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A Governação electró nica em Moçambique : Uma janela para a melhoria do direito à informação. 

NOTA EDITORIAL
 

O Boletim do Direito de Acesso à Informação  é uma publicação trimestral do 

Observatório de Acesso à Informação e Liberdade de Expressão da Associação Centro 

de Direitos Humanos. 

O Observatório de  Acesso à Informação e Liberdade de Expressão de Moçambique 

(OAILEM) é uma unidade de pesquisa e observação subordinada à Associação Centro de 

Direitos Humanos e visa contribuir para o respeito e aplicabilidade, na sociedade 

moçambicana, dos direitos fundam entais de acesso à informação e liberdade de 

expressão através de pesquisa, observação e promoção.  

O Boletim do Direito à Informação  é a face mais visível do Observatório, pois, de forma 

regular e permanente, relata e divulga as actividades, os resultados, as inquietações  e o 

pensamento do Observatório em relação aos direitos humanos em geral e ao direito de 

acesso à informação em especial.  

O presente Boletim é o número 6 da série e tem como tema “A Governação Electrónica 

em Moçambique. Uma Janela para a Melhoria do Direito de Acesso à Informação” . O 

propósito deste  tema é  discutir o estágio actual da governação electrónica em 

Moçambique, suas vantagens, constrangimentos e os desafios que se colocam tendo 

como base o direito de acesso à informação.  

Assim, o presente artigo anali sa três pontos fundamentais da governação electrónica 

em Moçambique  a saber : (i) o panorama actual da governação electrónica em 

Moçambique, (ii) as vantagens da governação electrónica na efectivação do direito de 

acesso à informação em  Moçambique e (iii) os desafios da governação electrónica em 

Moçambique. Todos estes pontos sãos analisados  sob perspectiva de direitos humanos. 

É nossa convicção que este artigo será uma mais-valia para todo aquele que se interessa 

em assuntos de direitos humanos e, em especial, do direito de acesso à informação.  

Para terminar, o Observatório renova o seu convite para todos os interessados no 

enriquecimento desta iniciativa a  enviarem as suas contribuições e sugestões.  

 

Saudações Académicas.  

Junho de 2014. 
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Contextualização  

 

A edificação de uma «  sociedade de 

informação  »  é,  actualmente, associada ao acesso à 

informação através do uso das tecnologias de 

informação  e comunicação (TIC).  

 

Os governos  ao nivel do Mundo  procuram 

resolver esta necessidade de asso ciar o direito de 

acesso à informação e o uso das TIC, através da

 

adopção de uma governação eletrónica que 

consiste, entre outros, na
 

disponibilização de 

informações de utilidade pública,
 
por via das TIC.

 

 
Entretanto, a

 
adopção plena desta 

governação impli ca
 
a superação de um dup lo 

desafio por parte do s g overnos. Por um lado,
 
a 

criação de uma estrutura e estratégia de gestão e 

fornecimento de informação de utilidade púlica

 

através das TIC
 
e, por outro lado, na garantia de 

acesso às TIC por parte dos cidadão s, de forma a

 

acederem às informações disponibilizadas por esta 

via.
 

 
A opção por este tipo de governação, 

ultrapassando os dois desafios atrás enuciados , 

apresenta enormes vantagens na concretização do 

direito de acesso à informação, uma vez que permite 

ultrapassar os constrangimentos
 
com os quais se 

depara o exercicio efectivo do direito de acesso à 

informação pelos cidadãos, pois, através das TIC as 

informações de utilidade pública ficam disponiveis a

todos, a  partir de qualqu er ponto do território  e a

todo tempo.  

 

Deste modo, c omo forma de moder nização, 

em consonância com o  ritmo do progresso mundial, 

e  por forma à obter as vantages que a adopção 

deste tipo de governação traz, Moçambique da os 

seus primeiros passos visando adoptar a 

governação eletróni ca, o que poderá influenciar 

positivamente a efectivação do direito de acesso à

informação no País, estando devidamente 

clarifcando os seus objectivos e identificando os 

desafios.
 

 
Assim, tendo em

 
contribuir para que a 

adopção deste tipo de governação cons titua uma 

oportunidade e instrumento para a melhoria do 

direito de acesso à informação ,
 

convém analisar o 

actual estado da governação eletrónica em 

Moçambique (I), apontado a relevância na sua 

adopção (II) e identificando os constrangimentos 

para a sua concretização (III). 
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I.
 

Panorama actual da governação eletrónica 

em Moçambique.    
 

 
Moçambique ocupa a 158º posição 1, no 

indíce de desenvolvimento da governação eletrónica 

da organização das Nações Unidas, o que o torna 

num dos Paises menos avançados no pro cesso de 

implementação deste tipo de governação2.
 

 
Desde 2002 ,

 
com a aprovação da política de 

informática, o governo moçambicano deu
 
os 

primeiros passos rumo à
 

adopção de uma 

governação electrónica que teve a sua 

concretização com a aprovação em 2006 da 

estratégia

 

de governação electrónica.

 

                                                                 
1Entre 193 Países. 

 
2Fonte: E-Government Survey 2012, Organização das Nações Unidas . 

 

 

 

 

 
Resulta inequivocamente desta estratégia 

que, a garantia de um acesso efectivo à informação 

pelos cidadãos é um dos seus princípios 

impulsionadores, desde logo, porque a visão
 

da 

mesma é a de dar à
 

“qualquer moçambicano ,
 

em 

qualquer área da governação , em qualquer sector 

da economia, e a qualquer nível da sociedade, o 

direito de aceder, processar e aplicar toda a 

informação necessária
 

para cada um alcançar o 

máximo do seu potencial como indivíduo dotado de 

conhecimento, um cidadão responsável e um 

competidor global ”3. 
 

 Aliás, constitui um dos objectivos da 

estratégia de governação electrónica de 

Moçambique “Dar acesso à

 

informação

 

para 

                                                                 
3Visão da Estratégia de governação electrónica estratégi a de governação 
electrónica, 2006 -2011.
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facilitar as actividades do sector privado e simplificar 

a vida dos cidadãos”. 

 

Assim, através desta estratégia e do uso das 

TIC, o governo moçambicano comprometeu-se até  
2011 à, dentre outros:  

 
i.
           

Permitir acesso público à informação e 

serviços do Governo aos níveis 

distrital e municipal; 
 

ii.
           

Instalar pelo menos um ponto de
 

acesso público em funcionamento em 

cada
 

Distrito/Município.
 

iii.
 

Disponibilizar através da Internet 

(Web) formulários e procedimentos
 padronizados de todos os serviços do 

Governo4.

 

 

 

Ora, a concretização destes compromissos , 

que permitiria

 

uma melhoria significativa na 

efectivação do direito de acesso à informação em 

Moçambique, ainda está por concretizar.

 

             

Ou seja, actualmente

 

a cobertura da rede do 

Governo Electrónico é insignificante, porquanto

 cobre apenas o nivel central, as capitais provinciais 

e parte de alguns distritos, tendo sido criado pouco 
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Este compromisso foi elevado ao nível legislativo na Lei n.º 
7/2012, de 7 de Fevereiro, que consagrou a obrigatoriedade de as 

entidades públicas disporem de páginas electrónicas com este 
tipo de informação.

 

mais de 40 Centros Multimédia Comunitários 

(CMC’s)  em todo o Pais, embora haja compromissos 

de em se alargar significativamente a rede até o ano 

2015, objectivo dificil à atingir quando falta menos de 

6 meses para 2015.  

 
Deste modo, existe ainda um caminho longo 

por percorrer para que os benefícios da governação 

electrónica produza os efeitos desejados na 

efectivação do direito de acesso à informação em 

Moçambique. 
 

 
II.

 
Vantagens

 
da governação electrónica

 
na 

efectivação do direito de acesso à 

informação em Moçambique.

 

 A adopção plena de uma governação 

eletrónica em Moçambique permitirá dar

 

passos 

significativos na efectivação do direito

 

de acesso de 

acesso à informação em Moçambique, uma

 

vez que 

permite ultrapassar parte dos principais 

constragimentos para um real acesso à informação 

em Moçambique, mormente, fisícos5, materias6

 temporais7, burocráticos8  e financeiros.  

                                                                 

5

 

Fraca

 

cobertura territorial das instituições e meios de divulgação de 
informações.

 

6Jornais, Boletins oficiais, brochuras, etc. 

 

7

 

O longo periodo que separa a solicitação de uma informação e a sua 
concessão, bem como a necessidade de se conformar com os horari os 
de funcionamento das instituições públicas. 

 

8O Número de autorizações que normalmente é preciso obter para ter 
direito à uma informação pública.
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Ou seja, num Pais onde a cobertura territorial 

das instituições e a produção de meios  fisícos  de  

divulgação de informações é ainda insuficiente e ,  

tem se assistido um crescente acesso dos cidadãos 

às TIC, principalmente através do acesso à telefonia 

movél9, bem como o uso de redes socias 

(Facebook, T witter, etc)  a utilização das TIC, estes 

meios desmasterializados de fornecimento de 

informação garantiria um maior acesso dos cidadãos 

à informação.
 

 
Esta

 
garantia resulta do facto do acesso à 

informação por esta via ser mais simplificado, uma 

vez que reduz significativamente as formalidades 

administrativas ligadas ao processo de acesso fisíco 

à informação.
 

 
Ademais, aceder à informação por

 
via das 

TIC, permite ultrapassar o constragimento temporal 

que normalmente enfretam os cidadãos no acesso à 

informação, pois, por esta via, o cidadão não carece
 

de se deslocar para ter acesso à informação 

desejada
 

e,consequentemente,
 
não precisa de 

dispender tempo na procura da informação , visto 

que

 

poderá ter acesso a

 

partir de qualquer ponto do 

território.

 

                                                                 
9

 

Importa referir qu e existem em Moçambique 03 operadoras de telefonia 
movél que cobrem quase a totalidade do território nacional. 

 

 

Outrossim,  a informação disponi bilizada por 

esta via permite assegurar uma melhor conservação 

da informação, bem como reduzir os custos que 

normalmente estão à ela associados, quando se 

sabe que grande parte dos cidadãos vive  em 

situação de extrema pobreza.   

 

Enfim, adoptar uma governação eletrónica

em Moçam bique  permitiria colocar o cidadão mais 

próximo da informação de utilidade pública, 

respeitando-se assim, o seu
 

elementar
 

direito de 

aceder convenientemente à informação em tempo 

útil e de forma pouco onerosa
 

sendo, por isso, 

imperioso ultrapassar os desafios
 

para a efectivação 

da governação electrónica em Moçambique. 
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III. Desafios para a efectivação  da 

governação electrónica em Moçambique.  

  
Moçambique adoptou a governação eletrónica em 

2002
 
com a aprovação da política

 
de informática, o

 
que faz com que

 
tenham

 
decorrido

 
mais de

 
12 anos 

desde a introdução deste tipo de governação no 

Pais. E ntretanto,  a efectivação da governação 

eletrónica constitui
 
ainda

 
um desafio

 
para o País.   

 

 
São dois os principais desafios para a 

efectivação da governação eletrónica:
 

i.
 

Modernização organizacional e profissional 

da administração pública; e 
 

ii.
 

Criação de condições de acesso aos 

instrumentos de governação eletrónica pelo 

público. 
 

iii.  A regulação do uso das TIC  sem a tentação 

de restringir, desnecessariamente, os direitos 

dos cidadãos  

 

Ou seja, a governação eletrónica não se 

limita à simples disponibilização de informações nas 

páginas de internet das instituições públicas, ela 

necessita de uma profunda reconfiguração da 

estrutura e modo de funcionamento da 

administração pública.  

 
Se  é um facto que a administração pública 

moçambicana tem mostrado sinais de modernização 

no que concerne à
 

governação eletrónica, através 

adopção instrumentos aptos a este tipo de 

governação como são exemplos a janela única 

usada pelos serviços alfandegário s  ou a existência 

de páginas de intenet em quase todos os ministérios 

e governos provinciais, é  também um facto a 

existência de manifestas deficiências no 

funcionamento  destes serviços caracterizadas por 

falhas da rede e a falta de actualização constante da 

informação disponibilizada , assim como a
 
não 

utilização de outras plataformas de divulgação de 

informação como twitter, facebook e Youtube, 

plataformas estas que para além de serem pouco 

onerosas, são bastante utilizadas pelo público na 

busca de informação.  
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Contudo, esta modernização da 

administração pública, acautelado-se as deficiências 

retromencionadas, só poderá permitir a  efectivação 

plena da governação eletrónica se for acompanhada 

da criação de condições de acesso aos instrumentos 

de governaç ão eletrónica pelo público, i.é, se o 

público poder aceder e utilizar as TIC sem grandes 

encargos, principalmente finaceiros.  

 
Para efeito é necessário que  se providencie,  

para além de facilidades na  aquisição dos 

competentes equipamentos, mormente, 

computadores ou outros equipamentos de acesso à 

internet, educação eletrónica  e condições de 

acesso gratuito ou pouco oneroso a esta internet 

através, por exemplo, de pontos públicos de acesso 

(pontos wifi’s de acesso gratuito)10.
 

 
É inquietante saber que exis tem planos de 

regulação do uso das TIC sem que o respectivo 

instrumento tenha sido amplamente discutido pela 

sociedade, já que se trata de matéria que vai afectar 

não só a circulação de informação de interesse 

pública, mas também a informação de carácter 

privado. Não se deve advogar a não regulação do 

uso das TIC, mas é necessário estabelecer 

parâmetros baseados na ideia de que se trata de 

regulação de um direito fundamental, impondo -se 

                                                                 
10A experiência  caboverdiano neste aspecto é muito rica.  

 

que o respectivo conteúdo normativo seja facilitador 

do uso das TIC e n ão constrangedor. É necessário 

que o legislador parta do pressuposto de que está a 

regular uma liberdade fundamental e por essa via os 

cidadãos devem ter garantia de exercício livre do 

direito de procurar, receber e difundir informação na 

base da liberdade  de expressão e de opinião 

garantido pelo artigo 3 da Constituição da República, 

que define Moçambique como um país de pluralismo 

de expressão e do respeito dos direitos 

fundamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



A Governação electró nica em Moçambique  : Uma janela  para a  melhoria do direito à informação.  

 

Conclusão 

O papel  e o lugar  das TIC na estruturação 

das relações sociais é hoje inquestionavél, sendo  

também bastante relevante o seu papel para a 

divulgação e acesso à informação.  

 

Consciente desta e outras vantagens que as 

TIC proporcionam, o governo moçambicano iniciou 

em 2002 a implmentação de uma governação 

eletrónica. Entretanto,  a efectivação plena desta 

governação que trará indubitavelmente vantagens 

ao direito de acesso à informação pública, apesar de 

definida em polliticas e estratégias concretas 

continua a enfrentar alguns desafios para a sua 

efectivação, mormente a capacitação da 

administração pública, por um lado e do público, por 

outro lado, sobre a necessidade e utilizaçã das  

TIC como meio de melhoria do dire ito de acesso à 

informação.  
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