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CONTEXT

S
ince the resumption of 
armed conflict in 2012, af-
ter 20 years of peace (1992-
2012), the freedom of ex-
pression environment has 
become a source of con-
cern, with obvious signs 

of attempts to silence critical minds 
through threats and armed attacks (such 
as the attempts on the lives of academics 
Gille Cistac in 2015, and José Macuane 
in 2016) and several political assassina-
tions of both members of the opposition 
and elements of the ruling party. There 
is no data on the number of opposition 
and ruling party politicians assassinated 
during the armed conflict, but organisa-
tions monitoring the human rights situa-
tion in Mozambique estimate that it is in 
the dozens of citizens.1

Although the environment continues to 
be characterised by fear among politi-
cians and critics, especially among op-
ponents of the government of the day, 
in 2017 there was a slight improvement 
compared to the previous year. Among 
‘critical minds’, there were a few spo-
radic cases, one of which was the entry 
of an armed individual into the room 
where a debate was taking place in the 
Youth Parliament, a national non-gov-
ernmental organisation, where he began 
to threaten organisers, speakers and par-

1 Various,
https://www.dn.pt/mundo/interior/ha-graves-
abusos-de-direitos-humanos-contra-civis-5556944.
html; 
https://www.jn.pt/mundo/interior/vala-comum-
com-120-cadaveres-em-mocambique-5148681.
html;
https://www.dn.pt/mundo/interior/ha-graves-
abusos-de-direitos-humanos-contra-civis-5556944.
html
https://photos.state.gov/libraries/mozam-
bique/328666/portuguese_pdf/2014_human_
rights_mozambique_pt.pdf.

ticipants before being removed from the 
room. The second case occurred during 
another civil society debate challeng-
ing the parliamentary legalisation of the 
‘hidden debts’2. At the time, the organis-
ers mobilised a petition to kick off a pro-
cess to request an analysis of the consti-
tutionality of the act. Several members 
of the group of organisers began receiv-
ing threats from unknown individuals.

If the environment was slightly better 
for critics and opposition politicians, 
the same could not be said of the press. 
Contrary to the previous year, more than 
20 cases of press freedom violations 
were reported in 2017.

A difficult year is expected for the media 
in 2018, given that it is the beginning of 
an electoral cycle. 

The number of 
opposition and ruling 
party politicians 
assassinated during 
the armed conflict, 
is in the dozens of 
citizens.

2 The issue of hidden debts was triggered in the first 
half of 2016, when, from the international press, it 
became known that, during the mandate of former 
President Armando Guebuza, the country con-
tracted a loan in absentia without the knowledge of 
the National Assembly. Approximately US $ 1,500 
million for investments in the maritime safety sec-
tor and in companies engaged in the exploitation of 
mineral resources.
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PRINT MEDIA

One of the positive aspects of the print 
media in 2017 had to do with the fact 
that although the environment remained 
tense, there were still pockets of news-
papers and journalists who challenged 
the environment of fear.

Among the negative aspects, Mozam-
bique continued to be characterised by 
a high number of journalists who vio-
lated ethical standards in the exercise 
of their profession. This situation was 
exploited by some sectors to initiate at-
tacks against the media.3 

The year 2017 was not among the best 
in Mozambique, given the high volume 
of press freedom threats reported by 
MISA Mozambique.

ACCESS TO INFORMATION

In 2017, the government and MISA be-
gan a process of training journalists and 
public officials in key positions – most 
of them managers and those responsible 
for updating websites – in the process 
of making information available to the 
public. The aim was to guarantee that 
some 70% of public officials in the 
sectors dealing with the provision of 
information, were armed with relevant 
knowledge and changed practices in 
relation to citizens in the sphere of the 
right to information.

One of the expected results was a high 
degree of government response to re-
quests for information and/or proactive 
disclosure of information, ensuring a 
response to more than 60% of citizens’ 
requests for information.

3 MISA Moçambique e CEC. “Análise de Questões 
Éticas na Imprensa Escrita em Moçambique 2016”. 
Maputo, Abril de 2017.

At present the scenario tends to be 
changeable. The MISA Mozambique 
Transparency Assessment (2017) re-
vealed that from 2016 to 2017 there has 
not been considerable progress, be it in 
the availability of information through 
websites, or in the way public or pri-
vate organisations were restructuring to 
accommodate the process of receiving 
requests for information. In the 2017 edi-
tion, there was a slight improvement in 
the response to requests for information, 
although these were unsatisfactory, since 
they only responded to the requests but 
failed to provide the information. Con-
trary to the previous year (2016) when 
only one institution responded, in 2017 
at least three institutions responded to 
the requests.4

Mozambique 
continued to be 
characterised by 
a high number of 
journalists who 
violated ethical 
standards in the 
exercise of their 
profession.

4 MISA Moçambique. “Moçambique: Avaliação da 
Transparência 2017”. Maputo, Setembro de 2017. 
Disponível em http://www.misa.org.mz/index.php/
publicacoes/relatorios/direito-a-informacao-1/85-
avaliacao-de-transparencia-misa-2017/file.
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Institutions still did not have organisa-
tional structures that allowed for a more 
flexible and simplified exchange of in-
formation with the public. For example, 
although many had web pages, they did 
not contain relevant information for citi-
zens, and also, few had a regular update 
routine, which meant that they were not 
relevant to the flow of and access to in-
formation.

MEDIA AND ELECTIONS 

In the year under review, Mozambique 
began an electoral cycle (municipal 
elections in 2018 and general elec-
tions in 2019). The electoral periods 
have proven to be troubled moments 
for media houses. First, because in these 
periods the press, including journalists 
themselves, are often controlled and 
silenced by the ruling party, through 
funds from state institutions, both in ad-
vertising and in other forms of financing. 
Second, there is always a tendency to 
threaten journalists and their relatively 
independent media houses and to lump 
them together with the opposition and 
with the ‘hand of outsiders’ just because 
they do not appear to be in agreement 
with the incumbent political party.

JOURNALIST SAFETY

In the year 2017, more than 20 cases of 
violations of press freedom were record-
ed, most of which consisted of threats 
and intimidation, confiscation of work 
equipment and assaults.

During the reporting period, four cases 
of assault and two cases of confiscation 
of work equipment and several cases of 
threats and intimidation were reported 
(see below section on violations and 
victories).

FREEDOM OF EXPRESSION ONLINE

As of January 2017, Mozambique had a 
law on electronic transactions. Although 
not directly, this law was seen by many 
as an instrument to control and intimi-
date critics, as it provides for criminal 
accountability of people who circu-
late offensive messages.5 Article 18(d) 
of the Electronic Transactions Act (Law 
3/2017, of 9 January) establishes that it 
is the responsibility of the intermediary 
provider to “identify users who transmit 
or store data with offensive content, us-
ing the communication service with 
unidentified sender”.

According to this law, all information 
presented in the form of electronic mes-
sages has a probative value for the pur-
poses of holding the authors accounta-
ble. The law has not yet been regulated, 
hence the types of content that are con-
sidered offensive have not yet been de-
fined.

Even with the law having come into 
effect, its impact has not yet been felt. 
Social networks, namely Facebook, 
WhatsApp, Twitter, Instagram and oth-
ers, remain the main personal means 
of communication and the instruments 
of social mobilisation in Mozambique. 
There is to date no publicly known re-
cord of citizens being held criminally 
accountable for circulating electronic 
messages deemed to be offensive.

The law can have a chilling effect since 
the flow of messages becomes heavily 
monitored for the purposes of holding 

5 Ver @Verdade (2014), acessível em http://www.
verdade.co.mz/destaques/democracia/45220-
governo-quer-criminalizar-smss-e-e-mails-insultuo-
sos e Global Voices (2016), disponível em https://
pt.globalvoices.org/2016/11/30/mocambique-
internautas-desconfiam-do-verdadeiro-proposito-
da-nova-lei-sobre-transacoes-eletronicas/
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Mozambique
its authors accountable, which can cre-
ate an environment of fear among citi-
zens.

The law on electronic 
transactions was seen 
by many as an instru-
ment to control and 
intimidate critics, as it 
provides for criminal 
accountability of people 
who circulate offensive 
messages.

LOOKING AHEAD TO 2018

As mentioned above, the year 2018, due 
to the electoral cycle that begins, could 
be difficult for the media. For example, 
between January and February of this 
year, four cases of violations of press 
freedom have been reported, namely: 

(1) threats and intimidation against 
Radio Encontro, belonging to the 
Catholic Church, based in the city of 
Nampula, coming from ‘high-profile 
people’ during the coverage of the 
midterm elections in the municipal-
ity of Nampula; 

(2)  the equipment of the Diário da Zam-
bézia journalist was confiscated by 

members of the Frelimo party in 
Quelimane, in Zambézia province, 
while covering the session of the 
provincial committee of the same 
party;

 (3) unknown individuals stole work 
equipment from a Miramar journal-
ist at his house in the city of Tete; 

(4) an independent newspaper, Hori-
zonte, was evicted from its facilities 
in Cabo de Delgado and its employ-
ees were hired by a newspaper of 
the Municipal Council of Pemba, 
capital of the province.



February 2017   
THREATENED
An official of the Beira Municipal 
Council, by the name of Archanjo, 
attempted to prevent the work of 
a journalist from the Diário de 
Moçambique who was report-
ing on a road accident; threaten-
ing the journalist in the following 
terms: “You are very worried about 
calling an ambulance, but ask for 
two, because the other one will be 
for you. You’d better get away from 
here, otherwise you’ll regret it.” 

March 2017
THREATENED 
The editor of the newspaper @Ver-
dade, Adérito Caldeira was sum-
moned by the Attorney General’s 
Office to provide a statement on a 
case that he knew nothing about. 
The Deputy Prosecutor asked him 
to present the documents that 
served as the source of informa-
tion for the article in question.

7 April 2017 
DETAINED
Detention of journalist Estácio Va-
loi in the city of Pemba, Cabo Del-
gado, while taking photographs of 
a group of people on the occasion 
of Mozambican Women’s Day, 7 
April.

April 2017 
VICTORY
A victory for freedom of the press, 
with MISA and Daviz Simango 
agreeing to withdraw the case 
against the newspaper Diário de 

MOZAMBIQUE MEDIA FREEDOM 
VIOLATIONS AND VICTORIES
The year that ended was characterised more by a high number of violations of press freedom and a few 
victories won. Likewise, MISA had to intervene in a number of cases, providing legal support to journal-
ists and their respective media houses.

Moçambique, after the interven-
tion of the local MISA office.

12 May 2017 
ASSAULTED
Journalist attacked by presiden-
tial guard in Nampula. The MISA 
Mozambique office in Nampula 
learned with justifiable concern 
of the attack against journalist 
Arlindo Chissale of the commu-
nity radio and television station 
of Nacala Porto, carried out by a 
security agent of the President of 
the Republic in Nacala Velha. At 
the time of the aggression – which 
took place on 12 May – Arlindo 
Chissale was reporting on and tak-
ing photographs of the presidential 
visit, using his mobile phone.

May 2017 
THREATENED
Nacala Porto Community Radio 
journalist Abdul Age was threat-
ened by members of the Nacala 
Sports Club management for alleg-
edly publishing a news item about 
the non-payment of two months’ 
salaries to players.

June 2017 
CENSORED
Prohibition of coverage of the 
trial of the ‘Chinese Bank’ case, a 
problematic decision. MISA Mo-
zambique received with justifiable 
concern information that, at the 
request of the defendants’ lawyer, 
Flávio Menete, now a member of 
the Bar Association, Televisão de 
Moçambique had been prohib-
ited from covering the court pro-



ceedings of the so-called ‘Chinese 
Bank’ case, related to a financial 
association known as the Chinese 
Bank, which allegedly operated il-
legally in the city of Maputo.

June 2017 
EXPELLED
Journalists from Chimoio Commu-
nity Television (TVC) were chased 
out by the governor. The journal-
ists were prevented from joining 
the delegation travelling for the 
purposes of the verification of the 
withdrawal of government forces.

June 2017 
THREATENED
The councillor for Infrastructure, 
Urbanisation and Construction 
at Quelimane Municipal Coun-
cil, Yassin Calú, threatened and 
embargoed the construction of a 
building on a piece of land be-
longing to a newspaper in retalia-
tion for the newspaper’s report on 
signs of corruption in the sector 
under the authority of the council-
man.

July 2017 
EXPELLED
Two journalists, including André 
Catueira of the Lusa Agency and 
Benedito Cobrissua of the weekly 
Zambeze, were barred from join-
ing the armed forces delegation 
monitoring the withdrawal of the 
government forces from Gorongo-
sa, areas surrounding the refuge of 
Renamo leader Afonso Dhlakama.

July 2017
ASSAULTED 
Two journalists from the Magazine 
Independente, namely Abanês 
Ndanda and António Nhangumbe, 
reporter and trainee reporter re-
spectively, were assaulted by Ma-
puto provincial government secu-
rity agents, with the knowledge of 
the Communications Office of the 

institution, when they were pho-
tographing the building, which is 
not prohibited by law. The journal-
ists’ equipment was forcibly taken 
away (a camera from which the 
memory card was removed for 
the purpose of deleting the images 
taken), on the grounds that lack of 
authorisation infringed the image 
rights of that institution.

19 July 2017 
THREATENED
Aparício de Nascimento, edi-
tor of the newspaper Malacha, 
published in the city of Tete, was 
summoned by the local police, to 
be heard by the provincial com-
mander and his respective chief of 
operations. The hearing took place 
the following day, 20 July. The 
newspaper was summoned in the 
wake of an article reporting that a 
police officer had shot and killed 
an innocent young man.

July 2017
THREATENED
The FMO website (http://www.
fmo.org.mz/) was attacked by 
hackers after organising the col-
lection of signatures and submit-
ting a request to the Constitutional 
Council for review of the consti-
tutionality of parliament’s act of 
legalisation of hidden debts. On 
the website one could read “this 
site was hacked by Pri Nce”. In the 
background appeared a drawn im-
age of a bloodied person and with 
the caption “Property of Pri Nce”.

July 2017 
VICTORY
With legal support from MISA, the 
weekly Magazine Independente 
and its respective editor were ac-
quitted in a lawsuit filed by the 
former Regional Director of the 
Mozambican Tax Authority, Cris-
tiano Arcanjo Dengo, in which 



they were accused of slander and 
defamation.

September 2017 
ASSAULTED
Journalist Luciano da Conceição in 
Inhambane was attacked when he 
tried to gather information about 
an alleged strike by students of a 
health training institute. His cam-
era, notepad, and telephone were 
violently taken from him, and he 
was held hostage. His release was 
only possible with the intervention 
of the police. The medical diagno-
sis concluded that the assault had 
resulted in bruises on his hand.

December 2017 
CENSORED
Police in Nacala seized the equip-
ment of the Nacala Community 
Radio journalist, consisting of tape 
recorder and two mobile phones, 
while covering the death of a po-
lice officer shot by a colleague in 
Nacala-A-Velha, Nampula. 

September 2017
CENSORED 
Mozambican Information Agency 
(AIM) journalist, Anacleto Mer-
cedes, was forced to leave the 
hall where Filipe Nyusi, President 
of the ruling party and of the Re-
public, delivered the opening ad-
dress of the XI Congress in the city 
of Matola. He was taken to the 
police station next to the Frelimo 
Party Central School, where he 
was subjected to interrogation to 
explain why he was recording the 
president’s speech.

October 2017 
THREATENED
Journalists from Morrumbene 
community radio station in Inham-
bane province were threatened 
with death by the district police 
commander, after reporting cases 
of robbery by a gang that allegedly 

included a member of the Police 
of the Republic of Mozambique, 
attached to the district command. 
The journalists had to seek refuge 
outside the town for a few days.

December 2017 
THREATENED
The journalist and editorial direc-
tor of the Ikweli newspaper, pub-
lished in Nampula, Aunício Silva, 
was threatened with death by an 
unknown man, who pointed a 
pistol at him, saying that the Ik-
weli newspaper was undermining 
the image of the president of the 
Mozambique Democratic Move-
ment (MDM), Daviz Simango, as 
well as the party candidate in the 
municipal midterm elections on 
24 January.

October 2017 
THREATENED
A journalist of Radio Quelimane 
FM was sued for reporting, dur-
ing a sports programme, that the 
president of the Club of the Port 
of Quelimane owed salaries to the 
driver of the club; the president of 
the club had been contacted twice 
to give his version, in vain, as he 
refused to give any clarification.
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Moçambique
INTRODUçãO

D
esde o reinício de 
conflito armado em 
2012, após 20 anos 
de paz (1992-2012), 
o ambiente da liber-
dade de expressão 
tornou-se preocu-

pante com sinais evidentes de tentativas 
de silenciamento de mentes críticas, 
através de ameaças e ataques armados 
(como os atentados contra os académi-
cos Gille Cistac em 2015, e José Macu-
ane em 2016) e de vários assassinatos 
políticos, tanto da oposição, como de 
elementos do partido no poder. Não há 
dados sobre o número de políticos da 
oposição e do partido no poder assas-
sinados durante o conflito armado, mas 
as organizações que monitorizam a situ-
ação dos direitos humanos em Moçam-
bique estimam que chegue a dezenas de 
cidadãos1. 

Embora o ambiente continue a ser 
caracterizado pelo medo instalado 
entre políticos e críticos, sobretudo 
entre opositores do governo do dia, em 
2017 registou-se uma ligeira melhoria 
quando comparado com o ano anterior. 
Entre ‘mentes críticas’, foram registados 
alguns casos esporádicos, um dos quais 
foi a entrada de um indivíduo armado 
na sala onde decorria um debate do 
Parlamento Juvenil, uma organização 
não-governamental nacional, onde 
começou a proferir ameaças contra 
organizadores, oradores e participantes 
antes de ser retirado da sala. O segundo 

1 Disponíveis em:
https://www.dn.pt/mundo/interior/ha-graves-
abusos-de-direitos-humanos-contra-civis-5556944.
html; 
https://www.jn.pt/mundo/interior/vala-comum-
com-120-cadaveres-em-mocambique-5148681.
html;
https://www.dn.pt/mundo/interior/ha-graves-
abusos-de-direitos-humanos-contra-civis-5556944.
html

caso ocorreu durante um outro 
debate organizado pela sociedade 
civil que contestava o facto de o 
parlamento ter legalizado as ‘dívidas 
ocultas’2. Na altura, os organizadores 
mobilizaram assinaturas para iniciar 
um processo de pedido de fiscalização 
de constitucionalidade do acto. Vários 
membros do grupo de organizadores 
começaram a receber ameaças de 
indivíduos desconhecidos.

O número de políticos 
da oposição e do 
partido no poder 
assassinados durante 
o conflito armado 
... estima-se que 
chegue a dezenas de 
cidadãos.

Se o ambiente foi ligeiramente melhor 
para os críticos e políticos da oposição, 
o mesmo já não se pode dizer da 
imprensa. Contrariamente ao ano 
anterior, em 2017 foram notificados 
mais de 20 casos de atentado à liberdade 
de imprensa.

2 A questão das dívidas ocultas foi despoletada 
no primeiro semestre de 2016, quando, a partir da 
imprensa internacional, se tomou conhecimento 
de que, durante o mandato do ex-presidente da 
República, Armando Guebuza, o país contraiu um 
empréstimo à revelia da Assembleia da República, 
no valor de aproximadamente mil e quinhentos 
milhões de dólares para investimentos no sector de 
segurança marítima e nas empresas ligadas à ex-
ploração de recursos minerais.

Português
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Perspectiva-se um ano de 2018 difícil 
para a comunicação social, dado ser o 
início de um ciclo eleitoral. 

COMUNICAçãO SOCIAL ESCRITA

Um dos aspectos positivos registados na 
imprensa escrita em 2017 está relacio-
nado com o facto de, embora o ambi-
ente continuar tenso, ainda haver focos 
de jornais e jornalistas que desafiam o 
ambiente de medo. 

Entre os aspectos negativos, Moçam-
bique continua a ser caracterizado 
pelo número elevado de jornalistas que 
violam normas éticas no exercício da 
sua profissão. Esta situação é explorada 
por alguns sectores para iniciar ataques 
contra a comunicação social3.

O ano de 2017 não foi dos melhores em 
Moçambique, dado o volume elevado 
de casos de ameaça à liberdade de im-
prensa divulgados pelo MISA Moçam-
bique.

Moçambique continua 
a ser caracterizado 
pelo número elevado 
de jornalistas que 
violam normas éticas 
no exercício da sua 
profissão.

3 MISA Moçambique e CEC. “Análise de Questões 
Éticas na Imprensa Escrita em Moçambique 2016”. 
Maputo, Abril de 2017.

ACESSO À INFORMAçãO

Em 2017, o Governo e o MISA iniciaram 
um processo de formação de jornalistas 
e funcionários públicos em posições-
chave – a maioria gestores e respon-
sáveis pela actualização dos websites 
– no processo da disponibilização de 
informação ao público. O objectivo 
era garantir um nível de 70% dos fun-
cionários públicos, nos sectores que 
lidam com a disponibilização da infor-
mação, com relevante conhecimento e 
práticas modificadas na relação com os 
cidadãos no quadro do direito à infor-
mação.

Um dos resultados esperados é o ele-
vado nível de resposta do governo nos 
pedidos de informação e/ou na dis-
ponibilização proactiva de informação, 
garantindo resposta a mais de 60% dos 
pedidos de informação dos cidadãos.

Actualmente o cenário tende a mudar. 
O estudo do MISA Moçambique (2017) 
sobre instituições Abertas e Fechadas 
revela que de 2016 para 2017 não houve 
uma evolução considerável, seja na dis-
ponibilização da informação através 
de websites, como na forma como as 
organizações públicas ou privadas se 
estão a estruturar para acomodar a re-
cepção de pedidos de informação. Na 
edição do ano 2017, notou-se uma 
ligeira melhoria na resposta de pedidos 
de informação, embora respostas não 
satisfatórias, dado que apenas respon-
deram os pedidos, mas sem disponibi-
lizar a informação. Contrariamente ao 
ano anterior (2016) em que apenas uma 
instituição respondera, em 2017 pelo 
menos três instituições responderam aos 
pedidos4.

4 MISA Moçambique. “Moçambique: Avaliação da 
Transparência 2017”. Maputo, Setembro de 2017. 
Disponível em http://www.misa.org.mz/index.php/
publicacoes/relatorios/direito-a-informacao-1/85-
avaliacao-de-transparencia-misa-2017/file.
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As instituições continuam sem dispor 
de uma arquitectura organizacional 
que permita uma troca mais flexível e 
simplificada da informação com os ci-
dadãos. Por exemplo, embora muitas 
disponham de páginas web, estas não 
contêm informação relevante para o ci-
dadão, e mais, poucas gozam de uma 
rotina de actualização, o que faz com 
que não sejam pertinentes para a circu-
lação e acesso à informação.

MEDIA E ELEIçÕES 

No ano em análise, Moçambique inicia 
um ciclo eleitoral (eleições autárquicas 
em 2018 e gerais em 2019). Os períodos 
eleitorais têm-se revelado momentos 
conturbados para os órgãos de comu-
nicação social. Primeiro, porque nestes 
períodos a imprensa, incluindo os próp-
rios jornalistas, são muitas vezes con-
trolados e silenciados pelo partido no 
poder, através de fundos provenientes 
de instituições do Estado, quer na publi-
cidade, assim como em outras formas 
de financiamentos. Segundo, há sempre 
uma tendência de ameaçar jornalistas 
e os respectivos órgãos de informação 
relativamente independentes e de os 
conotar com a oposição e com ‘a mão 
externa’ só porque não se revelam alin-
hados ao poder político vigente.

SEGURANçA DE JORNALISTAS

Durante o ano de 2017, foram regista-
dos mais de 20 casos de violação da 
liberdade de imprensa, a maioria dos 
quais constituídos por ameaças e intimi-
dações, confisco de equipamentos de 
trabalho e agressões.

No período em análise foram registados 
quatro casos de agressões e dois casos 
de confisco de equipamento de trabalho 
e diversos casos de ameaças e intimi-
dações (ver a secção sobre Violações de 
Liberdade e Vitórias)

O número de políticos 
da oposição e do 
partido no poder 
assassinados durante 
o conflito armado 
... estima-se que 
chegue a dezenas de 
cidadãos.

LIBERDADE DE EXPRESSãO NAS 
REDES ELECTRÓNICAS 

Moçambique dispõe desde Janeiro de 
2017 de uma Lei sobre Transacções 
Electrónicas. Embora não seja de forma 
directa, esta lei é vista por muitos como 
um instrumento para controlar e intimi-
dar as mentes críticas, dado que prevê 
responsabilizar criminalmente pessoas 
que circulam mensagens ofensivas5.
Com efeito, a alínea d) do artigo 18, da 
Lei das Transacções Electrónicas (Lei 
n.º3/2017, de 9 de Janeiro), estabelece 
que cabe ao provedor intermediário, 
“identificar os utilizadores que trans-
mitem ou armazenem dados com con-
teúdos ofensivos, usando o serviço de 
comunicação com remetente não iden-
tificado”.

5 Ver @Verdade (2014), acessível em http://www.
verdade.co.mz/destaques/democracia/45220-
governo-quer-criminalizar-smss-e-e-mails-insultuo-
sos e Global Voices (2016), disponível em https://
pt.globalvoices.org/2016/11/30/mocambique-in-
ternautas-desconfiam-do-verdadeiro-proposito-da-
nova-lei-sobre-transacoes-eletronicas/
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De acordo com a mesma lei, toda a 
informação apresentada sob forma de 
mensagens electrónicas goza de força 
probatória para efeitos de responsa-
bilização dos autores. A lei ainda não 
foi regulamentada, daí que ainda não 
foram definidos os tipos de conteúdo 
que são considerados ofensivos.

“Lei sobre 
Transacções 
Electrónicas ... é vista 
por muitos como 
um instrumento 
para controlar e 
intimidar as mentes 
críticas, dado que 
prevê responsabilizar 
criminalmente 
pessoas que 
circulam mensagens 
ofensivas”.

Mesmo que alei tenha entrado em vigor, 
o seu impacto ainda não é sentido. As 
redes sociais, nomeadamente o Face-
book, WhatsApp, Twitter, Instagram en-
tre outras, continuam a ser os principais 
meios de comunicação entre pessoas e 
instrumentos de mobilização social em 
Moçambique. Ainda não houve registo 
publicamente conhecido de cidadãos 

que tenham sido responsabilizados 
criminalmente por circularem mensa-
gens electrónicas consideradas ofensi-
vas. 

Efectivamente, a lei pode ter efeitos in-
timidatórios dado que a circulação das 
mensagens passa a ser fortemente con-
trolada para o efeito de responsabili-
zação dos seus autores, o que pode criar 
entre os cidadãos um certo ambiente de 
medo.

PERSPECTIVAS PARA 2018

Conforme foi referido acima, o ano 
2018, devido ao ciclo eleitoral que 
inicia, poderá ser difícil para a comu-
nicação social. A título de exemplo, 
entre Janeiro e Fevereiro do ano em 
curso já foram divulgados quatro casos 
de violação da liberdade de imprensa, 
nomeadamente:(1) ameaças e intimi-
dações à Rádio Encontro, pertencente 
à Igreja Católica, com sede na cidade 
de Nampula, vindas de ‘altas figuras’ 
durante a cobertura das eleições inter-
calares no município de Nampula; (2)
o equipamento do jornalista do Diário 
da Zambézia foi confiscado por mem-
bros do partido Frelimo em Quelimane, 
província da Zambézia, quando fazia a 
cobertura da sessão do comité provin-
cial do mesmo partido; (3) indivíduos 
desconhecidos furtaram equipamento 
de trabalho do jornalista da Miramar em 
sua casa na cidade de Tete; (4) um jornal 
independente (Horizonte) foi despejado 
das suas instalações em Cabo de Del-
gado e os seus funcionários foram con-
tratados por um jornal do Conselho Mu-
nicipal de Pemba, capital da província.

Português



Fevereiro   
AMEAÇADO
Um funcionário do Conselho Mu-
nicipal da Beira, que responde 
pelo nome de Arcanjo, tentou 
impedir a actividade de um jor-
nalista do Diário de Moçambique 
que cobria um acidente de viação, 
tendo ainda ameaçado o jorna-
lista nos seguintes termos: “Estás 
muito preocupado em ligar para 
ambulância, mas pede para virem 
duas, porque a outra será para ti. 
É melhor te afastares daqui, senão 
vais-te arrepender”. 

Março 
AMEAÇADO
O editor do jornal @Verdade, Adé-
rito Caldeira foi notificado pela 
Procuradoria-Geral da República 
para prestar declarações sobre 
uma processo cuja natureza 
desconhecia. O Procurador-Geral 
Adjunto pediu que apresentasse os 
documentos que serviram de fonte 
de informação do artigo em causa.

7 de Abril 
DETIDO 
Detenção do jornalista Estácio 
Valoi na cidade de Pemba, Cabo 
Delgado, quando tirava fotografias 
de um grupo de pessoas por oca-
sião do Dia da Mulher Moçam-
bicana, 7 de Abril.

Abril  
VITÓRIA
Uma Vitória para a liberdade de 
imprensa em que o MISA e Daviz 
Simango acordam a extinção do 

VIOLAçõES DE LIBERDADE DOS MEIOS DE 
COMUNICAçãO SOCIAL & VITóRIAS EM 2017
O ano que terminou foi fértil em casos de violação da liberdade de imprensa e de vitórias conquista-
das. Igualmente, o MISA teve de intervir em vários casos, providenciando apoio jurídico a jornalistas e 
os respectivos órgãos de informação. Ao longo do ano de 2017 foram registados mais de 20 casos de 
violação das liberdades de imprensa e de expressão. Eis os casos registados:

processo contra o jornal Diário de 
Moçambique, após a intervenção 
do núcleo local do MISA.

12 de Maio 
AGREDIDO
Jornalista agredido pela guarda 
presidencial em Nampula. O nú-
cleo do MISA Moçambique em 
Nampula tomou conhecimento, 
com justificada preocupação, 
da agressão ao jornalista Arlindo 
Chissale, da Rádio e Televisão 
Comunitária de Nacala Porto, 
protagonizada por uma agente 
de segurança do Presidente da 
República em Nacala Velha. Na 
altura da agressão – ocorrida no 
dia 12 de Maio – Arlindo Chissale 
encontrava-se a fazer a cobertura 
jornalística e fotográfica da visita 
presidencial, usando o telemóvel.

Maio 
AMEAÇADO
O jornalista da Rádio Comuni-
tária de Nacala Porto, Abdul Age, 
foi ameaçado por membros da 
direcção do Clube Desportivo 
de Nacala por alegadamente ter 
publicado uma notícia sobre o 
não-pagamento de dois meses de 
salários aos jogadores.

Junho 
CENSURADO
Proibição de cobertura do jul-
gamento do caso ‘Banco Chinês’, 
uma decisão problemática. O 
MISA Moçambique recebeu, 
com justificada preocupação, in-
formação de que, a pedido do 
advogado dos réus, Flávio Me-



nete, actual bastonário da Ordem 
dos Advogados, a Televisão de 
Moçambique tinha sido proibi-
da de fazer a cobertura do jul-
gamento do caso ‘Banco Chinês’, 
relacionado com uma associação 
financeira conhecida por Banco 
Chinês, que supostamente fun-
cionava ilegalmente na cidade de 
Maputo.

Junho 
CENSURADO
Jornalistas da Televisão Comuni-
tária de Chimoio (TVC) foram ex-
pulsos pelo governador. Os jorna-
listas foram impedidos de integrar 
a comitiva que se deslocava para a 
verificação da retirada das Forças 
Governamentais.

Junho  
AMEAÇADO
O vereador para a área de Infra-
estruturas, Urbanização e Con-
strução no Conselho Municipal de 
Quelimane, Yassin Calú, ameaçou 
e embargou a obra da construção 
de um edifício no espaço perten-
cente ao Jornal em retaliação à 
denúncia feita pelo jornal sobre 
indícios de corrupção no sector 
sobre a alçada do vereador.

Julho  
CENSURADO
Dois jornalistas, nomeadamente 
André Catueira, da Agência Lusa, e 
Benedito Cobrissua, do semanário 
Zambeze, foram impedidos de in-
tegrar a comitiva organizada pelas 
forças armadas para a verificação 
de retirada das forças governa-
mentais da Gorongosa, zonas de 
cerco ao líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama.

Julho 
CENSURADO 
Dois jornalistas do jornal Maga-
zine Independente, nomeada-
mente Abanês Ndanda e António 
Nhangumbe, repórter e repórter 

estagiário respectivamente, foram 
agredidos por agentes da segu-
rança do Governo da Província de 
Maputo com o conhecimento do 
Gabinete de Comunicação daque-
la instituição governamental, 
quando se encontravam a fotogra-
far o edifício, o que não é proibido 
pela lei. O equipamento dos jor-
nalistas foi tirado à força (máquina 
fotográfica de onde foi retirado o 
cartão de memória para efeitos de 
eliminação das imagens colhidas), 
sob pretexto de que a falta de au-
torização feria os direitos de ima-
gem daquela instituição.

20 de Julho 
AMEAÇADO
Aparício de Nascimento, edi-
tor do jornal Malacha, publicado 
na cidade de Tete, foi notificado 
pela polícia local, para ser ou-
vido pelo comandante provincial 
e o seu respectivo chefe de oper-
ações. A audição teve lugar no dia 
seguinte, 20 de Julho. O jornal foi 
notificado na sequência de um ar-
tigo que noticiava que um agente 
da polícia teria morto, a tiro, um 
jovem inocente.

Julho  
AMEAÇADO
 O website do FMO (http://www.
fmo.org.mz/) sofreu um ataque 
de hackers após ter organizado 
a recolha das assinaturas e ter 
apresentado junto do Conselho 
Constitucional um pedido de fis-
calização da constitucionalidade 
do acto de legalização das dívidas 
ocultas pelo parlamento. No web-
site podia-se ler (em inglês) “este 
site foi invadido por Pri Nce”. No 
fundo do website aparece numa 
imagem desenhada de uma pes-
soa ensanguentada e com a leg-
enda “Propriedade de Pri Nce”.



Julho  
VITÓRIA
Com apoio jurídico do MISA,  o 
semanário Magazine Indepen-
dente e o seu respectivo editor 
foram ilibados num processo 
movido pelo ex-director Regional 
Norte, da Autoridade Tributária de 
Moçambique, Cristiano Arcanjo 
Dengo, em que eram acusados de 
calúnia e difamação.

Setembro 
AGREDIDO
O jornalista Luciano da Con-
ceição em Inhambane foi agredi-
do quando tentava recolher infor-
mações sobre uma suposta greve 
dos estudantes de um instituto de 
formação de saúde. Foram-lhe ar-
rancados a máquina fotográfica, 
bloco de notas e o telefone e foi 
mantido refém. A sua libertação 
só foi possível com a intervenção 
da polícia. O diagnóstico médico 
concluiu que a agressão resultou 
em contusões na mão.

Dezembro 
CENSURADO
A polícia em Nacala confiscou 
o equipamento do jornalista da 
Rádio Comunitária de Nacala, 
constituído por gravador e dois 
telemóveis, quando fazia a 
cobertura da morte a tiro de um 
agente da polícia por um colega 
em Nacala-A-Velha, na província 
de Nampula. 

Setembro 
CENSURADO 
Jornalista da Agência de Infor-
mação de Moçambique (AIM), 
Anacleto Mercedes, foi forçado a 
abandonar o salão onde Filipe Ny-
usi, Presidente do partido no poder 
e da República proferia o discurso 
de abertura do XI Congresso, na 
cidade da Matola. Foi conduzido 
ao posto policial junto à Escola 
Central do Partido Frelimo, onde 
foi submetido a um interrogatório 

sobre a finalidade da gravação do 
discurso do presidente.

Outubro  
AMEAÇADO
Jornalistas da rádio comunitária 
Millennium em Morrumbene, na 
província de Inhambane, foram 
ameaçados de morte pela coman-
dante distrital da polícia, após te-
rem denunciado casos de roubos 
protagonizados por uma quadrilha 
que alegadamente integrava um 
agente da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), afecto 
ao comando distrital. Os jornalis-
tas tiveram de se refugiar fora da 
cidade, mas regressaram após al-
guns dias.

Dezembro 
AMEAÇADO
O jornalista e director editorial do 
jornal Ikweli, publicado em Nam-
pula, Aunício Silva, foi ameaçado 
de morte por um desconhecido, 
que lhe apontou uma pistola, afir-
mando que o jornal Ikweli estava 
a prejudicar a imagem do presi-
dente do Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), Daviz 
Simango, assim como do candida-
to do partido nas eleições interca-
lares municipais de 24 de Janeiro.

Outubro 
AMEAÇADO
Um jornalista da Rádio Queli-
mane FM foi processado por ter 
publicado, durante o programa 
de desporto, uma reportagem 
que noticiava que o Presidente do 
Clube do Porto de Quelimane de-
via salários ao motorista do clube, 
tendo, o presidente do clube, sido 
contactado duas vezes para dar a 
sua versão, sem sucesso dado que 
negava prestar qualquer esclareci-
mento.


