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Com mais de dois mil profissionais da 
comunicação 
social, filiados na sua estrutura, a nova 
direcção do 
Sindicato dos Jornalistas Angolanos 
(SJA) foi incumbida 
de dialogar com as instituições 
do Estado no sentido de 
se melhorar a condição económica da 
classe que sobrevive 
numa situação de pobreza crónica. 
Mais de 80 porcento dos jornalistas 
angolanos não têm 
casa própria e, devido ao baixo salário, 
vivem em bairros 
marginais onde a água e a luz são uma 
raridade. Apenas 
meia dúzia deles estarão a residir em 
casas próprias e 
situadas em zonas dignas para esse 
fim. 
De resto, a maioria habita nos 
subúrbios do Rangel, 
do Marçal, do Rocha Pinto, do Benfica, 
do Futungo 
II, do Cazenga, do Sambizanga, de 
Viana, de Cacuaco 
e, ultimamente, no Panguila. Sair desse 
inferno é um 
grande feito e que só alguns, sabe-se 
com que artimanhas, 
tiveram êxito. 
O vírus da pobreza que paira sobre a 
comunicação social 
é de tal ordem que os profissionais que 
entraram entre 
1975 e em 1980 estão já a se 
preparem psicologicamente 
para passar o resto de suas vidas em 
casas de aluguer ou, 
quiçá, no Beiral. 
Foi com base nessa antevisão 
dantesca que os participantes 
ao IV Congresso do Sindicato dos 
Jornalistas 
Angolanos (SJA), reunido de 13 a 14 
de Setembro, em 
Luanda, reconheceram as difíceis 
condições económicas 

em que se encontram os jornalistas 
angolanos. 
Após análise da situação económica 
dos profissionais 
da 
média, os congressistas defenderam 
que o Ministério 
da Comunicação Social considere a 
questão salarial 
como fundamental para a 
sobrevivência dos jornalistas, 
devendo a nova direcção do Sindicato 
fazer chegar ao 
chefe do Executivo as preocupações 
prementes. 
Ainda assim, recomendaram que as 
empresas públicas 
e privadas do sector assegurem o 
normal depósito das 
contribuições da segurança social, 
impostos sobre o 
rendimento do trabalho e outras 
prestações legalmente 
constituídas, bem como o seguro de 
saúde. 
Recomendaram igualmente à nova 
direcção no sentido 
de trabalhar com as empresas de 
comunicação social, 
com vista à uniformização dos salários 
dos jornalistas, 
assim como da assinatura de acordos 
colectivos de 
trabalho. 
Parece mentira, mas em comparação 
com as outras categorias 
profissionais, os jornalistas são os que 
enfrentam 
maiores dificuldades na sociedade 
angolana. 
Veja-se o caso dos médicos, 
advogados, economistas, 
arquitectos e engenheiros. Todos eles 
vivem extremamente 
bem e muitos até são ricos de se lhes 
tirar o chapéu. 
Contudo, para se ultrapassar esta 
situação, os congressistas 
instaram a classe para a conjugação de 
esforços 
no sentido 
de reforçar a unidade e disciplina no 
seio dos sindicalistas. 
No tempo em que muitos de nós 
abraçou esta profissão, 



alguns dirigentes de hoje andavam a 
soletrar o alfabeto, 
mas hoje estão tão longe que nem 
sequer os podemos 
cumprimentar. Ninguém aceita 
conversar com um pobre 
e principalmente se for jornalista, que 
passa a vida a cravar. 


