
 

 

CONFERÊNCIA SOBRE AS RÁDIOS COMUNITÁRIAS EM ANGOLA 

DESAFIOS LEGISLATIVOS E INSTITUCIONAIS PARA A SUA EFECTIVAÇÃO 

 

Comunicado Final 

Realizou-se no dia 13 de Maio, em Luanda, a Conferência sobre as Rádios 

Comunitárias em Angola: Desafios legislativos e institucionais para a sua 

Efectivação, na sala de conferências da Universidade Lusíada de Angola, em 

Luanda, no período das 8h30 às 11h00.  

A conferência foi realizada pela Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente 

(ADRA), em parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Angola (SJA), e teve as 

seguintes finalidades:  

• Promover um espaço de articulação e discussão sobre os principais desafios 

da existência de rádios comunitárias nas diferentes localidades do país;  

• Apresentar o posicionamento conjunto da ADRA e do Sindicato dos 

Jornalistas de Angola sobre a análise feita à Proposta de Lei de Radiodifusão 

Comunitária;  

O evento contou com a participação de diferentes organizações da sociedade civil, 

departamentos ministeriais, comunidade académica, dentre outros actores sociais, 

num total de 98 participantes, dos quais 42 mulheres. 

Em termos de conteúdo foram partilhados com os participantes os Resultados da 

Análise à Proposta de Lei de Rádiodifusão Comunitária e, entre outras 

constatações, destacam-se:   

• A Proposta de Lei da Radiodifusão Comunitária omite a titularidade de rádio 

comunitária, pois, o artigo 3º apenas enfatiza o facto de a rádio comunitária 

ser “gerida com a comunidade”. A ADRA e SJA entendem que a rádio 



 

 

comunitária é uma rádio da comunidade, pelo que não deve pertencer ao 

Estado, a um determinado empresário nem tão pouco a um partido político; 

• A Proposta de Lei da Radiodifusão Comunitária apresenta o conceito de 

«comunidade» olhando apenas para as zonas urbanas. A ADRA e o SJA 

entendem que o conceito de comunidade deve ser suficientemente 

abrangente para garantir uma definição que inclua, não só a vertente 

territorial (rural e urbano), mas também a vertente sociológica, histórica e 

antropológica para se adequar à vertente de identidade entre as pessoas;  

• A Proposta de Lei da Radiodifusão Comunitária apresenta como proposta de 

outorga e licença de rádios comunitárias para um período de 3 anos. Da 

análise feita, a ADRA e o SJA sugerem que se estenda este período para 

pelo menos 5 anos, renováveis por igual período, o que permitiria as rádios 

comunitárias terem um tempo razoável para adquirir experiências e avaliá-

las na perspectiva de melhorar o serviço de informar e interagir com as 

comunidades onde elas estão sediadas.  

• A Proposta de Lei de Rádiodifusão Comunitária refere que a sustentabilidade 

de rádios comunitárias dar-se-á por via de patrocínio. A ADRA e o SJA 

entendem que a expressão patrocínio seja substituída por fontes de 

financiamentos. Pois, a sustentabilidade de rádios comunitárias pode ser 

garantida através do financiamento público e também podem obter apoios 

dos membros de rádio, de eventos de angariação de receitas, prestação de 

serviços em prol da comunidade, doações da comunidade, de particulares 

e de outras organizações da sociedade civil. Ademais, qualquer um dos 

apoios, não podem pôr em causa a finalidade máxima de rádios comunitárias 

e a sua independência local.  

 



 

 

Em termos gerais os participantes chegaram as seguintes conclusões e 

recomendações:  

• O MITTICS deveria articular com os Governos Provinciais e estes com as 

Administrações Municipais no sentido de tornar o processo de consulta 

pública mais inclusivo e mais abrangente;  

•  O MITTICS em articulação com os parceiros sociais nacionais e 

internacionais deveria promover seminários ou conferências, debates, sobre 

a temática «Rádios Comunitárias» (o que é, como funciona, natureza, 

recursos humanos e técnicos, importância para aprofundamento da 

democracia e inclusão social) envolvendo as organizações da sociedade 

civil, membros das comunidades nos municípios e comunas, jornalistas; 

•  O MITTICS deveria estimular instituições acadêmicas universitárias na 

abordagem pública sobre a necessidade das rádios comunitárias; 

• O MTTICS deve promover a tradução e discussão da proposta da lei em 

línguas locais, para que as comunidades do Sul à Norte e do Oeste ao Este 

do país possam conhecer a lei e o impacto que a mesma poderá ter nas suas 

comunidades;  

• A Proposta de Lei da Radiodifusão Comunitária deveria incluir a importância 

de elas serem financiadas pelo Orçamento Geral do Estado, no Sentido de 

que o Governo não interfere na sua actuação, mas que promove o direito do 

acesso à informação e pluralidade de ideias no quadro da descentralização 

das fontes de comunicação;  

Luanda, aos 14 de maio de 2021 

 

Os participantes 


