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SOBRE A ORGANIZAÇÂO 
 

A Associação Centro de Direitos Humanos, abreviadamente designada
 

ACDH, é uma pessoa 

colectiva de direito privado, sem fins lucrativos, com natureza associativ a, que tem a sua sede

na Avenida Kenneth Kaunda, n.º 960, 1º andar, esquerdo e visa promover a cultura dos direitos 

humanos através das actividades de apoio ao ensino, investigação, documentação e assistência 

técnica às faculdades e escolas de direito, organizações da sociedade civil e entidades públ icas 

e privadas no domínio científico dos direitos humanos.  

 
A ACDH está intimamente relacionada com a Faculdade de Direito da UEM, enquanto uma 

unidade de apoio ao ensino, investigação e extensão. 
 

 PRINCÍPIOS ORIENTADORES
 O ACDH

 

orienta-se pelos seguintes valores:

 a)

 

Democracia e direitos humanos;

 b) Autonomia e independência científica; e

c)
 

Igualdade do Género.
 

ACTIVIDADES
 

Para a prossecução dos seus objectivos, a ACDH
 

executa as seguintes actividades:
 

a)
 

Apoio ao ensino de direitos humanos;
 

b)
 

Pesquisa e investigação;
 

c)  Publicação de manuais, relatórios e artigos científicos em matéria dos 

direitos humanos;  

d)  Realização de conferências, seminários, simpósios e workshops; 

e)  Assistência técnica à organizações da sociedade civil e a entidades públicas 

e privadas;  

f)
 

Capacitação e formação em matéria de direitos humanos;
 

g)
 

Realização de outras actividades complementares dos objectivos do ACDH. 

 

 

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE DIREITOS
HUMANOS
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BOLETIM DO DIREITO DE ACESSO 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,	 abreviadamente	

conhecido	pela	sigla	(OAILEM).	

O	 Observatório	 de	 Acesso	 à	 Informação	 e	 Liberdade	 de	 Expressão	 de	 Moçambique	 é	 uma	 unidade	 de	

pesquisa	 e	 observação	 subordinada	 à	 Associação	 Centro	 de	 Direitos	 Humanos	 e	 visa	 contribuir	 para	 o	

respeito		e	 	aplicação,		na		sociedade	 	moçambicana,		dos			direitos		fundamentais	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	7	 da	 série	de	publicações	e	 tem	como	 tema	 “o	exercício	do	direito	de	

acesso	à	informação	pela	pessoa	com	deficiência	visual	e	auditiva	e	o	seu	impacto	na	participação	

política	e	governação	em	Moçambique”.	O	propósito	deste	tema	é	discutir	a	teoria,	o	regime	 jurídico	e	

prática	 do	 exercício	 direito	 de	 acesso	 à	 informação	 pela	 pessoa	 com	 deficiência	 visual	 e	 auditiva	 em	

Moçambique	e	o	seu	impacto	na	participação	política	e	na	governação	em	Moçambique. 	

Assim,	 o	 presente	 artigo	 terá	 três	 pontos	 essenciais:	 (i)	 a	 primeira	 parte	 analisará	 o	 regime	 jurídico	

internacional,	regional	e	moçambicano	do	acesso	à	informação	da	pessoa	com	deficiência	visual	e	auditiva	

tendo	 com	 pano	 do	 fundo	 a	 sua	 participação	 política	 e	 governativa,	 (ii)	 no	 segundo	 plano	 vai	 discu tir	 a	

prática	moçambicana	no	acesso	à	informação	da	pessoa	com	deficiência	para	melhoria	da	sua	participação	

política	e	governativa	e	(iii)	na	terceira	parte	fará	as	conclusões	gerais. 	

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

direitos	humanos	em	geral	e,	em	especial,	do	direito	de	acesso	à	 informação	das	pessoas	 com	deficiência	

visuais	e	auditivas.	

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

iniciativa	 para	 enviarem	 as	 suas	 contribuições	 e	 sugestões	 para	 a	 sede	 do	 Observatório	 sita	 na	 Avenida	

Kenneth	Kaunda,	960,	1º	andar.	

	

	

	

Saudações	Académicas.	

Setembro	de	2014.	

	

A	Coordenação	
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1.

 

Introdução

 

As sociedades democráticas caracterizam-se por reconhecer 

direitos e liberdade aos cidadãos de participarem na política e 

governação de modo a influênciarem e determinarem 

livremente os processos de tomada de decisões que afectam os 

seus interesses. Nesse quadro, a par de outros direitos e 

liberdades como educação, expressão, associação  de reunião; 

o direito de acesso à informação destaca-se pelo facto de 

constituir o pressuposto central para que haja a desejada 

participação política (activa e inclusiva), e governação (boa-

governação).  

Esta asserção deve-se, em larga medida, à dependência que os 

demais direitos têm em relação ao acesso à informação dos 

diversos domínios da gestão e administração dos assuntos de 

interesse público, sendo certo que a capacidade  que se deve ter 

para influenciar as  escolhas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

políticas  e a respectiva 

monitoria 

 

depende da posse de informação. 

A relevância do direito de acesso à informação, enquanto 

alicerce do direito da participação política e na governação 

resulta do seu reconhecimento e protecção a nível 

internacional, regional  e nacional, o qual deve ser exercido em 

condições de igualdade e não discriminação.1  

Porém, vista na perspectiva dos direitos humanos das pessoas 

com  deficiência visual ou auditiva, a questão de igualdade e 

não descriminação no acesso à informação é problemática, 

sobretudo em países subdesenvolvidos como no nosso, em que 

na generalidade das situações se registam dificuldades de os 

respectivos Estados protegerem e proverem os direitos 

humanos. 

                                                           
1
 Como adiante se discuti. 
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É de constatação fácil que os cidadãos com deficiência visual 

e auditiva  apresentam necessidades particulares decorrentes 

da sua limitação física, quer seja relativa, quer absoluta,  em ter 

acesso à informação transmitida ou disponibilizada em termos 

ordinários, ou seja, por escrito ou oral, já que os cidadãos com 

deficiência visual ou auditiva usam uma linguagem específica 

em código braille ou em sinais, respectivamente. 

Numa abordagem baseada em direitos humanos, as limitações 

acima referidas consubstânciam barreiras no exercício deste 

direito, daí que na perspectiva das obrigações dos Estados para 

com os direitos humanos implica   a  adopção  de  medidas 

especiais para garantir a promoção, protecção e provimento do 

direito de acesso à informação a todos os cidadãos em 

condições de igualdade e não discriminação.  

 

No quadro da democracia, de que o processo eleitoral 

recentemente decorrido em Moçambique representa a sua 

expressão máxima, não é forçoso reconhecer que o exercício 

do direito de participação política dos cidadãos com 

deficiência auditiva ou visual ficou, de certa forma, limitado, 

porquanto, não foram muito visíveis as muitas iniciativas 

partidárias ou da administração eleitoral de abranger estes 

grupo da sociedade, quer em materiais de campanha eleitoral, 

quer de educação cívica eleitoral. 

 

Por esta razão, o Centro dos Direitos Humanos reflecte no 

presente Boletim sobre a teoria e a prática do acesso à 

informação da pela pessoa com deficiência visual e auditiva 

em Moçambique e analisa o impacto que essa realidade tem na 

sua participação política e na governação em Moçambique. 

A questão é abordada em cinco partes. A primeira 

consubstânciada pela introdução, a segunda parte elabora no 

quadro legal de protecção do direito de acesso à informação e 

partcipação política e na governação da pessoa com 

deficiência visual e auditiva (com  maior ênfase na pessoa 

visual e auditiva). A terceira parte elabora 

entre  o exercício do direito  de  acesso  à 

ção e o seu impacto    na     part i

governação  em geral   e  em 

cipação   política e

específico da pessoa com deficiência  visual  e  auditiva.  A 

específico   da   pessoa   com

realidade concreta, o caso de Moçambique. 

parte apresentam uma breve conclusão. 
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2. Quadro legal de protecção do direito de acesso à 

informaçã ,   participação  politíca  e na governação 

da pessoa com deficiência visual e auditiva 

Esta parte da análise procura demonstrar não só o fundamento 

jurídico do direito de acesso à informação, como, também, as 

implicações jurídicas que resultam do facto de existirem 

instrumentos legais que consagram o direito de acesso à 

informação pelos cidadãos com deficiência visual e auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Quadro legal de protecção do direito de acesso à 

informação  

A nível internacional este direito é protegido por doís 

principais instrumentos de protecção dos direitos humanos, 

nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos dos 

Homens (DUDH), no seu artigo 19, e o pelo Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP),2 

igualmente, no nº2 do artigo 19.   

A nível regional, o direito à informação é protegido pelo nº1 

do artigo 9 da Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos 

Povos (CADHP)3 e pelo artigo IV da Declaração dos 

                                                           
2
 A República de Moçambique ratificou o PIDCP em 1993, Escritório 

do Alto‐Comissario para os Direitos Humanos ‘ 
Reporting status for Mozambique’ despónivel em 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBod yExternal/Countries.
aspx?CountryCode=MOZ&Lang=EN (acessado em Outubro 2014). 
3
 A República de Moçambique ratificou a CADH em 1989. Comissão 

Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos ‘Ratification Table: 

Principios sobre a Liberdade de Expressão que incluí o acesso 

à informação.4 A nível do ordenamento jurídico 

Moçambicano, este direito encontra-se consagrado no quadro 

dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, no artigo 

48 da Constituição da República de Moçambique 2004 (CRM) 

e a sua interpretação deve ser em harmonia com a DUDH e 

CADHP, nos termos do artigo 42 da CRM.5 

Nos termos do artigo 19 da DUDH e do nº 2 do artigo 19 da 

PIDCP ‘toda e qualquer pessoa tem o direito de expressão; 

este direito compreende a liberdade de procurar, receber e 

expandir informações e ideias de toda espécie, sem a 

consideração de fronteiras, sob forma oral ou escrita, 

impressa ou artística, ou por qualquer outro meio a sua 

escolha’. Deste perceito, importa extrair alguns aspectos tais 

como: o conceito de informação, o escopo do direito e as 

obrigações do Estado em face deste direito. 

O conceito de informação cobre todas as novidades 

relacionadas com factos e ideias, visões ou opiniões de 

qualquer natureza, comentários de factos, atitudes, informação 

que caracteriza a  atitude  do Estado   entre  outras. Com 

relação ao escopo,6  o direito de acesso informação inclui:7 (i) 

o direito de toda a pessoa de obter informação sobre todo 

assunto, de fontes gerais, que pode ser directamente da media e 

                                                                                                     
African Charter on Human and Peoples' Rights’ despónivel em 
http://www.achpr.org/instruments/achpr/ratification/   (acessado 
em Outubro 2014). 
4
 Resolução que altera o a Declaração dos Princípios da Liberdade de 

Expressão, incluindo o acesso a informação e solicita uma data para 
comemoração do Dia da Liberdade de Informação adoptada durante 
a 50º Sessão Ordinária em Banjul, na Gâmbia, 2012 ‘222: Resolution 
to modify the Declaration of Principles on Freedom of Expression to 
include Access to Information and Request for a Commemorative 
Day on Freedom of Information’ despónivel 
emhttp://www.achpr.org/sessions/51st/resolutions/222/ (acessado 
Outubro 2014). 
5
Moçambique ainda não adoptou uma lei orgâniga específica para 

regular o direito à informação.  
6
 Loukis G. Loucaides, Essays on the developing law of human rights, 

Martinus Nijhoff Publishers, 1995, pp. 5‐6. 
7
 Adicionalmente, (i) Liberdade de acesso a fontes privadas sem 

obstrução pelas autoridades do Estado; e (ii) Liberdade de 
estabelecer novas âgencias, sem necessidade de obtenção de 
licenças e subordinação aos orgãos do Estado, mantendo a 
independência e objectividade. 

4
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outros meios de comunicação, sem interferência do Estado. 

(ii) Liberdade de acesso as informações sobre assuntos do 

Estado que sejam fontes Estatais de informação que seja do 

interesse geral; e (iii) Liberdade de procurar, receber e 

transmitir informação por via de qualquer meio sem que esta 

seja alterada pelos orgãos do Estado e sem fronteiras. 

Conclui-se assim, que o direito de acesso à informação impõe 

a fluidez da informação para o público em geral, cobrindo 

todos modos de expressão, nomeadamente, oral, escrita, braille 

e sinais. Portanto, o direito de acesso à informação não se 

limita à garantia de disponibilidade de algum conteúdo 

informativa, mas, também, a garantia de existência de meios 

de transmissão e recepção inclusivos. 

Deste modo, o direito de acesso à informação produz para o 

Estado obrigações negativas e positivas. As obrigações 

negativas são referentes a não interferência no gozo deste 

direito, enquanto as obrigações positivas são de provisão para 

garantir que a informação chega a todos, assim sendo, levando 

a cabo medidas que vão concretizar e efectivar o gozo deste 

direito. O Estado deve garantir através de legislação adequada 

e meios para tornar a informação sobre os assuntos do Estado, 

principalmente, acessível para os grupos como indígenas, 

mulheres, crianças (quando necessário) e pessoas com 

deficiência visual e auditiva, garantindo que a informação 

circule através de meios que incluam estes grupos.8 

Ao nivel regional, a Comissão Africana sobre os Direitos dos 

Homens e dos Povos em reconhecimento da necessidade do 

gozo pleno deste direito, apontou o Reporter Especial na 

Liberdade de Expressão, incluindo o acesso à informação que 

inclui no seu mandato entre outras provisões, o mandato para 

conduzir missões promocionais aos Estados partes com vista a 

promover a liberdade de expressão e acesso à informação em 

África. Adicionalmente várias resoluções foram tomadas 

                                                           
8
 Pode ser o caso de esta dever informação ser traduzida na língua

ue eles 

que eles  possam  perceber  caso  seja  o  caso,  de linguas maternas, 
apropriar  o     conteúdo  para  que  este  seja  sensivel  as  questões de 
genéro, genero  s   esivel  e  adequado para as crianças, providênciar 
informações e m      braile e linguagem de sinais. 

incluindo a Resolução para a Protecção da Efectiva Realização 

do Acesso à Informação em África adoptada em 2010.9 

A República de Moçambique prevê na sua constituição que 

todos os cidadãos têm direito à liberdade de expressão, à 

liberdade de imprensa, bem como o direito à informação‟.10 

Adicionalmente,  Moçambique é parte a estes instrumentos 

internacionais e nos termos do artigo 42 da CRM interpreta 

este direito em harmonia com a DUDH e a CADHP. Todos os 

padrões e obrigações previstas nestes instrumentos são 

aplicáveis a Moçambique. Assim sendo, a observação deste 

direito deve ser em conformidade com estes instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Quadro legal de protecção do direito de participação 

politíca e na governação  

O   direito  de participação   polític na governação é  uma

caracteristica  dos países democráticos. Este direito é exercido 

através de alguns actos como: o voto, participação nos 

assuntos públicos do Estado, entre outros. Internacionalmente, 

este direito está previsto no artigo 21 da DUDH e no artigo 25 

                                                           
9
 Reunião durante 48º Sessão Ordinária em na Gâmbia, Maio 2010. 

Comissão Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos ‘167: 
Resolution on Securing the Effective Realization of Access to 
Information in Africa’  disponível em 
http://www.achpr.org/sessions/48th/resolutions/167/  (acessado 
Outubro 2014). 
10

 Artigo 42 da CRM. 
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do PIDCP. A nível regional, este artigo est á previsto no artigo 

13 da CADHP e entre os direitos Carta Africana para Eleições 

Democracia e Governação,11 com especial atenção ao artigo 3 

e mais. No ordenamento jurídico Mocambiçano, este direito 

está protegidos entre os direitos, liberdades e garantias de 

participação politíca constante do capítulo iv.  

 Nos termos do artigo 25 do PIDCP: 

Todo o cidadão tem o direito e a oportunidade, sem nenhuma 

descriminação referida no artigo 2 do PIDCP e sem 

restrições excessivas: 

a) De tomar parte na direcção dos negócios públicos, 

directamente ou por intermédio de representantes livremente 

eleitos; 

b) De votar e ser eleito, em eleições períodicas, honestas, por 

sufrágio universal e secreto, garantindo a livre expressão das 

suas vontades; 

c) De aceder, em condições gerais e de igualidade, aos funções 

públicos do seu país.  

O presente artigo tem como objectivo garantir que os cidadãos 

participem nos processos que constituem agestão dos assuntos 

públicos do seu Estado e no rumo politíco do mesmo. São 

protegidos por esta disposição, entre outros direitos, o direito 

do cidadão de tomar parte na direcção dos assuntos públicos, o 

direito ao voto e o direito de ser eleito e o direito de ter acesso 

ao serviço público. Nos termos desta disposição, são impostas 

ao Estados, as obrigações de regular a alocação de poderes e a 

forma como os indivíduos exercem os direitos constantes deste 

artigo de modo a que sejam exercidos por todos sem prejudicio

da s   características particulares de certos grupos.  

Assim, o Estado tem obrigações de carácter legislativo e de 

carácter material que vão garantir efectivamente o gozo destes 

                                                           
11

 A República de Moçambique ainda assinou a carta em 2010, 
porém, ainda não ratificou. Comissão Africana dos Direitos dos 
Homens e dos Povos ‘Ratification Table: African Charter on 
Democracy, Elections and Governance’ disponível em 
http://www.achpr.org/instruments/charter ‐democracy/ratification/ 
(acessado em Outubro 2014). 
Mocambique não se encontra vinculado legalmente, mas nos 
termos das regras da assinatura, este deve abtecer‐se dos actos 
contrários a Carta. 

direitos pelos seus cidadãos. As obrigações de carácter 

material prendem-se com criação de condições para que  

eleições tenham lugar, garantir que as informações sobre a 

gestão pública de caracter geral estejam despóniveis para 

consumo público e que instituições responsáveis por responder 

pelas conductas para receber as queixas do cidadãos e 

responder pelas conductas dos mesmo.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Quadro legal de protecção do direito de acesso à 

informação,   participação politíca e na governação 

da pessoa com deficiência visual e auditiva 

Aos vários níveis de protecção, a pessoa com deficiência 

visual e auditiva goza de protecção no sentido de que estas são 

também dententoras dos direitos constantes destes 

instrumentos. Esta é justificada pelo facto de que a deficiência 

não altera a condição de „ser vivo‟ para outra e com base no 

princípio geral de não descriminação que consta tanto de 

instrumentos internacionais, regionais e nacionais.  

Ao longo da história, o conceito de deficiência estava 

associado com vários preconceitos o que contribui para que 

este grupo se torna-se vulnerável e não goza-se de todos os 

seus direitos plenamente. Esta vulnerablidade deu lugar a 

                                                           
12

Comité de Direitos Humanos, Comentário Geral nº 25 sobre o 
artigo 25 da PIDSC, adoptado na 1510º reunião do Comité, N.U. Doc. 
CCPR/c/21/Rev.1/Add.7 (1996)  para. 1 e 6. 
 

6

„

‟

 as
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acção afirmativa para garantir a sua inclusão e reduzir as 

desvantagens; e dependendo da natureza do direito, medidas 

são necessárias para garantir o exercício de direitos, carecendo 

de medidas de acomodação razóavel, implicando custos 

adicionais com vista a garantir e efectivar o usofrutos dos 

direitos das pessoas deste grupo. 

Esta vulnerabilidade levou e a necessidade de criação de 

medidas especiais levou a adopção de uma Convenção 

Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

(Convenção) em 2010.13 A Convenção em primeiro lugar, nos 

termos da alinea b) do Preâmbulo, reafirma que as pessoas 

com deficiência gozam dos mesmos direitos constates da 

DUDH e PIDESC como todos outros indivíduos, e enfatiza a 

obrigação dos Estados de tomar  medidas  para  garantir a 

não-descriminação. 

No âmbito desta Convenção, e em específico, a pessoa com 

deficiência goza nos termos do artigo 9 e 21, o direito ao 

acesso à informação, nos termos do artigo 12 goza da 

capacidade jurídica e nos termos do artigo 20 tem o direito a 

participar na vida política e governação. 

Com vista a garantir este direito, o artigo 3 da Convenção 

apresenta principios gerais que incluem a não-descriminação; 

o respeito pela autonomia individual incluindo a liberdade de 

escolha; a participação plena e inclusiva na sociedade e a 

igualidade de oportunidades; e a acessiblidade. 

Em termos de obrigação, os Estados comprometem-se no 

âmbito da alinea a) do nº1 do artigo 4 a tomar medidas 

legislativas, administrativas e outras necessárias a realização 

dos direitos reconhecidos pela presente Convenção.  

No que concerne ao direito de acesso à informação, termos do 

nº2 do artigo 9 os Estados comprometem-se a: 

„

f ) Promover outras formam adequadas de assistância e de 

apoio as pessoas com deficiência a fim de assegurar o acesso à 

informação; 

                                                           
13

A República de Moçambique ratificou Convenção em 2012, 
Escritório do Alto‐Comissario para os Direitos Humanos, ob. cit. 

g) Promover o acesso a novos sistemas e tecnologias de 

informação e comunicação, incluindo internet.

‟

 

E nos termos da alinea a) do artigo 21, fornecer informação, 

destinada ao público em geral, as pessoas com deficiência em 

específico, em formatos e tecnologias acessíveis, adaptdas aos 

diferentes tipos de deficiência, atempadamente e sem custos 

adicionais. 

No que concerne a a participação política e na governação, os 

Estados comprometem-se nos termos d alinea a) artigo 29, a 

garantir a participação plena e efectiva na vida política e na 

governação; protecção do direito ao voto, parágrafo ii, e 

promover e incentivar activamente um ambiente no qual as 

pessoas com deficiência possam participar plena e eficazmente 

na condução dos assuntos público, alinea b). 

A nível regional, os direitos da pessoa com deficiência são 

protegidos no artigo 2 CADHP, ao abrigo do princípio geral 

de não descriminação com base noutros estatutos e no nº4 do 

artigo 18 que estabelece o direito a medidas especiais com 

vista a protecção das suas necessidades fisícas e morais. Neste 

sentido, a Comissão Africana criou inicialmente um ponto 

focal14 e actualmente grupo de trabalho que tem o mandato 

para o direito das pessoas com deficiência junto com os 

direitos da pessoa idosa.15 Actualmente este grupo está a 

trabalhar no Protocolo à Carta Africana sobre o Direito da 

Pesssoa com Deficiência.16 O draft para comentários foi 

publicado na sessão de trabalho do grupo que teve lugar em 

Banjul, na Gâmbia entre 28 de Ferereiro - 1 de Março de 

2014. Este protocolo inclui desposições relativas ao direito de 

                                                           
14

Resolução 118 adoptada durante 42º Sessão Ordinária em 
Brazzaville, República do Congo, Novembro 2007. Comissão Africana 
dos Direitos dos Homens e dos Povos ‘Working Group on Rights of 
Older Persons and People with Disabilities’ disponível em 
http://www.achpr.org/mechani sms/older‐disabled/ (acessado 
Outubro 2014). 
15

Resolução 143 adoptada durante 45º Sessão Ordinária em Banjul 
na Gâmbia, Maio 2009. Idem. 
16

Comissão Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos 
‘Comments invited on Draft Protocol on the rights of persons with 
disabilities in Africa’ despónivel em 
http://www.achpr.org/news/2014/04/d121  (acessado Outubro 
2014). 
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acesso a informação nos artigos 10 e 19, e o direito de 

participação política e na governação no artigo 16.  

A nível nacional, as pessoas com deficiência gozam nos 

termos do artigo 35, 37, 42 e capítulo iv da Constituição dos 

direitos ao acesso a informação e a participação política e na 

governação. Adicionalmente, no âmbito da Lei 8/13 de 27 de 

Fevereiro, que estabelece o quadro jurídico para a eleição do 

Presidente da República e dos Deputados da Assembleia da 

República, a pessoa com deficiência visual e outra deficiência 

fisicas, incluindo a pessoa com deficiência auditiva, goza nos 

termos do artigo 79, do direito ao voto. Para tal, esta deve-se 

fazer acompanhar de outro eleitor que irá garantir o sigilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relação entre o exercício do direito de acesso à 

informação pela pessoa com deficiência visual e 

auditiva e a partcipação política e na governação; e o 

seu impacto  

A relação entre o direito de acesso à informação e a 

partcipação política e na governação é evidente. Esta 

evidência é clara quando os instrumentos de protecção legal 

atribuem protecção ao direito de acesso à informação no 

âmbito da participação política e na governação. Entende-se 

assim que a relação entre a informação e o poder é profunda. 

Sem informação, os indivíduos não tem poder para fazer as 

suas escolhas sobre a o governo, escolher e eleger os governos 

de acordo com a sua vontade, não teram habilidades para 

participar de forma significativa, expressar-se em relação aos 

assuntos públicos de interesse público, eleger os membros 

legítimos para os representar perante o governo e participar 

nos processos de decisão e deste modo contribuir para o 

impacto desejado ao tomar os governos responsáveis pelas 

suas acções, contribuir para redução da corrupção, redução da 

pobreza e viver genuiamnete a democracia e liberdade que 

lhes é inerente. 

A pessoa com deficiência é parte da sociedade e goza dos 

mesmos direitos e deveres que todos os outros indivíduos. 

Neste sentido, estressa a Convenção no seu Preâmbulo quando 

reconheci nos termos da alinea c) que os direitos são 

indivísivseis, interdependentes e interrelacionados, e que 

há necessidade de asseguraro pleno gozo sem discriminação. A 

alinea e) reconheci a existência das barreiras comportamentais 

e ambientais que impedem a plena e efectiva partcipação das 

pessoas com deficiência na sociedade e a alinea m) reconheci 

a valiosa contribuição actual e potêncial das pessoas com 

deficiência para o bem-estar geral e para a diversidade das 

suas comunidades. Adiante, a alinea n) lida com a alinea o), 

reconhece a importância da autonomia individual e 

independência, incluindo a liberdade de escolha, 

e oportunidade de participar activamente nos processos de 

decisão relativos as políticas e programas, incluindo aqueles 

que lhes digam respeito. A alinea v) reconhece a necessidade 

de acessiblidade de informação e comunição para permitir que 

as pessoas com deficiência gozem plenamente de todos seus 

direitos humanos e liberdades fundamentais.  

Em resumo, o preâmbulo da Convenção reconhece que a 

pessoa com deficiência tem o direito a partipar na vida política 

e na governação. Esta participação só pode ser feita com 

acesso à informação que vai garantir a liberdade de escolha. A 

sua participação será uma mais-valia não só para sua 

contribuição na vida da sociedade como também para 

determinar o rumo das escolhas que afectam a si e seus pares. 
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4. O exercício do direito de acesso à informação 

pela pessoa com deficiência visual e auditiva em 

Moçambique e o seu impacto na participação política e 

governação 

Em Moçambique, a comunidade de pessoas com deficiência 

visual e auditiva é significante. Este facto é determinado pela 

existência de associações que visam promover os direitos 

destes grupos em particular. Porém, não exist em ainda dados 

estatísticos concretos sobre o número total. Duas associações 

assumem a dianteira, estas associações são: (i) a Associação 

dos Cegos e Amblíopes de Moçambique (ACAMO), criada 

em Março de 1995 e que tem como missão promover a 

integração de todas as pessoas com deficiência visual na 

sociedade e defender o direito a igualdade de oportunidades, a 

nível social, económico, cultural e político; e (ii) a Associação 

das Famílias e Amigos dos Surdos de Moçambique 

(AMOFAS), fundada em 15 de Abril de 1995 com o objectivo 

de defender e promover os direitos pessoas com deficiência 

auditiva. 

O sentimento geral destas associações é que as pessoas com 

deficiência tanto visual como auditiva não exercem a sua 

cidadania plenamente.O exercício da cidadania neste caso 

concreto inclui o direito de acesso à informação sobre os 

assuntos públicos de interesse geral e acesso aos manifestos 

eleitorais que iriam contribuir para a sua partcipação na 

política e governação através dos meios próprios. Embora 

existam instrumentos oficiais que protegem os direito da 

pessoa com deficiência de participar na política e na 

governação, ainda existim grandes lacunas na implementação 

das leis e instrumentos de protecção dos quais Moçambique é 

parte.No que tange as barreiras enfrentadas no acesso a 

informação, a responsável da AMOFAS disse que, os órgãos 

de informação e aos órgãos de soberania, nomeadamente, a 

Assembleia da República, a Presidência da República, a 

Procuradoria-Geral da República entre outros não tem 

interpretes para a linguagem gestual e mecanismos para 

publicar assuntos públicos de interesse geral em braille, 

ademais, “recentemente, o país acolheu um evento muito 

importante, a assinatura do acordo da sessação das 

hostilidades entre o Governo e o partido Renamo, mas não se 

fez nenhuma interpretação daquele acto e nós ficamos de uma 

forma geral excluidos.”17 

 Com relação aos pleitos eleitorais, o direito de voto é 

explicitamente garantida, porém, os partidos políticos não 

incluem como parte dos seus manifestos informações com 

interpretação ena língua de sinais e nem em braile. Assim 

sendo, pelos canais oficiais, a pessoa com deficiência visual e 

auditiva está praticamente excluída. 

Com vista a implementação das suas obrigações, a República 

de Moçambique através da Departamento para Pessoa com 

Deficiência, Repartição Sensorial e Mental no Ministério da 

Mulher e Acção Social tem vindo a implementar actividade 

com vista a proteger, promover e realizar os direitos da pessoa 

com deficiência no geral visual e auditiva em particular. 

Porém, para além do programa de formação na língua de 

sinais, que fornece mão-de-obra para certas instituições, esta 

não possui algum programa que se dedique a adequação das 

fontes de informação pública para braile ou linguagem de 

sinal. 

                                                           
17

Entrevista com responsável da AMOFAS, Maputo, Setembro 2014.  
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Em sintese, o direito a informação necessária para a 

participação da pessoa com deficiência na vida política e na 

governação não se oferece pelos canais que seriam os  

mais adequados a pessoa com deficiência visual e auditiva, 

braile e linguagem de sinais, e numa base de igualidade de 

gozo dos direitos. Assim, relativamnete ao impacto, 

primeiramente a participação é meramente representativa e 

não significativa em termos de conteúdo, em segundo lugar a 

falta de instrumentos e mecanismos para garantir a sua 

partiicipação na vida política influência com que as suas 

escolhas sejam feitas com base em fontes não oficiais e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sujeitos as percepções pessoais, não originando de conclusões 

autonómas, acrescentando a estes aspecto, as informações 

podem também ser restritas limitando-se somente ao que esta 

despónivel sem poder optar por outros meios e autoridades. 

Com relação a participação na governação, estes não accessam 

aos meios legitímos que permitiriam o seu posicionamento, 

isto tem como consequência o facto de que estes grupos não 

podem participa  r significativamente e são marginalisados, e o  

seu interesse não esta em momento algum reflectido na vida 

política e na governação. 
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5. Conclusão  
Toda a pessoa possui direitos e deveres como cidadão. Porém, 

os direitos e deveres não podem substâncialmente ser 

exercidos nas mesmas condições, devendo se tomar em 

consideração características particulares dos grupos. 

Ao abrigo do artigo 37 CRM, as pessoas com deficiência 

gozam de plenos direitos fundamentais consignados na 

Constituição da República de Moçambique. Adicionalmente, 

Moçambique é signatário de vários instrumentos 

internacionais que regulam a deficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes instrumentos definem linhas de orientação geral da 

intervenção social na área da deficiência, com objectivo de  

melhorar a integração na política e na governação das pessoas 

com deficiência e contribuem para combater a  

exclusão social e estigmatização destes grupos. Não obstantes 

a existência destas linhas de orientação, em Moçambique 

ainda não estão reunidas as condições para que a pessoa com 

deficiência visual e auditiva goze do seu direito de acesso à 

informação, a participação política e na governação e produza 

o impacto desejado. 
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“O Exercício do Direito de Acesso à informação pela pessoa
com dificiência visual e auditiva e o seu impacto na

participação politica e governação em Moçambique”



 

Financiado por:

MISSÃO

 Promover, através da formação, investigação e 

extensão, o conhecimento dos direitos humanos 

na actividade dos prof issionais do sector da 

justiça,
 

do sector público e da sociedade em geral.
 

 VISÃO 
 

Uma referência de excelência no ensino, 

investigação e extensão dos direitos humanos a 

nível nacional e internacional. 
 

 

OBJECTIVOS 

A ACDH tem os seguintes objectivos: 

a)  Promover a formação e a divulgação científica 

na área dos direitos humanos, mediante a 

realização de actividades directas ou de apoio 

ao ensino, investigação e documentação nos 

diversos níveis de ensino que compõem o 

sistema nacional de educação;
 

 

b)
 

Assistir tecnicamente às organizações da 

sociedade civil e entidades públicas e privadas 

no domínio dos direitos humanos, através da 

capacitação, de estudos, apresentação de 

pareceres, recomendações ou com recurso a 

outros meios que possam contribu ir para a 

consolidação da cultura do respeito pelos 

direitos humanos;
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