativas 
populares. É o caso, por exemplo, da recente descoberta de 
recursos energéticos no norte do país, cuja informação 
relevante é de difícil acesso, levantando todo o tipo de 
su spei ta s ,  pr inc ipa lmen te  na  ver ten te  da  sua 
governabilidade.

Outrossim, a participação dos cidadãos em assuntos 
públicos tem vindo a registrar mudanças assinaláveis com a 
emergência e consolidação das redes sociais, que, de 
súbito, se transformaram em espaços alternativos de 
partilha de informação e discussão acesa de assuntos do 
país, numa áspera tentativa de os cidadãos “acederem ao 
estado”.

É no resultado da tensão entre a regulação do Estado 
(restrição do aceso à informação pelo Estado) e a 

emancipação dos cidadãos (descoberta e maximização de 
espaços alternativos da comunicação) que se configuram 
as novas relações entre o Estado moçambicano e seus 
cidadãos, marcadas pelo exacerbar dos equívocos em 
relação as perceções de um sobre o outro, como iremos 
demonstrar. Por outro lado, esta tensão é propícia para a 
estabilidade dos freios e contrapesos, num país em que a 
oposição se afigura aquém das suas responsabilidades e 
onde o sistema político actual é incapaz de conferir o 
necessário equilíbrio entre os três poderes. 

É no atrof iamento dos canais de comunicação e 
responsabilização públicas e de informação convencionais 
que os cidadãos viram nas redes sociais a alternativa 
privilegiada, e agora cobiçada pela classe política, para a 
veiculação das suas mensagens. 

Dos tradicionais aos modernos modelos 
comunicacionais

Moçambique tem vindo a testemunhar a emergência de um 
novo modelo comunicacional facilitado pelas tecnologias de 
comunicação e informação e pela rápida afirmação das 
redes sociais da Internet; digamos, um quarto modelo que 
se pode acrescentar aos três modelos definidos por Ortoleva 
(2004). Tais modelos são (i) o da comunicação interpessoal, 
que assume a forma bidirecional entre duas ou mais 
pessoas dentro de um grupo; (ii) o modelo de comunicação 
de um-para-muitos, onde um indivíduo envia uma única 
mensagem para um grupo limitado de pessoas; (iii) o 
modelo de comunicação em massa, onde, graças à 
utilização de tecnologias específicas de mediação, uma 
única mensagem pode ser enviada a uma massa  de  
pessoas,  isto é,  é  encaminhada para  uma  audiência  de 
dimensão desconhecida que, como tal, é ilimitada ab initio. 
A estes modelos junta-se, então, o modelo caracterizado pela 

globalização comunicacional, juntamente com a interligação 
em rede dos meios de comunicação de massas e 
interpessoal e, consequentemente, pela emergência de 
mediação em rede sob diferentes padrões de interacção. 

É neste contexto que o uso das redes sociais se desenvolve, 
ora como auto- comunicação de massa, como no caso do 
Twitter, ora de comunicação mediada de um para muitos, 
como acontece com o Facebook. 

A mediação em rede e a centralidade das 
redes sociais da internet 

Pesquisas mostram que a maioria dos moçambicanos obtém 
informação variada através da comunicação interpessoal e 
informal inclusive das redes sociais. Moçambique é um país 
onde a informação veiculada pelos órgãos de comunicação 
social chega a poucos. Com pouco menos de cem rádios, 
dez estações de televisão em sinal aberto e uma Rádio 
Nacional, muito poucos são os cidadãos que através destes 
canais têm acesso ao Estado. A circulação dos jornais 
impressos e eletrónicos não consegue abranger a totalidade 
do país, fazendo com que muitos cidadãos não tenham 
acesso ao Estado. 

Por “acesso ao Estado” queremos nos referir à possibilidade 
que os cidadãos interessados em participar do dia-a-dia da 
governação do país têm para exercer os seus direitos de 
cidadania, nas suas mais diversas formas, expressando as 
suas opiniões sobre o país, fazendo pressão sobre 
determinados assuntos, inf luenciando determinadas 
agendas. Este acesso seria condicionado pela existência de 
um manancial de informação pertinente, acessível a todos 
em diversos formatos possíveis. Assumindo que em 
Moçambique os órgãos de comunicação social constituem a 
peça fundamental, senão primordial, para a veiculação de 
informações úteis aos cidadãos, o acesso por estes aos 
media não apenas na condição de meros leitores mas 
também na de activos inf luenciadores das suas agendas 
constitui, de facto, um verdadeiro direito fundamental, 
inalienável para a promoção de uma sociedade de 
conhecimento.

As estatísticas mostram que a informação continua a ser um 
bem escasso para a maioria dos cidadãos moçambicanos. 
Ademais, e parafraseando Pereira (2007), “não devemos 
automaticamente concluir que ao ouvirem rádio, verem 
televisão ou lerem jornais, os cidadãos se interessariam ou 
fariam automaticamente o acompanhamento da atualidade 
política ou do debate político ou da governação económica, 
social e política”. Para que o acesso ao Estado pelos 
cidadãos moçambicanos fosse uma realidade factível, seria 
necessário que não só as informações veiculadas pelos 
meios de informação fossem relevantes, capazes de formar a 
opinião pública, como também acessíveis a todos e nas mais 
variadas plataformas. Infelizmente, ainda estamos distantes 
de tal realidade.

O advento das redes sociais, o acesso ao 
Estado e a emergência da nova cidadania em 
Moçambique.

Moçambique situa-se no 124º lugar, de uma lista de 213 

países, com 200.220 usuários da mais popular rede social, o 
Facebook, de acordo com estatísticas divulgadas pelo site 
Socialbakers. Quanto ao ranking dos países africanos 
falantes do português, Angola é líder com 385.360 usuários 
do Facebook (16o lugar em África); seguido de Moçambique 
(21o lugar); Cabo Verde (31o lugar), com 87.260 usuários; 
Guiné-Bissau (40o lugar), com 41.100 usuários e, em último 
lugar, São Tomé e Príncipe (49o lugar) com 5.400 usuários.

A opção por esta rede social pode estar associada às 
possibilidades que ela oferece para um debate aberto e 
plural, onde todos, e querendo, podem participar na criação 
e difusão de informação. Pressionando agentes políticos e 
determinando a agenda de muitos media, os utilizadores 
demonstram estar ante uma plataforma ideal para a criação 
de verdadeiros movimentos sociais ou de eventos mais ou 
menos fugazes, como manifestos ou campanhas virtuais.

Em pouco tempo, desde que elas foram introduzidas em 
Moçambique e com a emergência da tecnologia de 
comunicação de terceira geração - 3G, as redes sociais se 
tornaram autênticas “zonas libertadas da repressão e da 
censura” da media moçambicana, sendo muitas vezes 
conotadas como estando condicionadas às agendas de 
grupos de interesses, sejam eles políticos ou económicos, e 
à chantagem económica, que condiciona que reportem com 
isenção e rigor desejáveis. 
A tecnologia da terceira geração da telefonia móvel permitiu 
que o acesso à internet e às respectivas redes sociais 
deixasse de depender apenas de computadores. Assim, a 
maioria dos moçambicanos pôde aceder à internet mesmo 
sem um computador, a partir de um telemóvel. Este facto 
veio revolucionar a forma como a informação é obtida, 
partilhada e gerida.
Em virtude do que ficou exposto acima e das oportunidades 
que as redes sociais oferecem, estão a emergir em 
Moçambique, principalmente nos grandes centros urbanos 
como Beira, Maputo e Nampula e Matola, autênticos centros 
de cidadania virtual, nos quais cidadãos de vários estratos e 
níveis académicos trocam informação valiosíssima sobre os 
diferentes problemas do país. Nesse âmbito, às vezes, 
fazem-se debates candentes. Assim, estes espaços virtuais 
têm se afirmado como referentes do debate intelectual, um 
pouco à margem dos limites impostos aos media 
tradicionais pelos grupos de interesses e de pressão..

Um dos exemplos eloquentes sobre o impacto das redes 
sociais na governação são os discursos dos políticos; por 
exemplo o proferido pelo Presidente da República, cuja 
opinião sobre as redes sociais da Internet ficou bem clara 
aquando da V Assembleia Geral Ordinária do Conselho 
Nacional da Juventude (15/04/2012).

Para o presidente, as redes sociais da internet “têm o 
potencial de se transformar em espaços geradores de 
representações, fábricas de sonhos inalcançáveis e de 
infinitas miragens e expectativas que podem levar à 
secundarização da cultura de trabalho, promovendo o 
espírito de mão estendida”, extracto integrado na citação 
mais ampla, a seguir transcrita:

“Referimo-nos aos meios de comunicação social, à Internet 
e, mais recentemente, às redes sociais virtuais. A 
conectividade, que é uma realidade em cada vez mais 
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A Centralidade das Redes Sociais 
no acesso ao Estado pelos Cidadãos
em Moçambique 
Que desafios para os actuais 
modelos de comunicação política?

O acesso à informação pode ser considerado a “pedra 
angular” da democracia, sobretudo por representar um dos 
condimentos mais importantes na garantia da participação 
política dos cidadãos. A capacidade que os cidadãos têm de 
participar na vida política, através do exercício livre da 
opinião ou da escolha dos seus dirigentes, depende 
directamente do nível de informação que têm sobre as 
opções, meios e alternativas disponíveis.

Por exemplo, em momentos eleitorais, o acesso à informação 
assume um carácter essencial na medida em que as 
decisões dos cidadãos são feitas de forma consciente 
quanto mais informações tiverem. É por isso que se torna 
necessário que sejam considerados diversos mecanismos 
institucionais para possibilitar que os eleitores participem e 
tomem as suas decisões de uma forma bem informada 
(Canela & Nascimento, 2009). Por outro lado, o dia-a-dia dos 
cidadãos é feito por decisões políticas sobre as quais 
cidadãos fazem diversos comentários. A ausência de 
informação provoca ruídos de diversos tipos, com 
implicações imprevisíveis na gestão de expectativas 
populares. É o caso, por exemplo, da recente descoberta de 
recursos energéticos no norte do país, cuja informação 
relevante é de difícil acesso, levantando todo o tipo de 
su spei ta s ,  pr inc ipa lmen te  na  ver ten te  da  sua 
governabilidade.

Outrossim, a participação dos cidadãos em assuntos 
públicos tem vindo a registrar mudanças assinaláveis com a 
emergência e consolidação das redes sociais, que, de 
súbito, se transformaram em espaços alternativos de 
partilha de informação e discussão acesa de assuntos do 
país, numa áspera tentativa de os cidadãos “acederem ao 
estado”.

É no resultado da tensão entre a regulação do Estado 
(restrição do aceso à informação pelo Estado) e a 

emancipação dos cidadãos (descoberta e maximização de 
espaços alternativos da comunicação) que se configuram 
as novas relações entre o Estado moçambicano e seus 
cidadãos, marcadas pelo exacerbar dos equívocos em 
relação as perceções de um sobre o outro, como iremos 
demonstrar. Por outro lado, esta tensão é propícia para a 
estabilidade dos freios e contrapesos, num país em que a 
oposição se afigura aquém das suas responsabilidades e 
onde o sistema político actual é incapaz de conferir o 
necessário equilíbrio entre os três poderes. 

É no atrof iamento dos canais de comunicação e 
responsabilização públicas e de informação convencionais 
que os cidadãos viram nas redes sociais a alternativa 
privilegiada, e agora cobiçada pela classe política, para a 
veiculação das suas mensagens. 

Dos tradicionais aos modernos modelos 
comunicacionais

Moçambique tem vindo a testemunhar a emergência de um 
novo modelo comunicacional facilitado pelas tecnologias de 
comunicação e informação e pela rápida afirmação das 
redes sociais da Internet; digamos, um quarto modelo que 
se pode acrescentar aos três modelos definidos por Ortoleva 
(2004). Tais modelos são (i) o da comunicação interpessoal, 
que assume a forma bidirecional entre duas ou mais 
pessoas dentro de um grupo; (ii) o modelo de comunicação 
de um-para-muitos, onde um indivíduo envia uma única 
mensagem para um grupo limitado de pessoas; (iii) o 
modelo de comunicação em massa, onde, graças à 
utilização de tecnologias específicas de mediação, uma 
única mensagem pode ser enviada a uma massa  de  
pessoas,  isto é,  é  encaminhada para  uma  audiência  de 
dimensão desconhecida que, como tal, é ilimitada ab initio. 
A estes modelos junta-se, então, o modelo caracterizado pela 

globalização comunicacional, juntamente com a interligação 
em rede dos meios de comunicação de massas e 
interpessoal e, consequentemente, pela emergência de 
mediação em rede sob diferentes padrões de interacção. 

É neste contexto que o uso das redes sociais se desenvolve, 
ora como auto- comunicação de massa, como no caso do 
Twitter, ora de comunicação mediada de um para muitos, 
como acontece com o Facebook. 

A mediação em rede e a centralidade das 
redes sociais da internet 

Pesquisas mostram que a maioria dos moçambicanos obtém 
informação variada através da comunicação interpessoal e 
informal inclusive das redes sociais. Moçambique é um país 
onde a informação veiculada pelos órgãos de comunicação 
social chega a poucos. Com pouco menos de cem rádios, 
dez estações de televisão em sinal aberto e uma Rádio 
Nacional, muito poucos são os cidadãos que através destes 
canais têm acesso ao Estado. A circulação dos jornais 
impressos e eletrónicos não consegue abranger a totalidade 
do país, fazendo com que muitos cidadãos não tenham 
acesso ao Estado. 

Por “acesso ao Estado” queremos nos referir à possibilidade 
que os cidadãos interessados em participar do dia-a-dia da 
governação do país têm para exercer os seus direitos de 
cidadania, nas suas mais diversas formas, expressando as 
suas opiniões sobre o país, fazendo pressão sobre 
determinados assuntos, inf luenciando determinadas 
agendas. Este acesso seria condicionado pela existência de 
um manancial de informação pertinente, acessível a todos 
em diversos formatos possíveis. Assumindo que em 
Moçambique os órgãos de comunicação social constituem a 
peça fundamental, senão primordial, para a veiculação de 
informações úteis aos cidadãos, o acesso por estes aos 
media não apenas na condição de meros leitores mas 
também na de activos inf luenciadores das suas agendas 
constitui, de facto, um verdadeiro direito fundamental, 
inalienável para a promoção de uma sociedade de 
conhecimento.

As estatísticas mostram que a informação continua a ser um 
bem escasso para a maioria dos cidadãos moçambicanos. 
Ademais, e parafraseando Pereira (2007), “não devemos 
automaticamente concluir que ao ouvirem rádio, verem 
televisão ou lerem jornais, os cidadãos se interessariam ou 
fariam automaticamente o acompanhamento da atualidade 
política ou do debate político ou da governação económica, 
social e política”. Para que o acesso ao Estado pelos 
cidadãos moçambicanos fosse uma realidade factível, seria 
necessário que não só as informações veiculadas pelos 
meios de informação fossem relevantes, capazes de formar a 
opinião pública, como também acessíveis a todos e nas mais 
variadas plataformas. Infelizmente, ainda estamos distantes 
de tal realidade.

O advento das redes sociais, o acesso ao 
Estado e a emergência da nova cidadania em 
Moçambique.

Moçambique situa-se no 124º lugar, de uma lista de 213 

países, com 200.220 usuários da mais popular rede social, o 
Facebook, de acordo com estatísticas divulgadas pelo site 
Socialbakers. Quanto ao ranking dos países africanos 
falantes do português, Angola é líder com 385.360 usuários 
do Facebook (16o lugar em África); seguido de Moçambique 
(21o lugar); Cabo Verde (31o lugar), com 87.260 usuários; 
Guiné-Bissau (40o lugar), com 41.100 usuários e, em último 
lugar, São Tomé e Príncipe (49o lugar) com 5.400 usuários.

A opção por esta rede social pode estar associada às 
possibilidades que ela oferece para um debate aberto e 
plural, onde todos, e querendo, podem participar na criação 
e difusão de informação. Pressionando agentes políticos e 
determinando a agenda de muitos media, os utilizadores 
demonstram estar ante uma plataforma ideal para a criação 
de verdadeiros movimentos sociais ou de eventos mais ou 
menos fugazes, como manifestos ou campanhas virtuais.

Em pouco tempo, desde que elas foram introduzidas em 
Moçambique e com a emergência da tecnologia de 
comunicação de terceira geração - 3G, as redes sociais se 
tornaram autênticas “zonas libertadas da repressão e da 
censura” da media moçambicana, sendo muitas vezes 
conotadas como estando condicionadas às agendas de 
grupos de interesses, sejam eles políticos ou económicos, e 
à chantagem económica, que condiciona que reportem com 
isenção e rigor desejáveis. 
A tecnologia da terceira geração da telefonia móvel permitiu 
que o acesso à internet e às respectivas redes sociais 
deixasse de depender apenas de computadores. Assim, a 
maioria dos moçambicanos pôde aceder à internet mesmo 
sem um computador, a partir de um telemóvel. Este facto 
veio revolucionar a forma como a informação é obtida, 
partilhada e gerida.
Em virtude do que ficou exposto acima e das oportunidades 
que as redes sociais oferecem, estão a emergir em 
Moçambique, principalmente nos grandes centros urbanos 
como Beira, Maputo e Nampula e Matola, autênticos centros 
de cidadania virtual, nos quais cidadãos de vários estratos e 
níveis académicos trocam informação valiosíssima sobre os 
diferentes problemas do país. Nesse âmbito, às vezes, 
fazem-se debates candentes. Assim, estes espaços virtuais 
têm se afirmado como referentes do debate intelectual, um 
pouco à margem dos limites impostos aos media 
tradicionais pelos grupos de interesses e de pressão..

Um dos exemplos eloquentes sobre o impacto das redes 
sociais na governação são os discursos dos políticos; por 
exemplo o proferido pelo Presidente da República, cuja 
opinião sobre as redes sociais da Internet ficou bem clara 
aquando da V Assembleia Geral Ordinária do Conselho 
Nacional da Juventude (15/04/2012).

Para o presidente, as redes sociais da internet “têm o 
potencial de se transformar em espaços geradores de 
representações, fábricas de sonhos inalcançáveis e de 
infinitas miragens e expectativas que podem levar à 
secundarização da cultura de trabalho, promovendo o 
espírito de mão estendida”, extracto integrado na citação 
mais ampla, a seguir transcrita:

“Referimo-nos aos meios de comunicação social, à Internet 
e, mais recentemente, às redes sociais virtuais. A 
conectividade, que é uma realidade em cada vez mais 
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espaços geográficos da nossa Pátria Amada, tem, sem 
dúvidas, muitas vantagens, particularmente no que diz 
respeito à democratização do acesso ao conhecimento e à 
criação de cidadãos cosmopolitas virtuais. Ao mesmo 
tempo, estes desenvolvimentos tecnológicos têm o potencial 
de se transformar em espaços geradores de representações, 
fábricas de sonhos inalcançáveis e de infinitas miragens e 
expectativas que podem levar à secundarização da cultura 
de trabalho, promovendo o espírito de mão estendida. O 
facto de no premir de uma tecla encontrar-se a solução 
comunicacional pretendida pode ser extrapolado para a 
tendência de procurar respostas simples e imediatas para 
problemas complexos. Podemos nos esquecer que os 
desafios estruturais com que nos debatemos nesta ou 
naq uela área req uerem respostas sustentadas e 
sustentáveis que, portanto, levam mais tempo a aparecer.” 
 Este discurso documenta dois desafios principais das 
nossas instituições na sua relação com os cidadãos.
O primeiro tem a ver com a necessidade de elas se abrirem 
cada vez mais, tornando-se mais transparentes e abertas 
para a contribuição dos cidadãos, alargando, assim, os 
espaços de participação pública sobre os assuntos do país. 
Tal se deve ao facto de o acesso à informação constituir um 
direito fundamentalíssimo sem o qual dificilmente se 
realizam os demais direitos. Por isso, e para evitar que as 
redes sociais se tornem em “fábricas de sonhos 
inalcançáveis”, exige-se das instituições do Estado uma 
maior abertura e transparência na gestão da informação, 
contribuindo, assim, para que o acesso dos cidadãos ao 
Estado não seja por “analogia”, resultado da ausência ou 
incipiente informação. Inclui-se neste rol, toda a informação 
capaz de elevar o nível do engajamento público dos 
cidadãos, começando pelos processos eleitorais, passando 
pelo orçamento participativo, gestão dos recursos naturais e 
energéticos até ao acesso à justiça. Este exercício não deve 
limitar-se na simples disponibilização da informação como 
também deve incluir a promoção do uso dessa informação e 
a realização de debates sobre a mesma.

O segundo grande desafio que o Estado enfrenta no seu 
engajamento com os cidadãos é a falta de um engajamento 
apropriado, capaz de elevar o interesse pelo debate público 
sobre aspetos candentes do dia-a-dia dos moçambicanos. O 
alheamento à política e a consequente indiferença são 
notáveis nos dias de hoje.

Habituado a uma comunicação baseada na informação, o 
Estado enfrenta agora uma outra realidade, caracterizada por 

uma apetência cada vez maior pelo debate público em 
relação às opções disponíveis e alternativas à governação. 
Tendo o Estado reconhecido isto, assistiu-se nos princípios 
de 2011 à consolidação da presença da classe política, 
principalmente a classe dirigente, nas redes sociais, 
nomeadamente no Facebook. Mesmo com este despertar, 
parece que o desafio continua o mesmo, na medida em que, 
em termos metodológicos, os governantes continuam a 
primar por uma comunicação vertical, caracterizada pelo 
“despejar da informação”, em detrimento de uma 
comunicação horizontal, em que a interação seria mais 
visível e candente.

Se, por um lado, as redes sociais despertaram a 
necessidade urgente de “liberalizar” a informação, 
tornando-a acessível aos cidadãos interessados para que 
melhor possam participar no debate da nação, por outro, 
esta liberalização pode estar condicionada pela 
disponibilidade dos políticos para interagirem com os seus 
eleitorados sobre todos os aspectos que a profusão da 
informação fornecer. Não é de admirar que seja por este 
motivo que há patente relutância dos órgãos competentes de 
agendar, debater e aprovar a lei do acesso à informação. 

À guisa de conclusão, gostaríamos de frisar que a 
emergência das redes sociais como espaços privilegiados 
para a realização de uma cidadania activa resulta não apenas 
do atrofiamento dos modelos de comunicação estabelecidos 
e controlados pelo Estado como também pelas vantagens 
intrínsecas que elas próprias oferecem, de tal sorte que um 
dos requisitos exigidos aos órgãos de comunicação actuais 
é ter um sítio na internet. 
Por outro lado, a tensão entre a regulação e a emancipação 
que caracteriza as actuais relações entre o Estado e os 
cidadãos coloca um desaf io às entidades estatais, 
nomeadamente a necessidade de rapidamente democratizar 
o acesso à informação, aprovando o respectivo projecto de 
lei. Tal elevaria o nível do debate e a consciência cidadã e os 
cidadãos teriam um “acesso efectivo ao estado” e, a partir 
daí, exerceriam efectivamente os demais direitos de 
cidadania. 

A Centralidade das Redes Sociais no acesso ao Estado  pelos Cidadãos em Moçambique 
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Os constrangimentos do jornalismo 
moçambicano na constituição de um espaço 
de informação ao serviço dos cidadãos

No âmbito da celebração do dia Internacional da Liberdade 
de Imprensa, 03 de Maio, para o ano 2012, a Organização da 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) escolheu como tema central “Novas vozes: 
liberdade de impren sa ajudando a t ran sfor mar 
sociedades”. A escolha deste tema foi motivada pelo papel 
que os media desempenharam nas manifestações que 
culminaram com a retirada das presidência decanas de Ben 
Ali, na Tunísia; Hosni Mubarak, no Egípto; Muammar 
Kadhaffi, na Líbia. Este movimento revolucionário que ficou 
conhecido como “primavera árabe” teve um forte impulso 
nos novos media, sobretudo o facebook e o Twitter.

Para além das discussões sobre o papel dos novos media na 
promoção da participação democrática dos cidadãos, as 
discussões levadas a cabo em Moçambique, através dos 
eventos organizados pela Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade Eduardo Mondlane (ECA), juntamente com as 
organizações parceiras do Programa AGIR (Acções para 
uma Governação Inclusiva e Responsável), ao qual o CEC 
faz parte, procuraram ref lectir sobre o ambiente de exercício 
da liberdade de imprensa em Moçambique.

É no contexto destes debates que se elaborou a presente 
ref lexão sobre os constrangimentos do jornalismo 
moçambicano na constituição de um espaço de informação 
ao serviço dos cidadãos. 

Tomando como ponto de partida Traquina (2007), que 
defende que, em democracia, o jornalismo funciona como 
um espaço impulsionador da liberdade, através do seu 
papel de informar ao público com isenção, denunciando 
todas as práticas que coloquem em perigo os interesses dos 
cidadãos, este artigo discute as relações políticas e os 
constrang imentos económicos no jornalismo em 
Moçambique. É tendo em conta estes dois aspectos que se 
procura mostrar a incapacidade que os jornalistas têm de 
realizar a sua actividade sempre observando os melhores 
padrões de ética e produzindo uma informação ao serviço 
dos cidadãos.

Partindo da ideia de paralelismo político

A história do jornalismo ensina que os primeiros jornais 
nascem como uma força na vida política, na qual o jornalista 
era visto como um “publicista” a quem cabia o papel de 
inf luenciar a opinião pública em nome de uma causa política. 
É por isso que muitos jornais, por volta do século XVIII, 
foram criados por partidos políticos. Mas nos finais do 
século XIX, com desenvolvimento das democracias e de 
uma imprensa comercial, o jornalismo liberta-se dos 
partidos e passa a prestar uma informação isenta e de 
serviço publico, através do desenvolvimento do chamado 
jornalismo informativo.

Embora, actualmente, se diga que o jornalismo é isento, 
quando se analisa o conteúdo dos media, pode-se detectar 
relações muito fortes entre os meios de comunicação e os 
políticos. Hallin e Mancini (2010), no seu estudo comparativo 
sobre o sistema dos media, oferecem um conceito 
importante para a análise das relações entre a imprensa e o 
políticos, nomeadamente o paralelismo político. Este 
conceito consiste em questionar o nível em que os diferentes 
media ref lectem as diversas orientações políticas nas suas 
publicações noticiosas.

No contexto dos media em Moçambique, podem ser 
encontrados vários traços de conteúdos dos meios 
jornalísticos que provam a existência do paralelismo 
político. Para além da inf luência indirecta dos partidos ou 
dos governantes nos conteúdos noticiosos, o paralelismo 
político deriva, em muitos casos, pelo facto de existirem 
profissionais da comunicação social que têm tendência de 
serem activos também na vida política, assumindo cargos 
em partidos políticos ou em entidades governamentais.

Nesta situação, a questão central que se levante é a 
seguinte: Como se pode garantir a isenção de um jornalista 
que é funcionário de uma organização com interesses 
políticos e, ao mesmo tempo,  reporta ao público as acções 
dessa mesma organização? Este é, certamente, um pleno 
conf lito de interesse entre a função informativa do 
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espaços geográficos da nossa Pátria Amada, tem, sem 
dúvidas, muitas vantagens, particularmente no que diz 
respeito à democratização do acesso ao conhecimento e à 
criação de cidadãos cosmopolitas virtuais. Ao mesmo 
tempo, estes desenvolvimentos tecnológicos têm o potencial 
de se transformar em espaços geradores de representações, 
fábricas de sonhos inalcançáveis e de infinitas miragens e 
expectativas que podem levar à secundarização da cultura 
de trabalho, promovendo o espírito de mão estendida. O 
facto de no premir de uma tecla encontrar-se a solução 
comunicacional pretendida pode ser extrapolado para a 
tendência de procurar respostas simples e imediatas para 
problemas complexos. Podemos nos esquecer que os 
desafios estruturais com que nos debatemos nesta ou 
naq uela área req uerem respostas sustentadas e 
sustentáveis que, portanto, levam mais tempo a aparecer.” 
 Este discurso documenta dois desafios principais das 
nossas instituições na sua relação com os cidadãos.
O primeiro tem a ver com a necessidade de elas se abrirem 
cada vez mais, tornando-se mais transparentes e abertas 
para a contribuição dos cidadãos, alargando, assim, os 
espaços de participação pública sobre os assuntos do país. 
Tal se deve ao facto de o acesso à informação constituir um 
direito fundamentalíssimo sem o qual dificilmente se 
realizam os demais direitos. Por isso, e para evitar que as 
redes sociais se tornem em “fábricas de sonhos 
inalcançáveis”, exige-se das instituições do Estado uma 
maior abertura e transparência na gestão da informação, 
contribuindo, assim, para que o acesso dos cidadãos ao 
Estado não seja por “analogia”, resultado da ausência ou 
incipiente informação. Inclui-se neste rol, toda a informação 
capaz de elevar o nível do engajamento público dos 
cidadãos, começando pelos processos eleitorais, passando 
pelo orçamento participativo, gestão dos recursos naturais e 
energéticos até ao acesso à justiça. Este exercício não deve 
limitar-se na simples disponibilização da informação como 
também deve incluir a promoção do uso dessa informação e 
a realização de debates sobre a mesma.

O segundo grande desafio que o Estado enfrenta no seu 
engajamento com os cidadãos é a falta de um engajamento 
apropriado, capaz de elevar o interesse pelo debate público 
sobre aspetos candentes do dia-a-dia dos moçambicanos. O 
alheamento à política e a consequente indiferença são 
notáveis nos dias de hoje.

Habituado a uma comunicação baseada na informação, o 
Estado enfrenta agora uma outra realidade, caracterizada por 

uma apetência cada vez maior pelo debate público em 
relação às opções disponíveis e alternativas à governação. 
Tendo o Estado reconhecido isto, assistiu-se nos princípios 
de 2011 à consolidação da presença da classe política, 
principalmente a classe dirigente, nas redes sociais, 
nomeadamente no Facebook. Mesmo com este despertar, 
parece que o desafio continua o mesmo, na medida em que, 
em termos metodológicos, os governantes continuam a 
primar por uma comunicação vertical, caracterizada pelo 
“despejar da informação”, em detrimento de uma 
comunicação horizontal, em que a interação seria mais 
visível e candente.

Se, por um lado, as redes sociais despertaram a 
necessidade urgente de “liberalizar” a informação, 
tornando-a acessível aos cidadãos interessados para que 
melhor possam participar no debate da nação, por outro, 
esta liberalização pode estar condicionada pela 
disponibilidade dos políticos para interagirem com os seus 
eleitorados sobre todos os aspectos que a profusão da 
informação fornecer. Não é de admirar que seja por este 
motivo que há patente relutância dos órgãos competentes de 
agendar, debater e aprovar a lei do acesso à informação. 

À guisa de conclusão, gostaríamos de frisar que a 
emergência das redes sociais como espaços privilegiados 
para a realização de uma cidadania activa resulta não apenas 
do atrofiamento dos modelos de comunicação estabelecidos 
e controlados pelo Estado como também pelas vantagens 
intrínsecas que elas próprias oferecem, de tal sorte que um 
dos requisitos exigidos aos órgãos de comunicação actuais 
é ter um sítio na internet. 
Por outro lado, a tensão entre a regulação e a emancipação 
que caracteriza as actuais relações entre o Estado e os 
cidadãos coloca um desaf io às entidades estatais, 
nomeadamente a necessidade de rapidamente democratizar 
o acesso à informação, aprovando o respectivo projecto de 
lei. Tal elevaria o nível do debate e a consciência cidadã e os 
cidadãos teriam um “acesso efectivo ao estado” e, a partir 
daí, exerceriam efectivamente os demais direitos de 
cidadania. 

A Centralidade das Redes Sociais no acesso ao Estado  pelos Cidadãos em Moçambique 

 Raposo, E.; Nhanale, E., 2012. Como os eleitores foram informados sobre as eleições em Inhambane? CODD, Maputo.

 PEREIRA, João (2007). Onde os eleitores moçambicanos adquirem as suas informações políticas? Maputo: IESE, 2007

 No mundo do Facebook moçambicanos são uma gotinha no Oceano. http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2012/05/no-mundo-do-facebook-
mo%C3%A7ambicanos-s%C3%A3o-uma-gotinha-no-oceano.html

 Cardoso, Gustavo; Lamy, Cláudia (2011). "Redes sociais: comunicação e mudança”. JANUS.NET e-journal of International Relations, Vol. 2, N.º 1, Primavera 2011

 Relatório do MISA sobre liberdade de imprensa em Moçambique, 2008-2010. Por publicar. 
 
Mozambique: The Irrepressible Facebook Blogger. http://globalvoicesonline.org/2011/12/19/mozambique-facebook-blogger-apostolo/
 Discurso do Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de Moçambique, na abertura da V Assembleia Geral Ordinária do Conselho Nacional da Juventude 
(15/04/2012). Disponível online: http://www.presidencia.gov.mz/  

 Não é nosso objectivo neste pequeno esboço avaliar a qualidade da informação disponível nas páginas destes políticos. Apenas queremos mencionar o facto de os 
políticos terem despertado para a necessidade de estarem presentes nestes espaços, apesar de o seu desempenho ainda ser questionável. 

Boletim Informativo do Centro de Estudos Inter-disciplinares de Comunicação 06

d
Ref lexões

Os constrangimentos do jornalismo 
moçambicano na constituição de um espaço 
de informação ao serviço dos cidadãos

No âmbito da celebração do dia Internacional da Liberdade 
de Imprensa, 03 de Maio, para o ano 2012, a Organização da 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) escolheu como tema central “Novas vozes: 
liberdade de impren sa ajudando a t ran sfor mar 
sociedades”. A escolha deste tema foi motivada pelo papel 
que os media desempenharam nas manifestações que 
culminaram com a retirada das presidência decanas de Ben 
Ali, na Tunísia; Hosni Mubarak, no Egípto; Muammar 
Kadhaffi, na Líbia. Este movimento revolucionário que ficou 
conhecido como “primavera árabe” teve um forte impulso 
nos novos media, sobretudo o facebook e o Twitter.

Para além das discussões sobre o papel dos novos media na 
promoção da participação democrática dos cidadãos, as 
discussões levadas a cabo em Moçambique, através dos 
eventos organizados pela Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade Eduardo Mondlane (ECA), juntamente com as 
organizações parceiras do Programa AGIR (Acções para 
uma Governação Inclusiva e Responsável), ao qual o CEC 
faz parte, procuraram ref lectir sobre o ambiente de exercício 
da liberdade de imprensa em Moçambique.

É no contexto destes debates que se elaborou a presente 
ref lexão sobre os constrangimentos do jornalismo 
moçambicano na constituição de um espaço de informação 
ao serviço dos cidadãos. 

Tomando como ponto de partida Traquina (2007), que 
defende que, em democracia, o jornalismo funciona como 
um espaço impulsionador da liberdade, através do seu 
papel de informar ao público com isenção, denunciando 
todas as práticas que coloquem em perigo os interesses dos 
cidadãos, este artigo discute as relações políticas e os 
constrang imentos económicos no jornalismo em 
Moçambique. É tendo em conta estes dois aspectos que se 
procura mostrar a incapacidade que os jornalistas têm de 
realizar a sua actividade sempre observando os melhores 
padrões de ética e produzindo uma informação ao serviço 
dos cidadãos.

Partindo da ideia de paralelismo político

A história do jornalismo ensina que os primeiros jornais 
nascem como uma força na vida política, na qual o jornalista 
era visto como um “publicista” a quem cabia o papel de 
inf luenciar a opinião pública em nome de uma causa política. 
É por isso que muitos jornais, por volta do século XVIII, 
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sobre o sistema dos media, oferecem um conceito 
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conceito consiste em questionar o nível em que os diferentes 
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encontrados vários traços de conteúdos dos meios 
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Por Ernesto Nhanale,
Pesquisador do CEC
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jornalismo e os interesses privados dos seus profissionais. 
Neste ponto retoma-se ao debate da necessidade de 
regulamentação e do reconhecimento da profissão do 
jornalismo, através da introdução da carteira profissional e 
dos códigos de conduta.
A outra situação que se vive ainda em Moçambique é a 
existência de  sistema de media publicistas. Trata-se de um 
sistema que pode ser muito notado nos órgão de 
comunicação públicos, sobretudo a Rádio Moçambique 
(RM) e a Televisão de Moçambique (TVM), muitas vezes, 
usados, de forma ingénua, para transmitirem informações 
manipuladoras da opinião pública. 

Há ba stantes  exemplos para most rar  o  q uão o 
profissionalismo e a ética do jornalismo, sobretudo no 
serviço público, são altamente condicionados pelos 
interesses políticos.

No dia 18 de Abril, estivemos em Inhambane em missão de 
observação eleitoral. No mesmo dia, o advogado Custódio 
Duma, conhecido activista de Direitos Humanos, foi retido 
pela polícia local ao tirar fotos de uma placa de inauguração 
de uma escola. Os polícias alegavam que o advocado 
tivesse tirado fotos a uma distância próxima às mesas de 
Assemblia de Voto.  Embora a alegação dos polícia não 
constituisse verdade pelo facto de tal placa se situar a mais 
de 300 metros das mesas de votação. O que levou Duma a 
fotografar a placa é o facto de que a placa continha um 
elemento curioso, dizer-se que quem inaugurou a escola é o 
Dr. Francisco Itai Meque, em 2010, na altura governador de 
Inhambane, sabendo-se, porém, que Francisco Itai Meque 
só terá graduado, enquanto governador da Zambézia, no 
ano seguinte,  2011. 

Na mesma noite, a TVM noticiou, no seu jornal da noite, que 
o advogado Custódio Duma foi f lagrado pela polícia em 
Campanha eleitoral. Para quem esteve em Inhambane e 
presenciou os factos, esta notícia não passou de uma pura 
mentira. Mas imagine-se quantos moçambicanos não 
estiveram no local e que receberam esta informação? Esta 
notícia não deixou latente o tipo de pressões e inf luências 
políticas que a TVM tem passado ao longo do seu trabalho, 
mostrando-se como uma televisão com conteúdos 
noticiosos publicistas. Este tipo de conteúdos chamam-se 
publicistas porque desviam-se do ideal de informar aos 
cidadãos com isenção, mas sim com intenção objectiva de 

distorcer a verdade.

Os problemas económicos afectam os 
conteúdos

Um outro aspecto que importa ressaltar são os problemas 
económicos que ocorrem, sobretudo, nos jornais privados.
Na semana do dia 03 de Maio, houve um debate no facebook 
motivada pelo facto de o jornal Canal de Moçambique ter 
sido excluído dos órgãos de informação que iam 
acompanhar a visita do Chefe de Estado àquela província, 
alegando a cobertura negativa da presidência aberta do 
chefe de estado, na província de Zambezia. Tal medida foi 
tomada pela Comissão dos Grandes Eventos e pelo Gabinete 
de Imprensa do governo provincial de Manica. 
Em relação a esta matéria são colocadas duas perpsctivas 
de debate. A primeira deixa transparecer que o Presidente 
da República ou a sua equipe de trabalho não gostam de ver 
os jornalistas livres de avaliarem ou de reportarem sobre o 
seu trabalho, fora daquilo que eles querem que seja falado. A 
segunda é sobre as práticas e as fragilidades económicas 
dos jornais em Moçambique. Se o Canal de Moçambique 
tivesse capacidade de pagar aos seus repórteres para 
monitorarem as actividades do Presidente da República, este 
assunto não teria sido transformado em problema. 
Por outro lado, a lição que se tira deste debate é de que os 
jornais têm problemas de meios e não são capazes de gerar 
fundos para funcionarem de forma independente. Um jornal 
não pode escrutinar alguém e ao mesmo tempo pretender 
que essa pessoa ofereça contrapartidas financeiras. Este é, 
certamente, um problema que condiciona a liberdade de 
imprensa em Moçambique. 
A ref lexão que se fez mostra que os jornalistas têm grandes 
dificuldades no cumprimento das funções de informar e de 
guardiões da sociedade contra os abusos do poder. Pode-
se, assim, afirmar porque, por um lado, os meios de 
comunicação públicos têm sido usados como um espaço  
para promover interesses dos governantes. Embora existam 
alguns jornais que procuram ser dignos, trabalhando ao 
serviço dos cidadãos, a falta de meios tem os obrigado a 
aliarem-se a interesses pouco claros para garantirem a sua 
sobrevivência.  

Por Mário Fonseca 

Seminário “Novas Vozes: Liberdade de Imprensa ajudando 
na transformação das sociedades”
Debates comemorativos do dia 03 de Maio em Moçambique

Na passagem dos 11 anos da adopção da Declaração de 
Windhoek, um importante pilar que inspira os povos 
africanos e do mundo para a crescente busca pela liberdade 
dos media, do alargamento do ambiente de pluralismo e de 
independência, os parceiros associados ao Programa AGIR 
(Acções para uma Governação Inclusiva e Responsável) 
organizaram o seminário com o tema “Novas Vozes: 
Liberdade de Imprensa Ajudando na Transformação das 
Sociedades”.

Um conjunto de quatro comunicações foram apresentadas 
no seminário por académicos e prof issionais da 
comunicação social, discutindo o estágio da liberdade de 
expressão e de imprensa em Moçambique, nomedamente 
as suas práticas, os desafios e os contrangimentos.

Os temas apresentados são: (i) “A liberdade dos medias tem 
o poder de transformar a sociedade”, (ii) Desafios da 
liberdade de imprensa em Moçambique, (iii) Dificuldades 
no acesso à informação de qualidade como um obstáculo à 
liberdade dos media e (iv) A experiência das rádios 
comunitárias no acesso às fontes de informação: O caso da 
Rádio e Jornal  Gwevhane. 

Neste ar t igo,  apresentam-se as s ínteses destas 
comunicações e as conclusões gerais que podem ser 
tiradas da ref lexão feita no seminário em torno destas 
comunicações.  

(i) “A liberdade dos medias tem o poder de 
transformar a sociedade”

Estabelecendo uma relção directa entre a liberdade dos 
medias e o desenvolvimento, Eduardo Namburete, orador 
principal do tema, defendeu que a liberade dos medias só 
pode existir na medida em que esteja também assegurada a 
liberdade de expressão e, por esta via, é possível operar-se 
a transformação da sociedade. 

As formas como ocorre a limitação da liberdade dos medias 
em Moçambique vêm conhecendo transformações. Os anos 
q ue se  seg uiram à  independência ,  no  reg ime 
monopartidário, a limitação de liberdades foi violenta. Na 
área comunicação social, vidas de jornalistas foram ceifadas, 

alguns foram dados como desaparecidos e os  que não 
resistiram às pressões tiveram que abandonar a profissão. 
Esta situação fez com que a imprensa passasse a repetir 
apenas o discurso oficial e, como consequência, foram 
cometidos muitos erros que retardaram o desenvolvimento 
do País.

Nos dias que correm, ainda que teoricamente exista a 
liberdade de expressão, existem novas formas mais subtis e 
sofisticadas de controlar os medias. Eduardo Namburete 
defende que no nosso país, o poder económico, que em 
alguns casos se confunde com o político, exerce o controlo 
dos meios de comunicação a partir da publicidade e interfere 
nos conteúdos editoriais, decidindo sobre o que os meios de 
comunicação podem ou não publicar. 

Como resultado desta limitação de liberdades, ainda 
cometem-se muitos erros que podiam ser evitados se a 
imprensa pudesse reportar livremente os factos. 

Cita-se como exemplo as manifestações da população 
reassentada em Cateme para dar lugar à exploração de 
carvão mineral, que estava insatisfeita com as condições 
criadas na nova zona de reassentamento e se sentia 
prejudicada devido a interesses económicos da empresa 
Vale Moçambique e do Governo. Esta situação é tida 
também como uma das consequências nefastas da limitação 
da liberdade de imprensa. Tal podia ter sido evitado se a 
imprensa tivesse reportado com liberdade, pois, tanto o 
governo como a mineradora poderiam ter tomado 
precauções.

Sublinhou-se que a luta pela liberdade de imprensa é crucial 
para o desenvolvimento e que enquanto não for encarada 
com seriedade, Moçambique continuará pobre.

Enfatizou-se a oportunidade que os jovens têm de usarem 
os espaços de intervenção oferecidos pelas novas 
tecnologias, onde as limitações impostas pelos medias 
tradicionais não existem. Dentre os vários espaços ou meios, 
mencionaram-se os telefones celulares, a internet, as redes 
sociais, os blogs, entre outros, que podem ser empregues 
para alargar a liberdade de expressão.

(ii) Desafios da liberdade de imprensa em 
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A outra situação que se vive ainda em Moçambique é a 
existência de  sistema de media publicistas. Trata-se de um 
sistema que pode ser muito notado nos órgão de 
comunicação públicos, sobretudo a Rádio Moçambique 
(RM) e a Televisão de Moçambique (TVM), muitas vezes, 
usados, de forma ingénua, para transmitirem informações 
manipuladoras da opinião pública. 

Há ba stantes  exemplos para most rar  o  q uão o 
profissionalismo e a ética do jornalismo, sobretudo no 
serviço público, são altamente condicionados pelos 
interesses políticos.
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elemento curioso, dizer-se que quem inaugurou a escola é o 
Dr. Francisco Itai Meque, em 2010, na altura governador de 
Inhambane, sabendo-se, porém, que Francisco Itai Meque 
só terá graduado, enquanto governador da Zambézia, no 
ano seguinte,  2011. 
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Em relação a esta matéria são colocadas duas perpsctivas 
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Seminário “Novas Vozes: Liberdade de Imprensa ajudando na transformação das sociedades”

Moçambique

Ref lectindo sobre o estágio do jornalismo em Moçambique, 
Ernesto Nhanale apresentou as suas dúvidas sobre o 
desempenho do jornalismo como uma prof issão 
responsável, capaz de produzir informação isenta que 
garanta a vigilância dos poderes públicos instituidos. 
Apoiando-se na ideia de que a democracia assenta num 
sistema de governo com liberdade, Nhanale defendeu que é 
na democracia plena onde cabe o papel fundamental dos 
jornalistas, nomeadamente informar ao público com 
liberdade e sem censura. O orador discutiu, em termos 
teóricos, os condicionalismos da imprensa e questionou até 
que ponto podemos reconhecer a liberdade dos jornalistas 
em Moçambique no cumprimento do seu papel de informar 
e de vigiar o poder politico. Referiu que o jornalismo em 
Moçambique funciona largamente condicionado  por 
interesses  privados, políticos ou económicos, o que limita a 
criatividade e o torna incapaz de estabelecer uma agenda 
de trabalho independente. É sobretudo a dependência 
económica e política do jornalismo que faz com que os seus 
profissionais atropelem sistematicamente os desígnios da 
ética e do profissionalismo.

Discutiu ainda o conceito de paralelismo político e o 
contextualizou à realidade moçambicana. Neste âmbito, 
defendeu que o paralelismo político é patente em toda a 
imprensa, pois grande parte dos prof issionais de 
comunicação social tem tendência de serem activos não 
simplesmente na sua profissão de informar mas também na 
vida política, assumindo cargos em partidos políticos ou em 
entidades governamentais e ministérios. Nhanala encontra 
aqui um conf lito de interesses entre a missão profissional e 
os interesses individuais e políticos dos próprios jornalistas. 
Para além de se ter tornado normal que os jornalistas em 
exercício ocupem igualmente cargos de assessores de 
imprensa em partidos ou em instituições do governo, nos 
medias públicos prevalece um sistema publicista que no seu 
dia-a-dia segue orientaçoes políticas do governo para 
inf luenciar a opinião pública. Para Nhanala, ainda que 
tenham sido formalmente instituidos o Estado de direito 
democrático e a lei de imprensa em Moçambique, a censura 
prevalece. Segundo o orador, pensar de modo contrário 
seria um equívoco, pois persiste em Moçambique a 
manipulação da opinião pública.

(iii) Dificuldades no acesso à informação de 
qualidade como um obstáculo à liberdade 
dos media

De acordo com o orador deste tópico, embora o processo de 

construção do Estado de direito democrático encetado em 
1990 com a criação, no mesmo ano, da segunda constituição 
da Republica e que criou condições para a aprovação da 
actual lei de imprensa em 1991, tenha trazido grandes 
avanços sempre prevaleceram dificuldades no exercício da 
actividade jornalística. Face a estas dif iculdades, a 
comunicação social e organizações da sociedade civil 
submeteram à Assembleia da Republica o projecto de Lei de 
Acesso às fontes de informação, o qual aguarda, até hoje, o 
seu agendamento para debate e aprovação. 
Este facto deriva da falta de vontade pol ítica dos 
parlamentares do partido Frelimo, bancada maioritária na 
Assembleia da República. 

A falta de uma lei de acesso às fontes de informação continua 
um entrave e faz com que os jornalistas se tornem meros 
agentes de propaganda. Associado a isso, a inexistência de 
uma lei de publicidade faz igualmente com que os detentores 
do poder político e do poder económico determinem as 
agendas publicitárias, condicionando a actividade dos 
órgãos de comunicação social, principalmente os privados, 
que dependem, substancialmente, da publicidade. 

(iv) A experiência dos meios de comunicação comunitários 
no acesso às fontes de informação: O caso da Radio e Jornal 
Gwevhane

Situada no Posto Administrativo de Xinavane, a Rádio e o 
Jornal Comunitários Gwevhane difundem informações para 
Catorze mil habitantes, dos quais 70% são analfabetos. A 
actividade jornalística do jornal e da rádio é avaliada 
positivamente embora seja descrita, pelo respectivo director, 
como sobrevivendo no meio de obstáculos ilustrados na 
metáfora da “casa de quatro paredes”.  A primeira parede é o 
governo local, a segunda, o partido Frelimo, a terceira parede 
é o poder económico, sobretudo os comerciantes e a 
açucareira de Xinavane e a quarta, a comunidade de 
Xinavane, razão objectiva da existência do órgão de 
comunicação.

Os obstáculos impostos pelas primeiras três paredes, que 
constituem os poderes político e económico, consistem, 
fundamentalmente, (i) no interesse de usar a rádio para 
publicitar as suas actividades, (ii) sonegar a publicação de 
informações lhes interessam, interferindo, deste modo, no 
funcionamento do órgão de comunicação. No cumprimento 
da sua missão de informar com verdade, salvaguardando o 
interesse da comunidade, este órgão de comunicação 
sempre entra em confronto com as três paredes, que, muitas 
vezes, formam uma aliança quando os seus interesses 
mútuos são postos em causa. 

Principais constatações dos Debates de 3 de Maio
De um modo geral, as ref lexões feitas em torno das quatro comunicações apresentadas no seminário remetem-nos ao 
reconhecimento de que (i) a liberdade de expressão e de imprensa é um desafio que deve ser encarado por todos e dele depende 
o desenvolvimento do país; (ii) as novas tecnologias são uma oportunidade que pode facilitar o exercício da liberdade de 
expressão por parte dos jovens; (iii) condicionalismos políticos e económicos interferem no exercício do jornalismo em 
Moçambique e dificultam a sua função de fiscalizador dos poderes públicos instituídos; (iv) a falta de vontade política dificulta a 
aprovação da Lei de Acesso à Informação e de Publicidade, o que transforma os órgãos de comunicação em agentes de 
propaganda e cria dificuldades no relacionamento entre os detentores de informação pública e os jornalistas e (v) o exercício do 
jornalismo comunitário no contexto moçambicano encontra interferência dos poderes político e económico mas colhe resultados 
positivos quando mantém a sua lealdade com as comunidades locais.

Os media na promoção 
da cidadania 

Uma entrevista 
com Gregory Pirio

Pergunta (P) - Gregory Pirio, há quase vinte anos faz 
trabalhos na área de comunicação social em Moçambique, 
sem contar com os tempos em que colaborou com 
profissionais de jornalismo como Director dos Serviços em 
Português da Voz da América. Como tem avaliado a 
evolução da comunicação social nacional?

Resposta (R) -  Quando olho para a evolução do jornalismo 
moçambicano da década 80 até 2011, vejo uma grande 
diferença. Primeiro, porque na década 80 o jornalismo 
moçambicano funcionou num período de partido único. 
Nessa altura não havia uma grande diversidade em termos 
de fontes de informação nos media. Hoje em dia há várias 
fontes de informação a alimentarem os media, o que 
possibilita uma diversidade.

Ao longo deste período, uma coisa q ue tem me 
impressionado bastante é a comunidade dos jornalistas em 
Moçambique, que sempre esteve em frente da ideia de 
liberdade de imprensa e lutou para conquistá-la. Claro que 
há problemas em qualquer país mas acho que este espírito 
jornalístico em Moçambique é forte e devemos parabenizar 
aos nossos colegas porque continuam a lutar para ganhar 

mais espaço de exercício da sua profissão.

P - Em Maio de 2011, deu uma palestra na Universidade 
Apolitécnica (falava do jornalismo e saúde), na qual dizia 
que o problema do jornalismo moçambicano é a sua lógica 
de produção elitista. Gostaria que desenvolvesse melhor 
este conceito e explicasse como é que se caracteriza em 
Moçambique?

R - Em Maputo, por exemplo, se olhares para a televisão, a 
rádio, os jornais, toda a cobertura é feita numa perspectiva 
de uma certa camada social limitada do país, excluindo 
vozes de grande maioria da população que também precisa 
de ser ouvida sobre os problemas do país. Acho que seria 
interessante, em termos de desenvolvimento da democracia 
participativa, que o jornalismo encontrasse formas de 
garantir uma maior participação dos cidadãos através da 
incorporação dessas vozes, ouvindo o que eles pensam e 
quais são os seus desejos, ambições.

Vou dar um exemplo muito concreto: os jovens, aqui em 
Moçambique, estão a enfrentar muitos problemas – 
desemprego, falta de oportunidades, alcoolismo, HIV/SIDA. 

Em entrevista com Gregory Pirio, antigo director dos 
serv iços em l íng ua por tug uesa da Voz da 
América,realizada em Novembro de 2011 por ocasião 
do lançamento do CEC, analisa o papel dos 
jornalistas na promoção da cidadania, olhando para o 
papel dos media na inclusão das vozes dos cidadão, 
das relações entre os jornalistas e os políticos.

Por Ernesto Nhanale 
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d
reportagem
Seminário “Novas Vozes: Liberdade de Imprensa ajudando na transformação das sociedades”

Moçambique

Ref lectindo sobre o estágio do jornalismo em Moçambique, 
Ernesto Nhanale apresentou as suas dúvidas sobre o 
desempenho do jornalismo como uma prof issão 
responsável, capaz de produzir informação isenta que 
garanta a vigilância dos poderes públicos instituidos. 
Apoiando-se na ideia de que a democracia assenta num 
sistema de governo com liberdade, Nhanale defendeu que é 
na democracia plena onde cabe o papel fundamental dos 
jornalistas, nomeadamente informar ao público com 
liberdade e sem censura. O orador discutiu, em termos 
teóricos, os condicionalismos da imprensa e questionou até 
que ponto podemos reconhecer a liberdade dos jornalistas 
em Moçambique no cumprimento do seu papel de informar 
e de vigiar o poder politico. Referiu que o jornalismo em 
Moçambique funciona largamente condicionado  por 
interesses  privados, políticos ou económicos, o que limita a 
criatividade e o torna incapaz de estabelecer uma agenda 
de trabalho independente. É sobretudo a dependência 
económica e política do jornalismo que faz com que os seus 
profissionais atropelem sistematicamente os desígnios da 
ética e do profissionalismo.

Discutiu ainda o conceito de paralelismo político e o 
contextualizou à realidade moçambicana. Neste âmbito, 
defendeu que o paralelismo político é patente em toda a 
imprensa, pois grande parte dos prof issionais de 
comunicação social tem tendência de serem activos não 
simplesmente na sua profissão de informar mas também na 
vida política, assumindo cargos em partidos políticos ou em 
entidades governamentais e ministérios. Nhanala encontra 
aqui um conf lito de interesses entre a missão profissional e 
os interesses individuais e políticos dos próprios jornalistas. 
Para além de se ter tornado normal que os jornalistas em 
exercício ocupem igualmente cargos de assessores de 
imprensa em partidos ou em instituições do governo, nos 
medias públicos prevalece um sistema publicista que no seu 
dia-a-dia segue orientaçoes políticas do governo para 
inf luenciar a opinião pública. Para Nhanala, ainda que 
tenham sido formalmente instituidos o Estado de direito 
democrático e a lei de imprensa em Moçambique, a censura 
prevalece. Segundo o orador, pensar de modo contrário 
seria um equívoco, pois persiste em Moçambique a 
manipulação da opinião pública.

(iii) Dificuldades no acesso à informação de 
qualidade como um obstáculo à liberdade 
dos media

De acordo com o orador deste tópico, embora o processo de 

construção do Estado de direito democrático encetado em 
1990 com a criação, no mesmo ano, da segunda constituição 
da Republica e que criou condições para a aprovação da 
actual lei de imprensa em 1991, tenha trazido grandes 
avanços sempre prevaleceram dificuldades no exercício da 
actividade jornalística. Face a estas dif iculdades, a 
comunicação social e organizações da sociedade civil 
submeteram à Assembleia da Republica o projecto de Lei de 
Acesso às fontes de informação, o qual aguarda, até hoje, o 
seu agendamento para debate e aprovação. 
Este facto deriva da falta de vontade pol ítica dos 
parlamentares do partido Frelimo, bancada maioritária na 
Assembleia da República. 

A falta de uma lei de acesso às fontes de informação continua 
um entrave e faz com que os jornalistas se tornem meros 
agentes de propaganda. Associado a isso, a inexistência de 
uma lei de publicidade faz igualmente com que os detentores 
do poder político e do poder económico determinem as 
agendas publicitárias, condicionando a actividade dos 
órgãos de comunicação social, principalmente os privados, 
que dependem, substancialmente, da publicidade. 

(iv) A experiência dos meios de comunicação comunitários 
no acesso às fontes de informação: O caso da Radio e Jornal 
Gwevhane

Situada no Posto Administrativo de Xinavane, a Rádio e o 
Jornal Comunitários Gwevhane difundem informações para 
Catorze mil habitantes, dos quais 70% são analfabetos. A 
actividade jornalística do jornal e da rádio é avaliada 
positivamente embora seja descrita, pelo respectivo director, 
como sobrevivendo no meio de obstáculos ilustrados na 
metáfora da “casa de quatro paredes”.  A primeira parede é o 
governo local, a segunda, o partido Frelimo, a terceira parede 
é o poder económico, sobretudo os comerciantes e a 
açucareira de Xinavane e a quarta, a comunidade de 
Xinavane, razão objectiva da existência do órgão de 
comunicação.

Os obstáculos impostos pelas primeiras três paredes, que 
constituem os poderes político e económico, consistem, 
fundamentalmente, (i) no interesse de usar a rádio para 
publicitar as suas actividades, (ii) sonegar a publicação de 
informações lhes interessam, interferindo, deste modo, no 
funcionamento do órgão de comunicação. No cumprimento 
da sua missão de informar com verdade, salvaguardando o 
interesse da comunidade, este órgão de comunicação 
sempre entra em confronto com as três paredes, que, muitas 
vezes, formam uma aliança quando os seus interesses 
mútuos são postos em causa. 

Principais constatações dos Debates de 3 de Maio
De um modo geral, as ref lexões feitas em torno das quatro comunicações apresentadas no seminário remetem-nos ao 
reconhecimento de que (i) a liberdade de expressão e de imprensa é um desafio que deve ser encarado por todos e dele depende 
o desenvolvimento do país; (ii) as novas tecnologias são uma oportunidade que pode facilitar o exercício da liberdade de 
expressão por parte dos jovens; (iii) condicionalismos políticos e económicos interferem no exercício do jornalismo em 
Moçambique e dificultam a sua função de fiscalizador dos poderes públicos instituídos; (iv) a falta de vontade política dificulta a 
aprovação da Lei de Acesso à Informação e de Publicidade, o que transforma os órgãos de comunicação em agentes de 
propaganda e cria dificuldades no relacionamento entre os detentores de informação pública e os jornalistas e (v) o exercício do 
jornalismo comunitário no contexto moçambicano encontra interferência dos poderes político e económico mas colhe resultados 
positivos quando mantém a sua lealdade com as comunidades locais.

Os media na promoção 
da cidadania 

Uma entrevista 
com Gregory Pirio

Pergunta (P) - Gregory Pirio, há quase vinte anos faz 
trabalhos na área de comunicação social em Moçambique, 
sem contar com os tempos em que colaborou com 
profissionais de jornalismo como Director dos Serviços em 
Português da Voz da América. Como tem avaliado a 
evolução da comunicação social nacional?

Resposta (R) -  Quando olho para a evolução do jornalismo 
moçambicano da década 80 até 2011, vejo uma grande 
diferença. Primeiro, porque na década 80 o jornalismo 
moçambicano funcionou num período de partido único. 
Nessa altura não havia uma grande diversidade em termos 
de fontes de informação nos media. Hoje em dia há várias 
fontes de informação a alimentarem os media, o que 
possibilita uma diversidade.

Ao longo deste período, uma coisa q ue tem me 
impressionado bastante é a comunidade dos jornalistas em 
Moçambique, que sempre esteve em frente da ideia de 
liberdade de imprensa e lutou para conquistá-la. Claro que 
há problemas em qualquer país mas acho que este espírito 
jornalístico em Moçambique é forte e devemos parabenizar 
aos nossos colegas porque continuam a lutar para ganhar 

mais espaço de exercício da sua profissão.

P - Em Maio de 2011, deu uma palestra na Universidade 
Apolitécnica (falava do jornalismo e saúde), na qual dizia 
que o problema do jornalismo moçambicano é a sua lógica 
de produção elitista. Gostaria que desenvolvesse melhor 
este conceito e explicasse como é que se caracteriza em 
Moçambique?

R - Em Maputo, por exemplo, se olhares para a televisão, a 
rádio, os jornais, toda a cobertura é feita numa perspectiva 
de uma certa camada social limitada do país, excluindo 
vozes de grande maioria da população que também precisa 
de ser ouvida sobre os problemas do país. Acho que seria 
interessante, em termos de desenvolvimento da democracia 
participativa, que o jornalismo encontrasse formas de 
garantir uma maior participação dos cidadãos através da 
incorporação dessas vozes, ouvindo o que eles pensam e 
quais são os seus desejos, ambições.

Vou dar um exemplo muito concreto: os jovens, aqui em 
Moçambique, estão a enfrentar muitos problemas – 
desemprego, falta de oportunidades, alcoolismo, HIV/SIDA. 

Em entrevista com Gregory Pirio, antigo director dos 
serv iços em l íng ua por tug uesa da Voz da 
América,realizada em Novembro de 2011 por ocasião 
do lançamento do CEC, analisa o papel dos 
jornalistas na promoção da cidadania, olhando para o 
papel dos media na inclusão das vozes dos cidadão, 
das relações entre os jornalistas e os políticos.

Por Ernesto Nhanale 
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O desafio seria encontrar uma maneira construtiva de ouvir 
vozes dessa parte da sociedade. Este é um desafio do 
jornalismo, não apenas em Moçambique, em todo o mundo. 
Mesmo nos Estados Unidos da América (EUA) não estamos a 
escutar as vozes dos jovens, sobretudo os jovens 
marginalizados. Uma das minhas paixões na vida é como 
nós podemos encontrar formas de dar vozes aos jovens. Eles 
são o futuro de uma sociedade e são os únicos capazes de 
iniciar mudanças na sociedade.

P - Que tipos de motivações podem justificar este modelo de 
jornalismo?

R - Queres dizer um jornalismo limitado?

P – Exactamente!

R - É quase uma coisa natural do jornalismo. As pessoas 
convivem umas com as outras e pensam que nós somos 
educados, somos importantes e os outros não são 
educados, por isso, não têm interesse de ouvi-las.

P – Mas isso não deriva da natureza dos próprios valores-
notícia que aprisionam os jornalistas no que é mais 
importante, relevante ou proeminente?

R - Não, acho que deve haver mudanças no produto 
jornalístico. As pessoas têm que pensar no tipo de país que 
pretendem construir para o futuro. Como é que podemos 
fazer uma cobertura sobre as pessoas, acontecimentos que 
vão informar ao público sobre as nossas opções, sobre os 
problemas e soluções. Ainda não fiz nenhum estudo sobre 
isso, mas a minha impressão é que para as pessoas 
formalmente educadas, há uma tendência de não dar valor 
às pessoas que não são muito educadas. Essas pessoas 
pensam que “nós” conhecemos as soluções dos problemas 
da sociedade, o que limita o diálogo. Se não ouvirmos as 
vozes dos outros, a nossa perspectiva e espaço para a acção 
será limitada.

P – Então, diríamos que o jornalismo está a limitar-se na sua 
missão de educar as pessoas?

R - A missão do jornalismo não é apenas de educar, mas 
também de ouvir os outros. Porque os outros não são 
“estúpidos” (risos...) são pessoas que têm problemas e 
precisamos de estabelecer um diálogo com elas.

P – Uma das dificuldades do nosso jornalismo é a sua 
incapacidade de estabelecer uma agenda própria. Notamos 
muito a preocupação dos jornalistas em cobrir os eventos de 
rotina que são, muitas vezes, definidos pelas elites políticas e 
económicas, o que acaba se relacionando com a ideia do 
jornalismo elitista. Na sua relação com os jornalistas 
nacionais, terá notado alguma forma de censura que os 
empure a esta forma de prática de jornalismo?

R - Eu não posso falar sobre isso com autoridade. As pessoas 
falam, mas não tenho estado em Moçambique para que 
possa ter uma informação para elaborar uma análise mais 
sólida.

R – Nos EUA, por exemplo, como tem sido a relação entre os 
jornalista e os políticos?
Pirio - Nos últimos dias, muita gente está a levantar esta 

questão da dependência demasiada dos jornalistas em 
relação aos políticos. É uma situação complicada, sobretudo 
pelo facto de os jornalistas pretenderem ter o acesso aos 
políticos de uma forma fácil. É um tipo de tango, samba, uma 
dança entre os jornalistas e as figuras políticas.
O nosso grande problema, hoje, na América, é que a internet 
está a minar os modelos económicos do jornalismo. Os 
nossos grandes jornais não têm tido rendimentos suficientes 
para realizar a cobertura necessária. Muitos estão a entrar 
numa situação de bancarrota. 

P – Não olham para a internet como uma oportunidade para 
ampliar a participação dos cidadãos?

R - Sim. Mas a internet está a trazer outro problema, devido a 
falta de rigor da informação divulgada. Encontramos muita 
informação com problemas deontológicos. Há publicações 
que são feitas sem editores que analisem o seu conteúdo. É 
muito fácil, nestas situações, encontrarmos informações 
com factos tendenciosos e que não merecem a credibilidade 
do público.
Uma parte da solução é dar poder ao público para analisar 
os produtos que são divulgados pela internet. Nós temos 
uma coisa chamada media literacy (alfabetismo de media) 
que é incorporado no currículo das escolas onde os alunos 
aprendem as questões de fontes de informação, formas de 
verificar se um assunto é tendencioso ou não. O meu filho de 
14 anos tem aulas sobre media, nas quais analisa artigos de 
jornais para ser capaz de julgar a fiabilidade de qualquer 
informação publicada.

P – Como está o vosso jornalismo cívico.....?

R - Essa é uma questão de dinheiro. Quem vai financiar esse 
tipo de jornalismo? Algumas fundações estão a financiar 
ONGs não lucrativas na área dos media para apoiar esta 
forma de jornalismo. Esse é um novo modelo que está a dar 
resultados. Uma imprensa livre é sempre limitada pelas 
fontes de financiamento. Por exemplo, um jornal local que 
dependa de venda de publicidade de empresas de 
construção civil não pode fazer exposições contra as 
políticas dessas companhias. Então, há sempre limitações 
porque há alguém a financiar. 

Para nós, é interessante a existência dessas fundações que 
apoiam os media através das ONGs para que ganhem 
independência. Mas também há um outro tipo de redes de 
rádios públicas que são financiadas pelo governo federal e 
por donativos dos ouvintes. Muitas dessas estações estão 
nas universidades que têm programas muito bons. Mas isso 
depende do governo federal. Claro que os políticos têm 
tentado inf luenciar o conteúdo, o conteúdo, mas há 
mecanismos para que isso não aconteça.

P – Então, como é que se garante essa protecção das rádios?

R - Há uma comissão independente que é nomeada. Claro 
que os políticos tentam interferir mas não conseguem. 

P – A nossa rádio pública tem sido acusada de ser 
tendenciosa em relação ao governo e ao partido Frelimo. Não 
acha que a história do seu relacionamento com o partido, 
desde o período monopartidário, tenha criado uma cultura 
de dependência difícil de ultrapassar?

R - Acho que esse é um desafio para os media. Eu trabalhei 
na Voz da América, financiada pelo governo americano. 
Havia muita tendência de inf luenciar o conteúdo da nossa 
programação mas nós lutámos para que isso não 
acontecesse. Vou dizer algo: nunca coloquei uma 
informação falsa ou inf luenciada pelos políticos, tínhamos 
muito cuidado com o rigor e a veracidade da informação que 
transmitíamos. Vou dar um exemplo: durante a guerra civil 
em Moçambique, havia partes do partido Republicano que 
estavam muito a favor da Renamo e faziam muito esforço e 
pressionavam no sentido de favorecermos a Renamo nas 
nossas reportagens. E nós dizíamos “isso não é bom 
jornalismo, não vai contribuir para o diálogo no país”.

A Voz da América tinha protecção da sua independência 
editorial. Quando houvesse tentativas de inf luenciar a 
programação, evocávamos a nossa carta de independência 
editorial para resistirmos às pressões.

P - Há semanas assistia ao programa a Voz do Cidadão, 
produzido pelo provedor da RTP. Uma das questões que se 
colocavam é que a imprensa tem limitado o seu discurso à 
crise. Como tem sido a vossa imprensa? Haverá alguma 
tendência de o discurso noticioso ser dominado pela crise 
económica?

R - Essa é uma questão importante que tem afectado a vida 
de milhões de americanos. Estas problemáticas têm aberto 
novas formas de cobertura dos jornalistas. Muitas vezes, os 
jornalistas respondem aos eventos políticos mas quando há 
movimentos de massas quebram a rotinam e vão atrás 
dessas imagens. Isso oferece diversidade ao tipo de 
cobertura dos media.

P–Diríamos que estes espaços de reivindicações/ 
manifestações têm se transformado em oportunidades para 
os media evitarem as rotinas dos políticos?

R - Sim, quando não há momentos das ruas, quem define o 
debate e o discurso político são os próprios políticos. 
Quando há manifestação, há uma oportunidade de os 
jornalistas colocarem outros pontos de agenda no discurso 
nacional.

P – Sabemos que trabalha com as Rádios Comunitárias em 

Moçambique. Que percepção tem sobre estas Rádios?

R - Acabo de fazer uma visita a treze comunidades rurais em 
Nampula e Zambézia. Em cada comunidade, perguntava se 
eles escutam programas de saúde nas rádios comunitárias. 
Quase todos dizem sim. São estações com muitas 
audiências.
A meu ver, a falta de recursos financeiros está a afectar a 
maneira como a programação é feita. Muito dos recursos 
que elas têm vem de ONGs que colocam os seus 
programas. Esse é um problema porque não há muito 
investimento nestas rádios. Há grandes problemas de 
sustentabilidade. As rádios comunitárias devem ser 
apoiadas para ampliarem a capacidade de expressão local.

P – Acha que estas rádios têm algum papel significativo na 
promoção da cidadania?

R - Cidadania nas questões de Saúde, educação. Não estão 
muito ligados à cidadania em questões políticas. Eles não 
estão a discutir políticas locais. Mas isso deve ser 
considerado para melhorar a governação local. 

P - Não acredita que a lógica de funcionamento dos grandes 
meios de comunicação em Moçambique esteja a ser 
transferida para as Rádios Comunitárias e isso esteja a 
dificultar a inclusão das preocupações das comunidades 
locais na sua programação?

R - As pessoas que trabalham nas rádios comunitárias fazem 
parte das comunidades e facilmente podem incluir as 
pessoas da comunidade na sua programação para falarem 
dos seus problemas, também de soluções. Mas isso é o 
ideal. O que acontece é que a limitação dos recursos 
financeiros coloca barreiras. As ONGs Internacionais 
colocam programas sobre saúde, isto é, determinam o 
conteúdo. Mesmo que esses programas sejam interessantes, 
não são feitos pela comunidade.

Moçambiq ue tem um g rande número de rádios 
comunitárias, comparando com os outros países africanos. 
Mas os problemas começam no modelo económico. Muitas 
vezes os gestores dessas rádios não têm conhecimentos para 
gerar fundos.
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O desafio seria encontrar uma maneira construtiva de ouvir 
vozes dessa parte da sociedade. Este é um desafio do 
jornalismo, não apenas em Moçambique, em todo o mundo. 
Mesmo nos Estados Unidos da América (EUA) não estamos a 
escutar as vozes dos jovens, sobretudo os jovens 
marginalizados. Uma das minhas paixões na vida é como 
nós podemos encontrar formas de dar vozes aos jovens. Eles 
são o futuro de uma sociedade e são os únicos capazes de 
iniciar mudanças na sociedade.

P - Que tipos de motivações podem justificar este modelo de 
jornalismo?

R - Queres dizer um jornalismo limitado?

P – Exactamente!

R - É quase uma coisa natural do jornalismo. As pessoas 
convivem umas com as outras e pensam que nós somos 
educados, somos importantes e os outros não são 
educados, por isso, não têm interesse de ouvi-las.

P – Mas isso não deriva da natureza dos próprios valores-
notícia que aprisionam os jornalistas no que é mais 
importante, relevante ou proeminente?

R - Não, acho que deve haver mudanças no produto 
jornalístico. As pessoas têm que pensar no tipo de país que 
pretendem construir para o futuro. Como é que podemos 
fazer uma cobertura sobre as pessoas, acontecimentos que 
vão informar ao público sobre as nossas opções, sobre os 
problemas e soluções. Ainda não fiz nenhum estudo sobre 
isso, mas a minha impressão é que para as pessoas 
formalmente educadas, há uma tendência de não dar valor 
às pessoas que não são muito educadas. Essas pessoas 
pensam que “nós” conhecemos as soluções dos problemas 
da sociedade, o que limita o diálogo. Se não ouvirmos as 
vozes dos outros, a nossa perspectiva e espaço para a acção 
será limitada.

P – Então, diríamos que o jornalismo está a limitar-se na sua 
missão de educar as pessoas?

R - A missão do jornalismo não é apenas de educar, mas 
também de ouvir os outros. Porque os outros não são 
“estúpidos” (risos...) são pessoas que têm problemas e 
precisamos de estabelecer um diálogo com elas.

P – Uma das dificuldades do nosso jornalismo é a sua 
incapacidade de estabelecer uma agenda própria. Notamos 
muito a preocupação dos jornalistas em cobrir os eventos de 
rotina que são, muitas vezes, definidos pelas elites políticas e 
económicas, o que acaba se relacionando com a ideia do 
jornalismo elitista. Na sua relação com os jornalistas 
nacionais, terá notado alguma forma de censura que os 
empure a esta forma de prática de jornalismo?

R - Eu não posso falar sobre isso com autoridade. As pessoas 
falam, mas não tenho estado em Moçambique para que 
possa ter uma informação para elaborar uma análise mais 
sólida.

R – Nos EUA, por exemplo, como tem sido a relação entre os 
jornalista e os políticos?
Pirio - Nos últimos dias, muita gente está a levantar esta 

questão da dependência demasiada dos jornalistas em 
relação aos políticos. É uma situação complicada, sobretudo 
pelo facto de os jornalistas pretenderem ter o acesso aos 
políticos de uma forma fácil. É um tipo de tango, samba, uma 
dança entre os jornalistas e as figuras políticas.
O nosso grande problema, hoje, na América, é que a internet 
está a minar os modelos económicos do jornalismo. Os 
nossos grandes jornais não têm tido rendimentos suficientes 
para realizar a cobertura necessária. Muitos estão a entrar 
numa situação de bancarrota. 

P – Não olham para a internet como uma oportunidade para 
ampliar a participação dos cidadãos?

R - Sim. Mas a internet está a trazer outro problema, devido a 
falta de rigor da informação divulgada. Encontramos muita 
informação com problemas deontológicos. Há publicações 
que são feitas sem editores que analisem o seu conteúdo. É 
muito fácil, nestas situações, encontrarmos informações 
com factos tendenciosos e que não merecem a credibilidade 
do público.
Uma parte da solução é dar poder ao público para analisar 
os produtos que são divulgados pela internet. Nós temos 
uma coisa chamada media literacy (alfabetismo de media) 
que é incorporado no currículo das escolas onde os alunos 
aprendem as questões de fontes de informação, formas de 
verificar se um assunto é tendencioso ou não. O meu filho de 
14 anos tem aulas sobre media, nas quais analisa artigos de 
jornais para ser capaz de julgar a fiabilidade de qualquer 
informação publicada.

P – Como está o vosso jornalismo cívico.....?

R - Essa é uma questão de dinheiro. Quem vai financiar esse 
tipo de jornalismo? Algumas fundações estão a financiar 
ONGs não lucrativas na área dos media para apoiar esta 
forma de jornalismo. Esse é um novo modelo que está a dar 
resultados. Uma imprensa livre é sempre limitada pelas 
fontes de financiamento. Por exemplo, um jornal local que 
dependa de venda de publicidade de empresas de 
construção civil não pode fazer exposições contra as 
políticas dessas companhias. Então, há sempre limitações 
porque há alguém a financiar. 

Para nós, é interessante a existência dessas fundações que 
apoiam os media através das ONGs para que ganhem 
independência. Mas também há um outro tipo de redes de 
rádios públicas que são financiadas pelo governo federal e 
por donativos dos ouvintes. Muitas dessas estações estão 
nas universidades que têm programas muito bons. Mas isso 
depende do governo federal. Claro que os políticos têm 
tentado inf luenciar o conteúdo, o conteúdo, mas há 
mecanismos para que isso não aconteça.

P – Então, como é que se garante essa protecção das rádios?

R - Há uma comissão independente que é nomeada. Claro 
que os políticos tentam interferir mas não conseguem. 

P – A nossa rádio pública tem sido acusada de ser 
tendenciosa em relação ao governo e ao partido Frelimo. Não 
acha que a história do seu relacionamento com o partido, 
desde o período monopartidário, tenha criado uma cultura 
de dependência difícil de ultrapassar?

R - Acho que esse é um desafio para os media. Eu trabalhei 
na Voz da América, financiada pelo governo americano. 
Havia muita tendência de inf luenciar o conteúdo da nossa 
programação mas nós lutámos para que isso não 
acontecesse. Vou dizer algo: nunca coloquei uma 
informação falsa ou inf luenciada pelos políticos, tínhamos 
muito cuidado com o rigor e a veracidade da informação que 
transmitíamos. Vou dar um exemplo: durante a guerra civil 
em Moçambique, havia partes do partido Republicano que 
estavam muito a favor da Renamo e faziam muito esforço e 
pressionavam no sentido de favorecermos a Renamo nas 
nossas reportagens. E nós dizíamos “isso não é bom 
jornalismo, não vai contribuir para o diálogo no país”.

A Voz da América tinha protecção da sua independência 
editorial. Quando houvesse tentativas de inf luenciar a 
programação, evocávamos a nossa carta de independência 
editorial para resistirmos às pressões.

P - Há semanas assistia ao programa a Voz do Cidadão, 
produzido pelo provedor da RTP. Uma das questões que se 
colocavam é que a imprensa tem limitado o seu discurso à 
crise. Como tem sido a vossa imprensa? Haverá alguma 
tendência de o discurso noticioso ser dominado pela crise 
económica?

R - Essa é uma questão importante que tem afectado a vida 
de milhões de americanos. Estas problemáticas têm aberto 
novas formas de cobertura dos jornalistas. Muitas vezes, os 
jornalistas respondem aos eventos políticos mas quando há 
movimentos de massas quebram a rotinam e vão atrás 
dessas imagens. Isso oferece diversidade ao tipo de 
cobertura dos media.

P–Diríamos que estes espaços de reivindicações/ 
manifestações têm se transformado em oportunidades para 
os media evitarem as rotinas dos políticos?

R - Sim, quando não há momentos das ruas, quem define o 
debate e o discurso político são os próprios políticos. 
Quando há manifestação, há uma oportunidade de os 
jornalistas colocarem outros pontos de agenda no discurso 
nacional.

P – Sabemos que trabalha com as Rádios Comunitárias em 

Moçambique. Que percepção tem sobre estas Rádios?

R - Acabo de fazer uma visita a treze comunidades rurais em 
Nampula e Zambézia. Em cada comunidade, perguntava se 
eles escutam programas de saúde nas rádios comunitárias. 
Quase todos dizem sim. São estações com muitas 
audiências.
A meu ver, a falta de recursos financeiros está a afectar a 
maneira como a programação é feita. Muito dos recursos 
que elas têm vem de ONGs que colocam os seus 
programas. Esse é um problema porque não há muito 
investimento nestas rádios. Há grandes problemas de 
sustentabilidade. As rádios comunitárias devem ser 
apoiadas para ampliarem a capacidade de expressão local.

P – Acha que estas rádios têm algum papel significativo na 
promoção da cidadania?

R - Cidadania nas questões de Saúde, educação. Não estão 
muito ligados à cidadania em questões políticas. Eles não 
estão a discutir políticas locais. Mas isso deve ser 
considerado para melhorar a governação local. 

P - Não acredita que a lógica de funcionamento dos grandes 
meios de comunicação em Moçambique esteja a ser 
transferida para as Rádios Comunitárias e isso esteja a 
dificultar a inclusão das preocupações das comunidades 
locais na sua programação?

R - As pessoas que trabalham nas rádios comunitárias fazem 
parte das comunidades e facilmente podem incluir as 
pessoas da comunidade na sua programação para falarem 
dos seus problemas, também de soluções. Mas isso é o 
ideal. O que acontece é que a limitação dos recursos 
financeiros coloca barreiras. As ONGs Internacionais 
colocam programas sobre saúde, isto é, determinam o 
conteúdo. Mesmo que esses programas sejam interessantes, 
não são feitos pela comunidade.

Moçambiq ue tem um g rande número de rádios 
comunitárias, comparando com os outros países africanos. 
Mas os problemas começam no modelo económico. Muitas 
vezes os gestores dessas rádios não têm conhecimentos para 
gerar fundos.
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Isabel Cunha

É verdade que os media têm assumido um papel importante 
na construção das imagens sobre a realidade. Num mundo 
em crise económica que, em muitos países, se transforma 
em crise social, o CEC, durante a realização da sua primeira 
Conferência em Dezembro de 2011, fez uma breve entrevista 
a Isabel Ferin Cunha, pesquisadora e professora dos Media e 
Jornalismo na Universidade de Coimbra/Portugal. Esta 
entrevista destina-se a obter a  visão da nossa interlocutora 
sobre o papel dos media na construção de imagens sobre a 
crise económica mundial.

Pergunta (P) - Nos últimos anos, estamos a viver a crise 
económica que, em muitos países, está a resultar numa 
crise política e social. Como é que tem analisado o papel do 
jornalismo na cobertura desta problemática, sobretudo em 
Portugal?

Resposta (R) - Penso que o Jornalismo dos Media 
mainstream, em quase todos os países ocidentais, segue o 
pensamento único sobre a crise e as soluções da crise. Isto 
quer dizer, na minha perspectiva, que é um jornalismo “voz 
do neoliberalismo” e dos interesses financeiros. As vozes 
alternativas pertencem aos Media alternativos.

P - Temos assistido aos noticiários da RTP e da SIC, duas 
televisões relevantes em Portugal, ilustrando-nos imagens 
duma sociedade “apertada”, onde a vida e a esperança das 
pessoas passam pelos sacrifícios. Não acha que os média 
estejam a ter um papel negativo na construção do 
imaginário sobre a crise económica? 

R - Os Media, como disse, estão a ter um papel de 
“conformadores” das vontades e dos desejos do cidadão 
comum, “matraqueando” aquilo que os “mercados” 
financeiros querem que seja feito e aceite como “solução” 
dos problemas. 
P- Quando analisamos as imagens e as pessoas comuns 
entrevistadas nos noticiários, fica evidente um certo cinismo 
em relação aos políticos. Não acha que os media sejam 
responsáveis pela construção desta situação? 

R - Nas últimas décadas, os políticos e os Media (o que não 
quer dizer todos os “jornalistas”) construíram grandes 
cumplicidades na Europa. Portugal não foge à regra. O 
cidadão comum não tem confiança nos políticos, desconfia 
da sua sinceridade e do seu interesse na governação do 

bem comum. Relativamente, aos Media, o cidadão comum 
oscila entre atribuir-lhes a missão de “af ligir os poderosos e 
confortar os af litos”, como já referia o Patterson, em 2002, ou 
de considera-los cúmplices das “mentiras”.

P - Temos notado na imprensa internacional um aumento 
vertiginoso de manifestantes contra as políticas de 
austeridade dos governos. Muitas destas manifestações 
terminam em distúrbios e até em casos de vandalismo, 
como assistimos aos casos da Inglaterra, da Grécia, 
Itália...Haverá alguma relação de inf luência entre as imagens 
de algum ponto que a Televisão transmite ponto com o que 
acontece noutro? 

R - As pessoas podem ser sugestionadas pelos Media mas 
na conjuntura Europeia temos que ter em conta que 
“ninguém empobrece e se sente injustamente espoliado nos 
seus direitos essenciais (cidadania, saúde, salários) sem 
protestar…” Para além de que os Media têm tido, como 
referi, um discurso de conformismo e defesa de soluções 
que são propostas pelos “mercados financeiros” e seus 
agentes.

P - Havendo alguma relação, como podemos explicar estas 
formas de acção? Poderemos considerá-las novas formas de 
práticas de cidadania? E que tipo de tratamento a imprensa 
deverá dar a essas imagens para que não tenham 
inf luências negativas em outras partes? 

R - Eu penso que os media mainstream apresentam as 
imagens das manifestações dos “inconformados”, 
“indignados” e “ocupantes de Wall Street” como sendo 
“baderneiros”, “agitadores” e, no caso de Inglaterra, 
“vadios” e “ladrões”. Ora, no meu entender, é muito mais 
que isto. Há um conjunto cada vez maior de pessoas que não 
se sente representado nas democracias dos seus países e 
muito menos na União Europeia.  Através destas 
manifestações, procura reivindicar maior participação e ter 
voz nas grandes decisões que estão a ser tomadas não só 
sobre o seu futuro mas sobre o futuro coletivo da Europa.

P - Queria retornar à mesma lógica de questões para 
falarmos um pouco sobre o trabalho da imprensa 
internacional nas crises a que assistimos na queda dos 
regimes da África do Norte (Egipto, Tunísia e Líbia). Que 
tipo de lições podemos tirar em termos do papel que 
imprensa desempenhou, sobretudo nestes países com 
sistemas centralizados, na mudança dos sistemas políticos? 

R - Nestes países, os Media alternativos, as redes sociais e o 
jornalismo cidadão fizeram o trabalho “tradicional da 
imprensa”, a maior parte dela sob o domínio das ditaduras.  
Os Media ocidentais apoiaram os manifestantes por estarem 
a lutar por democracias mas é preciso ter em conta que o 
pensamento dos grandes grupos económicos a que 
pertencem os Media raciocinam com base em interesses 
“económicos”. 

P - Em relação a esta questão, acredita que a imprensa local 
poderá ter tido um papel significativo ou somente a 
imprensa internacional é que tem tomado a dianteira para a 
aceleração dessas mudanças políticas? 

R - Penso que a imprensa local tem, em quase todos esses 
países e regiões, pouca margem de manobra. A capacidade 

de intervenção vem quando se organizam de forma a 
funcionarem como Media Alternativos, com grande 
participação de redes sociais e jornalismo cidadão. Sou 
também da opinião de que poucas redes internacionais têm 
capacidade de entender, realmente, o que se passa. A BBC e 
a Al-Jazira são as mais conhecidas que têm essa capacidade 
mais que as norte-americanas.

P - Em Moçambique, por exemplo, onde a Frelimo governa 
desde a independência em 1975, embora periodicamente se 
realizem eleições, temos notado que, embora sejam 
consagrados na lei como livres e independentes, grande 
parte dos media, sobretudo os de domínio público, ainda 
vivem dependentes dos governantes, colocando os 
jornalistas atrelados à agenda dos governantes. Como têm 
sido os vossos trabalhos de pesquisa em Portugal em 
relação às notícias, à interacção entre os jornalistas e os 
governantes? 

R - O que disse anteriormente aplica-se, também, a 
Moçambique e a outros países. O desenvolvimento dos 
Media Alternativos e de redes sociais é muito importante 
para desbloquear essa situação.

Nós temos analisado os fenómenos de cooptação dos 
jornalistas e de domínio dos Media. Por um lado, as 
tentativas dos governos de dominarem os Media públicos e 
privados (estes através de pressões várias, inclusive 
desviando a publicidade institucional) e, por outro, tem-se 
procurado analisar as coberturas de escândalos políticos, 
nomeadamente de corrupção política.   

P - Pode-se dizer que esta relação de submissão dos 
jornalistas aos políticos não é somente de Moçambique? 
Como é olhado, nas práticas, o papel dos jornalistas no 
mundo ocidental? 

R - A submissão está relacionada com a falta de 
independência económica dos jornalistas e dos Media face 
aos grandes interesses instalados, representados, na 
generalidade, pelos políticos.

P - Em Dezembro, será realizada a conferência sobre 
“Acesso à  In for mação,  Media  e  Cidadania  em 
Moçambique”, à qual é convidada a ser oradora principal. 
Qual é a imagem que tem de Moçambique? Acredita que 
essa imagem tenha alguma relação com o que tem visto na 
imprensa portuguesa? 

R -A imagem que tenho de Moçambique é de um país em 
fase de aquisição de direitos individuais e democráticos. 
Entre eles a liberdade de expressão e de participação livre. 
Infelizmente, a Europa está no caminho inverso, isto é, 
perdendo de forma muito rápida esses direitos. O mais triste 
é que a maioria dos cidadãos, dando-se conta de que tudo 
está a mudar, não conseguiram ainda apreender o que está 
mesmo a acontecer. Não só optimista para a Europa em 
geral, nem para Portugal em especial…
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muito menos na União Europeia.  Através destas 
manifestações, procura reivindicar maior participação e ter 
voz nas grandes decisões que estão a ser tomadas não só 
sobre o seu futuro mas sobre o futuro coletivo da Europa.

P - Queria retornar à mesma lógica de questões para 
falarmos um pouco sobre o trabalho da imprensa 
internacional nas crises a que assistimos na queda dos 
regimes da África do Norte (Egipto, Tunísia e Líbia). Que 
tipo de lições podemos tirar em termos do papel que 
imprensa desempenhou, sobretudo nestes países com 
sistemas centralizados, na mudança dos sistemas políticos? 

R - Nestes países, os Media alternativos, as redes sociais e o 
jornalismo cidadão fizeram o trabalho “tradicional da 
imprensa”, a maior parte dela sob o domínio das ditaduras.  
Os Media ocidentais apoiaram os manifestantes por estarem 
a lutar por democracias mas é preciso ter em conta que o 
pensamento dos grandes grupos económicos a que 
pertencem os Media raciocinam com base em interesses 
“económicos”. 

P - Em relação a esta questão, acredita que a imprensa local 
poderá ter tido um papel significativo ou somente a 
imprensa internacional é que tem tomado a dianteira para a 
aceleração dessas mudanças políticas? 

R - Penso que a imprensa local tem, em quase todos esses 
países e regiões, pouca margem de manobra. A capacidade 

de intervenção vem quando se organizam de forma a 
funcionarem como Media Alternativos, com grande 
participação de redes sociais e jornalismo cidadão. Sou 
também da opinião de que poucas redes internacionais têm 
capacidade de entender, realmente, o que se passa. A BBC e 
a Al-Jazira são as mais conhecidas que têm essa capacidade 
mais que as norte-americanas.

P - Em Moçambique, por exemplo, onde a Frelimo governa 
desde a independência em 1975, embora periodicamente se 
realizem eleições, temos notado que, embora sejam 
consagrados na lei como livres e independentes, grande 
parte dos media, sobretudo os de domínio público, ainda 
vivem dependentes dos governantes, colocando os 
jornalistas atrelados à agenda dos governantes. Como têm 
sido os vossos trabalhos de pesquisa em Portugal em 
relação às notícias, à interacção entre os jornalistas e os 
governantes? 

R - O que disse anteriormente aplica-se, também, a 
Moçambique e a outros países. O desenvolvimento dos 
Media Alternativos e de redes sociais é muito importante 
para desbloquear essa situação.

Nós temos analisado os fenómenos de cooptação dos 
jornalistas e de domínio dos Media. Por um lado, as 
tentativas dos governos de dominarem os Media públicos e 
privados (estes através de pressões várias, inclusive 
desviando a publicidade institucional) e, por outro, tem-se 
procurado analisar as coberturas de escândalos políticos, 
nomeadamente de corrupção política.   

P - Pode-se dizer que esta relação de submissão dos 
jornalistas aos políticos não é somente de Moçambique? 
Como é olhado, nas práticas, o papel dos jornalistas no 
mundo ocidental? 

R - A submissão está relacionada com a falta de 
independência económica dos jornalistas e dos Media face 
aos grandes interesses instalados, representados, na 
generalidade, pelos políticos.

P - Em Dezembro, será realizada a conferência sobre 
“Acesso à  In for mação,  Media  e  Cidadania  em 
Moçambique”, à qual é convidada a ser oradora principal. 
Qual é a imagem que tem de Moçambique? Acredita que 
essa imagem tenha alguma relação com o que tem visto na 
imprensa portuguesa? 

R -A imagem que tenho de Moçambique é de um país em 
fase de aquisição de direitos individuais e democráticos. 
Entre eles a liberdade de expressão e de participação livre. 
Infelizmente, a Europa está no caminho inverso, isto é, 
perdendo de forma muito rápida esses direitos. O mais triste 
é que a maioria dos cidadãos, dando-se conta de que tudo 
está a mudar, não conseguiram ainda apreender o que está 
mesmo a acontecer. Não só optimista para a Europa em 
geral, nem para Portugal em especial…
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Por Ernesto Nhanale 

Os media e a contrução
de imagens sobre 
a Crise Económica

Entrevista



O Cent ro de Est udos Interdi sciplinares de 
Comunicação (CEC) é uma organização fundada em 
Novembro de 2010 em Moçambique. O seu objectivo é 
dinamizar a investigação na área da comunicação 
social, bem como a promoção do intercâmbio entre os 
órgãos de comunicação, as instituições de formação e 
os profissionais de comunicação para garantir uma 
maior contribuição dos seus profissionais na resolução 
dos diversos problemas que o pais enfrenta.

Missão
A missão do CEC é produzir conhecimentos na área de 
comunicação social q ue contribuam para o 
desenvolvimento da sociedade.

Visão
O CEC tem uma visão de um país onde a pesquisa e a 
formação em comunicação social contribuam para o 
desenvolvimento das diversas esferas.

Objectivos
O CEC tem como objectivos:

-  Realizar estudos nas diversas áreas das ciências da 

comunicação na sua interacção com os diversos sectores da 
sociedade;

-  Desenvolver ref lexões acerca do papel da comunicação, 
especificamente dos media, na sociedade moçambicana;

- Produzir publicações científicas contendo pesquisas, 
ref lexões e ideias dos pesquisadores associados e de outros 
pesquisadores nacionais e internacionais sobre temáticas 
inerentes à comunicação e sociedade;

-  Promover acções de formação em colaboração com 
instituições profissionais e de formação;

-  Criar canais de intervenção dos membros com vista a 
inf luenciar as decisões de pol ít icas da área de 
comunicação;

-  Desenvolver programas de incentivo de desenvolvimento 
dos profissionais das diversas áreas da comunicação em 
Moçambique (jornalismo, publicidade, relações públicas);

-  Organizar e participar em palestras, congressos, debates 
e em outros eventos com o objectivo de discutir diversas 
questões relacionadas com a comunicação em Moçambique 
e no mudo.

Conferência do Centro de Estudos Interdisciplinare de Comunicação

ORADORES
Pesquisadores do CEC

Brasil

Portugal

Noroega

DATA
23 Novembro de 2012

II Conferência anual
Comunicação Social e Desenvolvimento em Moçambique 

 Contexto e desafios na construçäo de uma sociedade justa e inclusiva

P R O G R A M A D E A C Ç Õ E S PA R A U M A
G O V E R N A Ç Ã O I N C L U S I V A E R E S P O N S Á V E L 

conferencia@cec.org.mz

INSCRIÇÕES

PARCEIROS
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