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25.º ANIVERSÁRIO DA PROCLAMAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA LIBERDADE 

DE IMPRENSA 

 

 

Nota à Imprensa Nº 01/ARC/2018 
 

 

Assunto: Comemorações do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa 

A Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC) promove, na Praia e em 

parceira com a Comissão Nacional de Cabo Verde para a UNESCO e a Direção Geral da 

Comunicação Social, um ciclo de conferências e palestras, alusivas ao Dia Mundial da 

Liberdade de Imprensa 2018 e 25.º Aniversário da sua Proclamação pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, tendo como lema central “Média, Liberdade, Justiça e Estado 

de Direito”. 

A primeira conferência, intitulada “Os Média, a Justiça e a Regulação como Garantes 

das Liberdades e Pilares do Estado Democrático de Direito”, acontece esta quinta-feira, 

3 de maio, com início às 14 horas, na Biblioteca Nacional.  

Tendo como conferencista o Jurista e Professor Universitário, Dr. Geraldo Almeida, a 

conferência visa escrutinar e debater a confluência e a complementaridade das 

atuações da ARC e do sistema judiciário como importantes suportes e garantes da 

liberdade de imprensa num Estado de direito democrático. 

Além da conferência inaugural, serão realizadas mais três conferências temáticas e 

várias palestras nos principais estabelecimentos de ensino superior e secundário do 

país. 

“Os Desafios da Liberdade de Imprensa e a Regulação dos Média em Cabo Verde”, 
“Acesso à Informação Credível e Combate aos Fake News” e “Importância das 
Universidades na Promoção das Liberdades de Expressão e de Pensamento & Por uma 
Cultura Crítica do Consumo dos Média” são os títulos das conferências temáticas a 
serem realizadas nas universidades com curso de comunicação e/ou jornalismo.  
 
Assim, ao longo do mês de maio, a cada sexta-feira será debatido um tema específico 
nas universidades com curso de comunicação e jornalismo, mais precisamente na 
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Universidade de Cabo Verde (dia 11 de maio), na Universidade Jean Piaget de Cabo 
Verde (dia 18 de maio) e na Universidade de Santiago (dia 25 de maio). 
 
Já com relação às palestras, estas serão realizadas junto das escolas associadas da 
UNESCO, versando a temática da literacia mediática. 
  
O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU, 
em 1993, no seguimento da recomendação aprovada na 26.ª Sessão da Conferência 
Geral da UNESCO, em 1991, que, por sua vez, foi uma resposta ao apelo dos jornalistas 
africanos que, elaboraram a Declaração de Windhoek sobre o pluralismo e a 
independência dos média. 
 
O dia 3 de maio constitui uma oportunidade para informar os cidadãos sobre as 
violações à liberdade de imprensa, para incentivar e desenvolver iniciativas em prol da 
liberdade de imprensa, para avaliar a situação da liberdade de imprensa em todo o 
mundo, bem como para lembrar aos governos sobre a necessidade de respeitar os seus 
compromissos com a liberdade de expressão e debater sobre questões relativas à 
liberdade de imprensa e à ética profissional. 
  
Para as comemorações deste ano a UNESCO definiu como tema central: “Média, Justiça 
e Estado de Direito: Os Contrapesos do Poder”.  
 

 
Cidade da Praia, 30 de abril e 2018 
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