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  T
he year 2013 in 
Mozambique was 
characterised by 
military and po-
lice brutality and 
harassment against 
journalists with an 
editor battered by 
the military until he 
fainted.

It was also characterised by political 
intolerance, the appointment of non-
journalists to head state media and the 
withholding of government advertise-
ments against media perceived to be 
sympathetic to opposition parties.

Five journalists were arrested and de-
tained by police as they investigated 
or covered stories while several were 
harassed by politicians from the ruling 
Frelimo party for perceived sympathies 
to opposition parties. A good number 
of heads of State media houses were re-
placed by non-journalists.

The most brutal attack on journalists was 
recorded on 07 November 2013 when 
soldiers of the Mozambican Armed 
Forces (FADM), beat up two journalists 
from the Independent Television of Mo-
zambique (TIM) until one of them faint-
ed. Alexandre Rosa, the chief editor and 
Claudio Timana, a camera man, were 
reporting alleged cases of military abus-
es against villagers of Matola, 12 kilo-
metres from Maputo, when they were 
arrested and beaten by the soldiers.

Rosa fainted from the battering re-
ceived, was abandoned and later rushed 
to Sommershield Clinic in Maputo by 
sympathisers while Timana remained 
detained at FADM barracks in Matola. 
The TV crew was covering allegations of 
military threats and abuses against local 
villagers because of a land dispute in the 
Malhampsene neighbourhood in Mato-

la when they were attacked. A Defence 
Ministry statement said the journalists 
lacked “credentials” and the necessary 
official permission to visit the area.

On the legislation front, very little was 
done to pass an access to information 
law whose draft has been before Parlia-
ment for nine years now since it was 
introduced in 2005. Parliamentary re-
cords show that debate was adjourned 
three times while the Bill was before the 
house.

There was one major victory recorded 
in court when John Chekwa, the coor-
dinator of Catandica Community Radio, 
was acquitted of libel charges on 21 
May 2013 in Bárue District in Manica 
Province. Chekwa was sued by Nzara 
Yapera over an investigative article he 
wrote and broadcast which accused the 
company of selling 2.5 tons of non-ger-
minating seeds to local farmers in 2011. 
Chekwa broke the news on his station 
after a thorough investigative report that 
exposed the company’s evil deeds to the 
farmers.

Major attacks on journalists

Apart from those earlier mentioned in 
this article other attacks on journalists 
during the year under review were as 
follows:

January 2013 - António Zefanias, edi-
tor and owner of the Zambezian daily 
newspaper, Diário da Zambézia was 
threatened and harassed by political rul-
ers in Quelimane following a publica-
tion in his newspaper about corruption.

According to Zefanias, journalists who 
were perceived to belong to the oppo-
sition party or supporters of Manuel de 
Araújo were blackmailed and their me-
dia companies banned from receiving 
advertisements, which largely constitute 
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a media house’s only source of income.

Apart from harassment and withholding 
of advertisements, journalists in Queli-
mane were systematically threatened 
with lawsuits as a result of their critical 
behaviour to the regime and clear sup-
port to the governance of Manuel de 
Araújo.

11 April 2013 - Matias Guente, a Canal 
de Moçambique subeditor was arrested 
and released four hours later for docu-
menting the bad working conditions po-
lice officers were subjected to at a Ma-
puto police station where he was arrest-
ed and detained. Guente who was going 
to expose that the police station had no 
running water or electricity endured an 
intimidating interrogation while under 
detention. Mozambican law does not 
prohibit anybody from photographing 
public or government buildings.

24 April 2013 - Carlitos Cadangue, a 
journalist from O Planalto Newspaper 
in Chimoio, central Mozambique, re-
ceived death threats from an investiga-
tive police officer in Maputo, following 
the publication of news stories on peo-
ple who accused the police officer of ex-
tortion from citizens who sought police 
assistance to recover their stolen goods. 
Three days later, on April 27, Candague 
was violently assaulted by unknown 
people in Maputo.

Twice in the same month of April, the 
Director and founder of the Mozam-
bican freely distributed weekly newspa-
per, Erik Charas, was arrested by police 
on strange grounds. Though no specific 
charges were brought against him, 
Charas was held by the police twice for 
asking hard questions about the legality 
of their actions.

On May 3, World Press Freedom Day, 
Charas was summoned to the Maputo 

City Attorney’s office to answer ques-
tions on self-censorship in his office. 
But, he is quoted as having replied that 
there was no censorship in his newspa-
per.

Legislative Reform

The legal scenario in Mozambique sug-
gests that there is a formally minimal 
legislative environment that is condu-
cive to freedom of expression, pluralism 
and diversity of media. Although free-
dom of expression, freedom of the press 
and right to information are enshrined in 
the Mozambican Constitution in Article 
48, paragraphs 1 to 3, media profession-
als and civil society have called for le-
gal reforms because the prevailing legal 
gaps pose serious challenges towards 
the full enjoyment of these freedoms.

Legal reforms in the media 
sector

The following prevailed during 2013:

i. A press law that has been in 
force for 20 years and whose 
revision has been stagnant for 
many years;

ii. Apparent indecision whether 
to introduce a Journalist’s 
Practicing Licence (which is 
probably dependent on the 
Revision of the Press Law);

iii. The inexistence of a broad-
casting law that is currently 
being drafted by the Informa-
tion Office of Mozambique 
(GABINFO) whose content is 
still unknown;

iv. Technological migration chal-
lenges from analogue to digi-
tal by 2015 which include 
guarantees to citizens on ac-
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cess to information;

v. The absence of a law on ac-
cess to information, whose 
draft was already submitted 
to Parliament in 2005 and its 
parliamentary debate and ap-
proval adjourned three times;

vi. The persistent legislative 
omissions, which make it im-
possible to enjoy the existing 
constitutional rights;

vii. The existence of laws, the so-
called anti-media laws1 that 
restrict freedom of expression 
and freedom of the press 

Revision of Press Law

The revision of the press law was 
launched in 2006. The process is being 
led by GABINFO with the involvement 
of the National Union of Journalists 
(SNJ) the Editors’ Forum of Mozambique 
(Edit Moz), the Media Institute of South-
ern Africa (MISA-Mozambique) and the 
Association of Media Companies (AEJ). 
It was estimated to end in 2007 but 
since then no further action was taken.

Journalist’s Professional 
Practicing Licence

One topic that generated great interest 
and controversy during the period was 
the proposed introduction of profession-
al practicing licences for journalists. The 
proposal suggests that a professional 
practicing licence be a prerequisite for 
a person to work as a journalist. This li-
cence would be issued by Government 
following a proposal from media organi-
sations.

1 Examples of anti-media laws are: Law 19/91 
(Law on Crimes against State Security) and Law 
12/79 (Law on State Secret).

Absence of a Broadcasting Law

This created one of the biggest legal 
vacuums in the broadcasting sector. 
While the press law almost exclusively 
focuses on the press, there is no specific 
regulation for radio, television and other 
media such as community radio or new 
media.

Media Organisations in 
Mozambique

There are currently more than a doz-
en organisations working directly to 
strengthen the media in Mozambique. 
These organisations try to advocate for 
better media laws, and promote bet-
ter journalistic practices among other 
things. However, they face significant 
challenges that hinder their effective-
ness.

The majority of these organisations were 
created recently, and therefore lack the 
necessary resources and capacity to op-
erate in a sustainable manner. Examples 
of such organisations are Centro de Jor-
nalismo Investigativo, Rede de Jornalis-
tas Parlamentares de Moçambique, As-
sociação Mocambicana do Jornalismo 
Investigativo, Associação da Mulher na 
Comunicação Social, Agência do Jor-
nalismo Investigativo, Rede de Comuni-
cadores Amigos da Criança, Fórum dos 
Editores de Moçambique, Instituto Mar-
tin Luther King de Moçambique, Sindi-
cato de Jornalistas de Moçambique and 
Centro de Estudos de Comunicação.

There are also other civil society organi-
sations that work indirectly with media, 
but their mission is not exclusively me-
dia-related. For instance, Centro de Es-
tudos Aquino de Braganca, Justica Am-
biental, Centro de Estudos e Promoção 
da Ciudadani and Direitos Humanos e 
Meio Ambiente.
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Although some of them are eager to 
fulfil their missions, and have good ap-
proaches, the lack of capacity to raise 
funds makes them unsustainable and 
unable to hire qualified personnel to 
run programmes effectively. Associação 
Moçambicana do Jornalismo Investiga-
tivo (AMJJ) and Rede de Jornalistas Par-
lamentares de Moçambique (REJOPAM) 
are two such examples. Both show good 
potential, and have a genuine mission 
but their inability to raise funds hampers 
their activities.

Self-censorship and political 
appointments of editors

Several heads of State-controlled me-
dia houses were forcibly transferred to 
other towns while others who are not 
journalists were appointed to high office 
in what many saw as a strategic power 
control shift.

In January 2013, TVM’s Bernardo Saire 
was transferred to Inhambane, in south-
ern Mozambique just months after op-
position mayor candidate, Manuel de 
Araujo, won an overwhelming victory.

In July 2013, Rogério Sitoe, the then 
editor of the state-owned daily Notícias, 
was dismissed and replaced by Jaime 
Langa. His appointment was seen as an 
explicitly political appointment as he 
had no journalistic experience although 
his previous experience included man-
aging a small media start-up called 
Negócios. Langa boasts full patronage 
from the ruling Frelimo party.

Notícias is an almost state-owned outlet 
and its leadership is mostly influenced 
by the ruling party. However, Sitoe’s 
reign was seen to be a bit more open to 
criticism and debate. Sitoe is believed to 
have been sacked because of this open-
ness as well as practising more balanced 
journalism, especially with regard to 

the current delicate political situation 
in Mozambique. Sitoe is credited with 
writing a very thoughtful article on July 
15, after attending a press conference 
by opposition Ranamo leader, Afonso 
Dhlakama.

In September, Selma Inocência Marivate 
was removed from the position of Direc-
tor of News at Miramar TV and replaced 
by Isálcio Mahanjane. That replacement 
was also believed to be political as the 
successor had absolutely no journal-
ism experience and was one of the 40 
Frelimo-appointed political commenta-
tors tasked with the mission of praising 
government’s activities and those of the 
President Armando Guebuza.

Conclusion

There was a new wave of not just po-
lice but military brutality against jour-
nalists in the line of duty during 2013. 
While the Mozambican Constitution 
guarantees freedom of expression and 
press and the right to information, leg-
islation gaps exist that make it difficult 
for citizens to enjoy these rights. Some 
Bills like the access to information draft 
have been before Parliament since 2005 
without being passed because of ad-
journments to debates.

Mozambique
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Acronym Name
New organisations

IKWELY – CJI Centro de Jornalismo Investigativo

REJOPAM Rede de Jornalistas Parlamentares de Moçambique

AMJJ Associacao Mocambicana do Jornalismo Investigativo

AMCS Associação da Mulher na Comunicação Social

AJI Agencia do Jornalismo Investigativo

RECAC Rede de Comunicadores Amigos da Criança

Edit Moz Forum dos Editores de Mocambique

IMALK Instituto Martin Luther King de Mocambique

SNJ Sindicato de Jornalistas de Mocambique

AEJ Associação de Empresas Jornalísticas de Moçambique

Supporting Organisations

MISA MOZAMBIQUE Media Institute for Southern Africa Mozambique

GENDER LINKS Gender Links

COLIGAÇÃO DAI Coligação pela Advocacia do Direito a Informação

FORCOM

CAIC

CesaB Centro de Estudos Aquino de Braganca

OAM Ordem dos Advogados de Mocambique

Civil Society Organisations

CODD Centro de Estudos e Promocao da Cidadania, Direitos 
Humanos e Meio Ambiente

CEC Centro de Estudos Interdisciplinares em Comunicaão

PJ Parlamento Juvenil de Mocambique

CDH Centro de Estudos dos Direitos Humanos-Faculdade de 
Direito da Universidade Eduardo Mondlane

JA Justiça Ambiental

Sekelekani Centro de Estudos de Comunicação

Media and media related organisations in Mozambique.



Politicians threaten newspaper 
journalists, António Zefanias and 
Diário da Zambézia after they 
publish story on corruption cases. 

January

Soldiers from the Mozambican 
Armed Forces beat two Independ-
ent Television of Mozambique 
journalists  - chief editor, Alexan-
dre Rosa and camera man, Clau-
dio Timana – as they report on al-
leged abuse by military personnel. 

Journalist, Carlitos Cadangue, re-
ceives death threats from police 
officer after publishing story about 
the officer extorting citizens seek-
ing police assistance to recover 
stolen goods. 

April

Journalists from state owned me-
dia forcibly transferred from Que-
limane to the south of Mozam-
bique.

January

Subeditor, Matias Guente arrested 
and detained for 4 hours after tak-
ing pictures of a local police sta-
tion in Maputo.  

April

Unknown assailants assault jour-
nalist, Carlitos Candague.

27 April
Police arrest and detain Erik 
Charas, director and founder of a 
free weekly newspaper, after he 
questioned the legality of their ac-
tions. 

April

Coordinator of Catandica Com-
munity Radio, John Chekwa, ac-
quitted of libel against a company 
he exposed in 2011 for selling 
non-germinating seeds to local 
farmers in. 

May

7 November

Mozambique 2013 violations & victories
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O ano 2013 em Moçambique foi ca-
racterizado por violência e assédio de 
agentes da polícia e militares contra jor-
nalistas, culminando num ataque a um 
editor que foi agredido por militares até 
desmaiar.

Durante o ano testemunhámos tam-
bém intolerância política, a nomeação 
de indivíduos sem conhecimentos de 
jornalismo para chefiar órgãos da co-
municação social estatal e o governo a 
recusar-se a deixar publicar publicida-
de de informação pública em órgãos da 
comunicação social que a seu ver são 
solidários com os partidos da oposição.

Cinco jornalistas foram presos pela po-
lícia por investigarem ou publicarem 
notícias, enquanto vários outros foram 
assediados por políticos da FRELIMO, 
partido no poder, por alegadamente 
serem simpatizantes dos partidos da 
oposição. Vários directores de órgãos 
da comunicação social do Estado foram 
substituídos por administradores sem 
experiência de jornalismo.

O ataque mais brutal contra jornalis-
tas ocorreu a 7 de Novembro de 2013, 
quando soldados das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique (FADM), agre-
diram dois jornalistas da Televisão Inde-
pendente de Moçambique (TIM) e não 
pararem até que um deles desmaiou. 
Alexandre Rosa, o editor-chefe e Cláu-
dio Timana, um cameraman, estavam a 
preparar uma reportagem sobre alega-
dos casos de abusos de militares contra 
moradores da Matola, a 12 km de Ma-
puto, quando foram presos e agredidos 
pelos soldados.

Rosa desmaiou devido à violência do 
ataque, foi abandonado e mais tarde 
socorrido por membros do público e 

levado para a Sommershield Clinic, em 
Maputo. Enquanto isso, Timana ficou 
detido no quartel das FADM na Mato-
la. A equipa de televisão estava a fazer 
uma reportagem com base em denún-
cias de ameaças por parte dos militares 
e abusos contra os moradores por causa 
de uma disputa de terras no bairro de 
Malhampsene na Matola quando foram 
atacados. Um comunicado do Ministé-
rio da Defesa disse que os jornalistas 
não tinham “credenciais” e a autoriza-
ção oficial necessária para visitar a área.

Em termos de legislação, pouco foi feito 
para aprovar uma lei de acesso à infor-
mação, cujo projecto foi apresentado 
na Assembleia Nacional há nove anos, 
isto é em 2005. Registos Parlamentares 
mostram que o projecto de lei já foi de-
batido três vezes, mas que a cada vez, o 
debate é adiado e reagendado.

A comunicação social celebrou uma 
grande vitória quando um tribunal ab-
solveu John Chekwa, o coordenador da 
emissora Catandica Rádio Comunitária, 
de acusações de difamação a 21 de 
Maio de 2013, no distrito de Bárue na 
província de Manica. Chekwa tinha 
sido acusado pela empresa Nzara Yape-
ra depois da divulgação de uma matéria 
investigativa da sua autoria em que acu-
sava a empresa da vender a agricultores 
2,5 toneladas de sementes estéreis em 
2011. Chekwa divulgou a notícia em 
primeira mão na sua emissora depois da 
conclusão de um relatório de investiga-
ção aprofundado, que expunha as prati-
cas irregulares praticadas pela empresa 
contra os agricultores.

Os principais ataques contra jor-
nalistas
Para além dos casos e acontecimentos 
já citados neste artigo, foram registados 
os seguintes ataques contra jornalistas 
durante o ano em análise:

Moçambique
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Janeiro de 2013 – António Zefanias, 
editor e proprietário do jornal Diário 
da Zambézia, foi ameaçada e assedia-
do por governantes políticos em Queli-
mane após publicação no seu jornal de 
uma notícia sobre corrupção. De acor-
do com Zefanias, jornalistas tidos como 
apoiantes dos partidos da oposição ou 
simpatizantes de Manuel de Araújo fo-
ram discriminados e as empresas da co-
municação social a que pertencem fo-
ram impedidas de veicular publicidade 
custeada com dinheiro público. A pu-
blicidade constitui a principal fonte de 
receitas das empresas da comunicação 
social e publicidade de utilidade públi-
ca constitui grande parte destas receitas.

Além de sofrerem assédios e serem 
impedidos de veicular publicidade, os 
jornalistas em Quelimane foram siste-
maticamente ameaçados com processos 
judiciais, devido ao seu comportamento 
crítico do regime e apoio aberto a Ma-
nuel de Araújo.

11 de Abril de 2013 – Matias Guente, 
um redactor do Canal de Moçambique 
foi preso e libertado quatro horas depois 
por documentar as péssimas condições 
de trabalho a que agentes da polícia 
estavam sujeitos numa esquadra da po-
lícia em Maputo. Guente queria divul-
gar que a esquadra da polícia não tinha 
água corrente ou electricidade. Foi de-
tido e sujeito a interrogatório durante o 
qual foi ameaçado. A lei moçambicana 
não proíbe ninguém de fotografar edifí-
cios públicos.

24 de Abril de 2013 – Carlitos Cadan-
gue, jornalista do Jornal O Planalto, de 
Chimoio, no centro de Moçambique, 
recebeu ameaças de morte de um de-
tective da polícia em Maputo, após a 
publicação de notícias sobre indivíduos 
que tinham acusado a polícia de extor-
são quando uns cidadãos pediram aju-
da da polícia para recuperar bens rou-

bados. Três dias depois, a 27 de Abril, 
Candague foi violentamente agredido 
por pessoas desconhecidas em Maputo.

Ainda no mês de Abril, o director e fun-
dador do semanário moçambicano de 
distribuição livre @Verdade, Erik Cha-
ras, foi detido pela polícia duas vezes 
por motivos desconhecidos. Embora ne-
nhuma acusação específica tenha sido 
feita contra ele, Charas foi detido duas 
vezes por fazer perguntas incómodas 
sobre a legalidade das acções da polí-
cia.

A 3 de Maio, Dia Mundial da Liberda-
de de Imprensa, Charas foi chamado 
ao Gabinete do Procurador da Cidade 
de Maputo para responder a perguntas 
sobre autocensura no seu jornal. Charas 
negou a existência de censura no seu 
jornal.

Reforma Legislativa
O panorama legislativo em Moçambi-
que sugere a existência formal de um 
espaço legislativo mínimo em termos de 
ser favorável à liberdade de expressão, 
pluralismo diversidade da comunicação 
social. Embora a liberdade de expres-
são, a liberdade de imprensa e o direito 
à informação estejam consagrados na 
Constituição moçambicana no artigo 
48, no nº 1 a 3, os profissionais da co-
municação social e da sociedade civil 
reivindicam reformas porque as actuais 
lacunas legislativas constituem um im-
portante desafio para o pleno gozo des-
sas liberdades.

As reformas legislativas no sector 
da comunicação social
As seguintes situações não sofreram 
qualquer alteração durante 2013:
i. A lei de imprensa que está em vigor 
há 20 anos e cuja revisão está parada há 
muitos anos;
ii. Aparente indecisão quanto à introdu-
ção da carteira profissional de jornalista 

Mozambique
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(que provavelmente dependerá da revi-
são da Lei de Imprensa);
iii. A inexistência de uma lei da radio-
difusão que está a ser elaborada pelo 
Gabinete de Informação de Moçambi-
que (GABINFO), cujo conteúdo é ainda 
desconhecido;
iv. Desafios de ordem tecnológica rela-
tivos à migração do sistema analógico 
para o digital, previsto para 2015, in-
cluindo garantias sobre o acesso à infor-
mação;
v A ausência de uma lei de aces-
so à informação, cujo projecto já foi 
apresentado na Assembleia Nacional 
em 2005, contudo o debate parlamentar 
e aprovação já foram adiados três vezes;
vi. Omissões legislativas persistentes, o 
que torna impossível desfrutar dos direi-
tos constitucionais existentes;
vii. A existência das chamadas leis que 
ferem a comunicação social que restrin-
gem a liberdade de expressão e liberda-
de de imprensa.

Revisão da Lei de Imprensa
A revisão da lei de imprensa começou 
em 2006. O processo está a cargo do 
GABINFO, com o envolvimento da 
União Nacional de Jornalistas (SNJ) o 
Fórum dos Editores de Moçambique 
(Edit Moz), o Instituto da comunicação 
social da África Austral (MISA Moçam-
bique) e da Associação das Empresas da 
comunicação social (AEJ). Estava previs-
to que os trabalhos de revisão ficassem 
concluídos em 2007, mas, desde então, 
nada mais foi feito.

Carteira Profissional do Jornalista
Um tema que gerou grande interesse e 
controvérsia durante o período em aná-
lise foi a proposta que visa a introdução 
da carteira profissional do jornalista. A 
ideia surge de uma proposta que intro-
duziria o sistema de carteira profissional 
como pré-requisito para poder trabalhar 
como jornalista. As licenças seria emiti-
das pelo Governo perante propostas das 

organizações da comunicação social.

A ausência de uma Lei da Radio-
difusão
Esta situação constitui uma das maiores 
lacunas legislativas no sector da radio-
difusão. Enquanto a lei de imprensa se 
concentra quase que exclusivamente 
sobre a imprensa, não há regulamenta-
ção específica para a rádio, a televisão e 
outros veículos de comunicação, como 
a rádio comunitária e as chamadas no-
vas mídias.

Organizações da comunicação 
social em Moçambique
Actualmente existem mais de uma dúzia 
de organizações que trabalham directa-
mente para fortalecer a comunicação 
social em Moçambique. Estas organiza-
ções esforçam-se por defender melhores 
leis para a comunicação social e promo-
vem melhores práticas jornalísticas, en-
tre outras coisas. No entanto, enfrentam 
desafios expressivos que limitam a sua 
eficácia.

A maioria destas organizações foi cria-
da recentemente e, portanto, não têm os 
necessários recursos e capacidade para 
operar de forma sustentável. Entre estas, 
a título de exemplo, estão o Centro de 
Jornalismo investigativo, a Rede de Jor-
nalistas Parlamentares de Moçambique, 
a Associação da Mulher na Comuni-
cação Social, a Agência do Jornalismo 
Investigativo, a Rede de Comunicadores 
Amigos da Criança, o Fórum dos Edito-
res de Moçambique, o Instituto Martin 
Luther King de Moçambique, o Sindi-
cato de Jornalistas de Moçambique e o 
Centro de Estudos de Comunicação.

Existem também outras organizações 
da sociedade civil que trabalham indi-
rectamente com a comunicação social, 
mas a sua missão não é exclusivamente 
relacionada à comunicação social. En-
tre estas, contamos o Centro de Estudos 
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Aquino de Bragança, a Justiça Ambien-
tal, o Centro de Estudos e Promoção da 
Cidadania e Direitos, Humanos e Meio 
Ambiente.

Embora algumas destas demonstram o 
necessário entusiasmo para cumprir as 
suas missões e têm boas abordagens, a 
falta de capacidade para angariar fun-
dos torna-as insustentáveis e impossibi-
litadas de contratar pessoal qualificado 
para executar programas de forma efi-
caz. A Associação Moçambicana do 
Jornalismo investigativo (AMJJ) e a Rede 
de Jornalistas Parlamentares de Moçam-
bique (REJOPAM) são dois exemplos 
nesta situação. Ambas demonstram bom 
potencial e têm uma verdadeira missão, 
mas a sua incapacidade em angariar 
fundos dificulta as suas actividades.

A autocensura e nomeações polí-
ticas de editores
Vários directores de órgãos da comu-
nicação social controlados pelo Estado 
foram transferidos à força para outras 
cidades, enquanto indivíduos que não 
são jornalistas foram nomeados para al-
tos cargos nestes órgãos, visto por mui-
tos como uma mudança estratégica no 
controlo de poder.

Em Janeiro de 2013, Bernardo Saire da 
TVM foi transferido para Inhambane, no 
sul de Moçambique, poucos meses de-
pois de o candidato a prefeito da oposi-
ção, Manuel de Araújo, conseguir uma 
vitória esmagadora.

Em Julho de 2013, Rogério Sitoe, o en-
tão editor do diário Notícias, órgão esta-
tal, foi demitido e substituído por Jaime 
Langa. Esta nomeação foi vista como 
um compromisso explicitamente políti-
co visto este não ter nenhuma experi-
ência jornalística, embora as suas expe-
riências prévias incluissem a gestão de 
uma pequena/ média empresa em fase 
embrionária chamada Negócios. Langa 

goza do patrocínio integral da FRELI-
MO, partido no poder.

O jornal Notícias é um órgão quase 
estatal e a sua direcção é em grande par-
te influenciada pelo partido no poder. 
No entanto, o reinado de Sitoe foi visto 
como sendo um pouco mais aberto a 
críticas e debate. Acredita-se que Sitoe 
foi demitido por causa dessa abertura, 
bem como por uma prática de jornalis-
mo mais equilibrada, especialmente no 
que diz respeito à delicada situação po-
lítica actual em Moçambique. Para seu 
crédito, Sitoe escreveu um artigo muito 
bem pensado a 15 de Julho, depois de 
participar de uma conferência de im-
prensa do dirigente da oposição, RENA-
MO, Afonso Dhlakama.

Em Setembro, Selma Inocência Mariva-
te foi afastada do cargo de Directora de 
Notícias da Miramar TV e substituída 
por Isálcio Mahanjane. Acredita-se que 
a substituição também foi política, visto 
que o seu sucessor não tinha absoluta-
mente nenhuma experiência jornalística 
e foi um dos 40 comentaristas políticos 
nomeados pela FRELIMO e encarrega-
dos da missão de louvar as actividades 
do governo e do Presidente Armando 
Guebuza.

Conclusão
Houve uma nova onda de brutalidade 
não apenas da polícia, mas também 
por parte de militares contra jornalistas 
no cumprimento do seu dever durante 
2013. Embora a Constituição Moçambi-
cana garanta a liberdade de expressão 
e de imprensa e o direito à informação, 
existem lacunas legislativas que tornam 
difícil aos cidadãos desfrutarem des-
tes direitos. Alguns diplomas, como o 
do acesso à informação já se encontra 
perante a Assembleia Nacional desde 
2005, sem nunca ser aprovado pois os 
debates são repetidamente interrompi-
dos e adiados.
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Acronym Name
New organisations

IKWELY – CJI Centro de Jornalismo Investigativo

REJOPAM Rede de Jornalistas Parlamentares de Moçambique

AMJJ Associacao Mocambicana do Jornalismo Investigativo

AMCS Associação da Mulher na Comunicação Social

AJI Agencia do Jornalismo Investigativo

RECAC Rede de Comunicadores Amigos da Criança

Edit Moz Forum dos Editores de Mocambique

IMALK Instituto Martin Luther King de Mocambique

SNJ Sindicato de Jornalistas de Mocambique

AEJ Associação de Empresas Jornalísticas de Moçambique

Supporting Organisations

MISA MOZAMBIQUE Media Institute for Southern Africa Mozambique

GENDER LINKS Gender Links

COLIGAÇÃO DAI Coligação pela Advocacia do Direito a Informação

FORCOM

CAIC

CesaB Centro de Estudos Aquino de Braganca

OAM Ordem dos Advogados de Mocambique

Civil Society Organisations

CODD Centro de Estudos e Promocao da Cidadania, Direitos 
Humanos e Meio Ambiente

CEC Centro de Estudos Interdisciplinares em Comunicaão

PJ Parlamento Juvenil de Mocambique

CDH Centro de Estudos dos Direitos Humanos-Faculdade de 
Direito da Universidade Eduardo Mondlane

JA Justiça Ambiental

Sekelekani Centro de Estudos de Comunicação

Media and media related organisations in Mozambique.


