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RESUMO: Este artigo tenta compreender as diferentes 
normas que compõem o Sistema Africano de Direitos 
Humanos no que a liberdade de imprensa diz respeito, 
estabelecendo um contraponto que representa 
incumprimento do Direito entre este Sistema Regional e 
o caso angolano, um país membro da União Africana, e 
em conseqüência do Sistema de Proteção e Defesa dos 
Direitos Humanos. A argumentação adota as 
perspectivas jurídico-positiva e histórico-crítica.   
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Introdução 

 
O Sistema Africano de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos também 

manifesta preocupação em relação à liberdade de expressão, de imprensa, democracia e 

temas correlatos. A defesa da liberdade de expressão com relativa “ timidez” é 

identificada no artigo 9º da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, 

também designada por Carta de Banjul, que foi adotada pela OUA em Nairobi, no 

Quênia, em junho de 1981, e entrou em vigor em outubro de 1986. O referido artigo 

declara literalmente que, “1. Todas as pessoas têm direito à informação. 2. Todas as 

pessoas têm direito de exprimir e de divulgar as suas opiniões dentro das leis e dos 

regulamentos.” É obvio que pela lógica argumentativa (indivisibilidade dos direitos) da 

presente pesquisa deve-se combinar com  artigo 8º que advoga a liberdade de consciência. 

Segundo Silva (2009, p.198-199) o receio da OUA na formulação da liberdade de 
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expressão deve-se ao fato de, nos anos sessenta e setenta, a grande preocupação da OUA 

era, ainda e essencialmente a libertação do continente do colonialismo e de 

todas as formas de opressão do homem africano, incluindo o Apartheid, na África 

do Sul e na Namíbia. Num tal contexto, acompanhado por uma envolvente de guerra-

fria, a liberdade de imprensa e outras liberdades fundamentais viriam a ser 

sistematicamente relegadas para segundo plano, perdidas no confronto da retórica 

belicista e ideologicamente carregada que travavam os dois blocos, entre a primazia 

dos direitos cívico-políticos ou os direitos económicos-culturais.  

 
 

I. Aprofundamento formal do Sistema regional em matéria de 
liberdade de imprensa e aspectos correlativos  

  
 

Depois deste instrumento jurídico inaugural (acima expresso) seguiram-se 

outros: a Declaração de Windhoek de 1991, apesar de ser da iniciativa da UNESCO, 

alguns estudiosos, como Silva (2009, p. 199), a consideram um instrumento do 

sistema africano e rotulam-na a Declaração sobre a Promoção de uma Imprensa Africana 

Independente e Pluralista. Em 2001, quando a Declaração de Windhoek completou 10 

anos foi complementada pela Carta Africana de Radiodifusão, a qual estabelece os princípios 

de um setor tridimensional na África — o setor público, comunitário e comercial. Esta 

Carta não deixa de defender a liberdade de expressão e o pluralismo na rádio e TVs 

africanas. 

A Carta Africana dos Direitos e do Bem-Estar da Criança, adotada em Adis- 

Abbeba, na Etiópia, em julho de 1990, entrou em vigor em novembro de 1999. Na 

presente Carta, a liberdade de expressão tem a seguinte formulação (artigo 7º): “todas as 

crianças que sejam capazes de comunicar as suas opiniões deverão ter garantia do 

direito à expressão, de forma livre, das suas opiniões respeitantes a todos os assuntos e a 

divulgar as suas opiniões, sujeitando-se a restrições prescritas na lei.” O artigo parece 

ter uma formulação incomum, ao atribuir l iberdade de expressão às crianças 

que sejam capazes de se exprimirem, como se houvesse crianças que não 

comunicam. Mesmo por razões psicossomáticas, l imitadoras da fala, não 

exclui da criança e a todos indivíduos a possibilidade de comunicar de 

múltiplas maneiras. Por sua vez, o artigo 9º trata da liberdade de pensamento, de 

consciência e de religião da criança.  

Os Princípios de Johanesburgo sobre a Segurança Nacional, Liberdade de Expressão e 

Acesso à Informação, adotado em 1996, também aborda o problema em análise. Este 



documento reafirma os postulados contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.  

A marcha dos africanos pela promoção e defesa da liberdade de expressão 

(pelo menos formalmente) continua, por isso, a Declaração e Plano de Ação de Grand Bay 

adotada pela Primeira Conferência Ministerial da OUA sobre Direitos Humanos, 

realizada em Abril de 1999, nas Ilhas Maurícias, no seu artigo 21, 

 
[...] reconhece que os órgãos de comunicação são importantes na 
construção de pontes entre os governos e os povos; assim, exorta os Estados 
a garantirem uma imprensa livre e independente dentro das suas fronteiras 
nacionais e que possa intervir na promoção dos Direitos Humanos na 
África. Para o efeito, apela ao Secretário-Geral da OUA que estude a 
possibilidade de apoiar as instituições continentais de informação.  

 
 
A Declaração sobre Mudanças Inconstitucionais de Governo adotada em Lomé, no Togo, pela 

Assembleia da OUA de Chefes de Estado e de Governo em julho de 2000, considera que 

a governança democrática pressupõe “garantia da liberdade de expressão e da liberdade 

de imprensa, incluindo a garantia de acesso aos meios de comunicação social para todos 

os atores políticos” (artigo 7º).  

Em seguida, a Declaração Solene da Conferência sobre a Segurança, 

Estabilidade, Desenvolvimento e Cooperação na África (CSSDCA), adotada em 2000 em Lomé. 

Togo. No item referente à estabilidade na África, subscreve que a UA deve “proteger e 

promover o respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais, como 

sejam a liberdade de expressão e de associação, o pluralismo político e sindical e 

outras formas de democracia participativa.” Esta declaração entende que a segurança e 

estabilidade na África também passam por uma mídia africana livre e independente. A 

expressão mídia africana não é inocente. Ela decorre do consenso alcançado no continente 

de que a África precisa descontruir-construir e construir-descontruir uma imagem de si mesma e da 

África articulada por uma investida geopolítica ocidental. Este desiderato de construção do 

Eu coletivo africano pressupõe a existência e o domínio dos africanos das TICs, mas com 

liberdade. Neste âmbito a maior tribuna política do continente, OUA, criou a Agência 

Informativa Panafricana (PANA), com vista a contribuir na construção de uma imagem 

positiva da África. De acordo com Matumona (2002, p.31-32), as primeiras notícias foram 

divulgadas no dia 25 de maio de 1983.  

A Declaração da Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (NEPAD), 

adotada na Primeira Reunião do Comitê de Implementação da NEPAD de Chefes de 

Estado e de Governo em Abuja, na Nigéria, em outubro de 2001. É uma iniciativa 



política panafricana para a promoção dos Direitos Humanos. A NEPAD é vista 

também como agenda de desenvolvimento da UA e tem um forte componente de direitos 

fundamentais, onde a liberdade de expressão está encaixada. Da NEPAD resultou a 

Declaração sobre a Democracia e Governação Política, Econômica e Social, adotada pela Assembleia 

de Chefes de Estado e de Governo da UA em Durban, na África do Sul, em julho de 

2002.  

Sem cerimônias nem limites, esta declaração volta a reafirmar que a 

liberdade de expressão e de imprensa deve ser um imperativo para a construção de uma 

África assente na tradição, na sua história e com os olhos expostos para um futuro 

melhor (artigo 15 §4). 

A Declaração de Princípios da Liberdade de Expressão na África (2002), da iniciativa 

da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, foi adotada na sua 32ª 

Sessão Ordinária, realizada de 17 a 23 de outubro de 2002, em Banjul, na Gâmbia. 

Esta declaração é particularmente marcante para o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos na África, no âmbito da liberdade de expressão. O instrumento é dominado 

pelo binômio duplo mídia-democracia e liberdade de expressão-liberdade de imprensa. 

Ela traz grandes avanços, ao demonstrar clara visão holística do problema, ao 

remetê-lo no quadro do Direito à Comunicação. É importante frisar os seguintes itens da 

declaração: liberdade de expressão dos grupos vulneráveis e em línguas locais (artigo 3º); 

mídia comunitária como forma de alargar a liberdade de expressão (artigo 5º); 

recomenda as figuras públicas que sejam tolerantes à críticas da mídia em virtude do seu 

status (artigo 12). O documento é bastante liberal ao sustentar que a “a liberdade de 

expressão não deverá ser restringida por razões de ordem pública ou de segurança 

nacional, [...].” (artigo 13 §2). 

Pelos avanços desta declaração, parece não ser possível resistir a “tentação” da 

análise comparativa, que leva a afirmar que a declaração africana em relação a outros 

sistemas tem  ganhos teóricos e se adéquam melhor aos novos tempos. 

Vale ainda recordar a decisão da Comissão africana de Direitos Humanos, 

tomada na sua 33ª Sessão Ordinária realizada em Niamey, no Níger, de 15 a 29 de maio de 

2003, de nomear um Grupo de Especialista para Monitoramento Permanente, 

responsável pela supervisão de qualquer atividade relacionada com a implementação da 

Declaração de Princípios da Liberdade de Expressão na África em consonância com a Resolução 

que adota a Declaração. 



No mesmo período foi proclamada a Declaração de Kigali, adotada pela  

Conferência Ministerial dos Direitos Humanos na África, em maio de 2003, no Ruanda  

e reitera no artigo 29, 

 
[...] a importância dos meios de comunicação social na materialização do direito 
à informação e, por conseguinte, exorta os Estados-Membros a 
garantirem a existência de uma imprensa livre e independente, através 
da aplicação de medidas legislativas e de políticas apropriadas. 
 
  

Não menos importantes foram as recomendações da Reunião Consultiva de 

Joanesburgo sobre a Liberdade de Expressão, realizada em Johanesburgo (África do Sul) em 

agosto de 2003, e da Conferência Africana sobre a Liberdade de Expressão, realizada em 

Pretória em fevereiro de 2004. Cinco meses depois, foram estabelecidas as Diretrizes para 

as Missões da UA de Observação e Monitorização Eleitoral. Estas Diretrizes encontram-se 

no Relatório da Reunião de Peritos de Eleições, Democracia e Governação na África em 

Adis-Abeba em maio de 2004, tendo sido aprovadas pelo Conselho Executivo da UA 

em julho de 2004. 

As diretrizes preocupam-se com os seguintes aspectos: (artigo 1º § 3. iv),  

 

Salvaguarda das liberdades humanas, [...] incluindo a liberdade [...] de 
expressão e de campanha, bem como acesso aos meios de 
comunicação por parte de todos os interessados durante os processos 
eleitorais”; (artigo 1º § 4. v) “pessoas individuais ou partidos políticos terão o 
direito à liberdade de [...] fazer campanha e [...] exprimir opiniões políticas, 
com pleno acesso aos meios de comunicação social e de informação, 
dentro dos limites das leis do país.  

 
Prossegue afirmando que,  

 
 

Todos os candidatos e partidos políticos deverão respeitar a 
imparcialidade dos meios de comunicação social públicos, abstendo-se de 
qualquer ato que possa constranger ou limitar os seus adversários 
eleitorais da utilização de instalações e de recursos dos meios de 
comunicação social públicos para difundir as mensagens das suas campanhas. 
(artigo 1º § 4. xi).  
 

 
A Resolução sobre o Mandato e Nomeação de um Relator Especial sobre a Liberdade de 

Expressão na África (2004), é um mecanismo da iniciativa da Comissão Africana dos 

Direitos Humanos, que se associa aos instrumentos anteriores. Este é efetivamente um 

mecanismo prático com poder e mandato para monitorar a liberdade de expressão na 

África. De acordo com a resolução o Relator Especial sobre a liberdade de expressão em 

África deve (artigo 1º§ a), 



Analisar a legislação, políticas e práticas nacionais de meios de 
comunicação no seio dos Estados-Membros, monitorar o (...) 
cumprimento dos padrões de liberdade de expressão em geral e com a Declaração 
dos Princípios de Liberdade de Expressão em particular e aconselhar os Estados-
Membros de modo adequado.  

 
 

Os poderes e missão do Relator são vastos, por isso se estendem nos pontos b, 

c, d, e, f e seguintes. 

A Carta Africana da Juventude, adotada pela Conferência dos Chefes de 

Estado e de Governo da UA em 2 de julho de 2006, em Banjul, capital da Gâmbia, 

coloca a juventude africana no centro do desenvolvimento dos países do continente e 

insiste na responsabilização dos jovens graças à educação e à promoção dos seus 

talentos nos domínios da ciência e da tecnologia, bem como o acesso às oportunidades de 

empregos. 

A Carta Africana da Juventude também garante a liberdade de expressão e 

nuances correlatas para os jovens (artigo 4º). Por outro lado, prossegue reconhecendo ao 

jovem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião (artigo 6º).  

A Carta Africana Sobre a Democracia, as Eleições e a Governação, adotada pela oitava 

sessão ordinária da conferência da UA, realizada em Adis-Abeba, Etiópia a 30 de janeiro 

de 2007, prossegue na solidificação jurídica da liberdade de informação, acesso a mesma, a 

liberdade de expressão e imprensa, ao proclamar no artigo 19 § 2 “o livre acesso a 

informação” como um dever do Estado para com os cidadãos de cada nação africana. 

Ora, esta Carta entende que o Estado deve garantir a concretização desta dimensão do 

Direito à Comunicação. Ela prossegue com mais completude no dispositivo 27 § 8 

responsabilizando as instituições públicas para “promover a liberdade de expressão, 

em particular a liberdade de imprensa, assim como incentivar o 

profissionalismo dos mídias.” 

Para além destes instrumentos de dimensão continental, também existem 

outros na região Austral da África, da qual Angola é parte. Os Estados-Membros da 

SADC (Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral) celebraram o 

Protocolo sobre a Cultura, Informação e Desporto, em 2001, no qual estabelece os princípios 

de independência dos mídias em relação aos governos, reafirmando a necessidade 

da independência editorial dos meios de comunicação, além de rejeitar quaisquer 

interferências externas. (artigo 1º).  

Apesar deste empenho jurídico-formal da comunidade africana, a nível pan-

africano e regional, ainda assim, organizações profissionais de mídia e da sociedade civil 



exortaram as instâncias da União Africana a apresentarem um protocolo adicional à Carta 

Africana dos Direitos Humanos relativa à liberdade de expressão durante a cimeira de 

julho de 2007 em Accra, no Gana. 

Este pedido está contido numa resolução tomada no termo de uma 

Conferência sobre o Reforço da Liberdade de Expressão na África, organizada na 

capital ganense de 25 a 26 de junho de 2007.  

Face ao recuo da liberdade de expressão no continente, agravado pela 

impunidade crescente que beneficiam os autores das violações da liberdade de expressão 

na África, os participantes da Conferência denunciaram a interpretação limitativa que 

fazem os Estados do artigo 9º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.  

De acordo com a PANA (2011, p.6), eles instaram a Comissão Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos a fazer com que a questão da liberdade de expressão na 

África seja um ponto em permanente análise nos relatórios periódicos apresentados 

pelos Estados signatários da Carta diante da Comissão. 

Esta Conferência sobre o Reforço da Liberdade de Expressão na África, que 

agrupou durante dois dias em Accra, jornalistas, organizações profissionais de mídia, de 

defesa da liberdade de imprensa e de expressão, assim como organizações da sociedade 

civil, discutiu a liberdade de expressão no continente, os seus avanços e retrocessos. 

Durante os trabalhos, os participantes revelaram que a Declaração de 

princípios sobre a liberdade de expressão na África tem lacunas, nomeadamente a 

ausência de caráter vinculativo deste texto elaborado em outubro de 2002 em Banjul, na 

Gâmbia, por isso, parece que não é suscetível de garantir a liberdade de expressão no 

continente. A conferência foi organizada pelo Centro para a Pesquisa, Educação e 

Desenvolvimento dos Direitos Humanos na África (CREDO) e pela Fundação para os 

Media na África Francófona (MFWA). O resultado final da referida assembléia foi 

entregue aos chefes de Estado da UA durante a cimeira de Accra. 

Ainda segundo a PANA (2011, p.8), um dado particularmente chave foi o 

fato das organizações decidirem fazer pressão junto do Relator Especial da Comissão 

Africana dos Direitos Humanos e Povos, encarregue da liberdade de expressão, para que o 

protocolo fosse elaborado e adotado. 

Para além da Fundação para os Media na África Francófona (MFWA), existe 

também na África Austral uma ONG com relativa capacidade de pressão na SADC, 

encarregada de monitorar a situação da liberdade de expressão na região, Media 



Institutie of Southern Africa (MISA).  

A defesa da liberdade de expressão ganhou outros contornos, na esfera 

pública global, ao propiciar o nascimento de muitas ONGs em escala local, regional e 

transacontinental. As organizações de dimensão global que se dedicam a advocacia da 

liberdade de expressão são: Freedom House, fundada em 1949 e que teve como primeiros 

membros honorários Eleanor Roosevelt e Wendell Wilkie; Artigo19, sediada em 

Londres e fundada em 1987; Repórteres Sem Fronteiras (RSF)36,ONG de origem 

francesa foi fundada em 1985 pelo jornalista Robert Ménard; Anistia Internacional, 

sediada na Inglaterra, foi fundada em 1961 pelo advogado britânico Peter Benenson e a 

Human Right Watch, fundada e sediada nos EUA em 1978 . Estas duas últimas são 

generalistas, ao passo que as três precedentes dedicam-se exclusivamente a questão da 

liberdade de expressão.  

 

II. Case s tudy  de Angola como negação relativa do sistema regional 
africano em matéria de liberdade de imprensa  

 

Angola aderiu e adotou para o direito interno os instrumentos 

internacionais fundamentais onde defende-se a liberdade de expressão, tanto da ONU 

quanto da União Africana, por isso, tem obrigação de respeitá-los, aplicando-os: Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, subscrito em 10/01/1992; Pacto Internacional 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,  subscrito em 10/01/1992; Convenção sobre a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, subscrito em 17/09/1986; 

Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificado em 05/12/1990; Carta Africana de Direitos 

Humanos e dos Povos, ratificado em 02/03/1990 e a Carta Africana sobre Direitos e Bem-Estar 

de Crianças, ratificado em 11/04/1992. 

Em relação às convenções, declarações e tratados não subscritos por este 

país, ainda assim existem duas razões para respeitá-los: a ética política contemporânea 

impera que se promova os direitos humanos e a necessidade de legitimidade interna e 

externa. Hoje, um dos principais caminhos para que os governos se legitimem é a 

promoção dos Direitos Humanos. Mesmo a aceitação de um Estado na relação com 

outros no sistema internacional pressupõe respeito aos Direitos Humanos, sob pena de 

ter grandes limitações de articular-se na geopolítica global. Sem ingenuidade, há de se 

ressalvar que quando um Estado viola direitos e tem relações aparentemente normais 

com o mundo, é porque a real politik impera.  



Esta digressão pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, permitiu 

perceber que há uma preocupação mais ou menos global em relação à necessidade de se 

respeitar e promover a liberdade de expressão e de imprensa. Apresentadas as justificativas 

jurídicas sobre a liberdade de expressão e conexas, impõem-se as seguintes questões: faz 

sentido um Estado negar aos cidadãos o exercício da palavra? A liberdade de comunicar 

pelas mais diversas formas e meios é um favor ou é um direito humano? Negar à 

mulher e ao homem a palavra prenunciaria o fim da sua vida digna? Na 

contemporaneidade alguma civilização ou Estado teria um futuro risonho com o fim da 

palavra? Colocadas as questões, parece que a presente pesquisa está em condições de entrar 

na ideia central: a liberdade de imprensa em Angola, mais concretamente no quadro legal e 

o comportamento da mídia supostamente pública no processo de democratização. Um país 

que apesar de ser membro da União Africana criou algumas normas que negam os avanços 

regionais em matéria de liberdade de imprensa e aprofunda a gravidade do problema com 

uma mídia politicamente controlada pela classe dominante. 

Sendo a norma fortemente influenciada pela mentalidade de cada época 

histórica e os condicionalismos a ela associadas, a liberdade de expressão e de imprensa em 

Angola está exatamente neste quadro referencial. Voltando um pouco à história do 

constitucionalismo jurídico-formal angolano (depois da descolonização política) 

identificou-se a seguinte evolução da problemática em causa:  

A Constituição de 11 de novembro de 1975 afirma que a “[...] lei assegura o 

direito de livre expressão, reunião e associação”. (artigo 22). Ainda a mesma Constituição 

não se esquece de dedicar linhas à liberdade de crença e de consciência. (artigo 25). 

A Constituição de 07 de fevereiro de 1978 retoma a formulação à letra dos 

artigos 22 e 25. Já a Constituição de 23 de Setembro de 1980 nem sequer fala de um 

direito fundamental de âmbito participativo e cidadão. Esta é a fase do auge do 

Socialismo, durante a qual havia a negação mais ou menos geral das liberdades públicas e o 

Estado punha em causa constantemente o exercício dos direitos. Esta era a fase de 

elevação, fortalecimento e consolidação da República Popular de Angola e do MPLA, 

partido do trabalho (MPLA-PT). 

A Constituição de 6 de maio de 1991 marca o primeiro passo jurídico-formal 

para a democracia ao instituí-la principiologicamente nos artigos 1º, 2º e 3º. Quanto à 

liberdade de expressão, se torna evidente como conseqüência lógica do novo sistema 

político: a democracia. Segundo o artigo 24 “são garantidas as liberdades de expressão, de 

reunião, de manifestação, associação e de todas as demais formas de expressão”. Por sua 



vez, o artigo 27 estabelece que “é garantida a liberdade de imprensa, não podendo esta 

ser sujeita a qualquer censura, nomeadamente a de natureza política, ideológica e artística. 

A lei regulamenta as formas de exercício da liberdade de imprensa e as providências 

adequadas para prevenir e reprimir os seus abusos”. Esta Constituição que marca os 

primeiros passos para a democratização, no plano jurídico, também reserva espaço para 

a liberdade de consciência. “A liberdade de consciência e de crença é inviolável. O 

Estado angolano reconhece a liberdade de cultos e garante o seu exercício, desde que não 

sejam incompatíveis com a ordem pública e o interesse nacional”. (artigo 32). 

A Constituição de 16 de setembro de 1992 retoma os artigos do texto 

constitucional anterior, mas em artigos numericamente diferentes. No artigo 32 garante a 

liberdade de expressão, de reunião, manifestação e associação; artigo 35 garante a 

liberdade de imprensa e no artigo 45 a liberdade de consciência, de crença e de culto. 

Este texto constitucional de 1992 também retoma os artigos 1º e 2º que reafirmam 

Angola como um Estado democrático e de direito e por conseguinte, defende o 

pluralismo no plano político, religioso e cultural. 

A Constituição de 2010, em vigor, particulariza-se pelo alargamento dos 

direitos fundamentais, em que a liberdade de expressão e de imprensa também 

voltaram a ser contempladas. O artigo 40 garante a liberdade de expressão de forma 

elástica, incluindo os aspectos correlativos: 

 
 

1. Todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar 
livremente os seus pensamentos, as suas idéias e opiniões, pela palavra, 
imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito e a liberdade de 
informar, de se informar e de ser informado, sem impedimentos nem 
discriminações.  
2. O exercício dos direitos e liberdades constantes do número anterior  não 
pode ser impedido nem limitado por qualquer tipo ou forma de censura.  
3. A liberdade de expressão e a liberdade de informação têm como limites 
os direitos de todos ao bom nome, à honra e à reputação, à imagem e à 
reserva da intimidade da vida privada e familiar, a proteção da infância e 
da juventude, o segredo de Estado, o segredo de justiça, o segredo 
profissional e demais garantias daqueles direitos, nos termos regulados pela 
lei.  
4. As infrações cometidas no exercício da liberdade de expressão e de 
informação fazem incorrer o seu autor em responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, nos termos da lei.  
5. A todas as pessoas, singulares ou coletivas, é assegurado, nos termos 
da lei e em condições de igualdade e eficácia, o direito de resposta e de 
retificação, bem como o direito à indenização pelos danos sofridos.  

 
 

A Constituição prossegue no artigo 44, referindo-se a liberdade de imprensa  
nos seguintes termos:  
 



 
1. É garantida a liberdade de imprensa, não podendo esta ser sujeita a qualquer 
censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou 
artística.  
2. O Estado assegura o pluralismo de expressão e garante a diferença de 
propriedade e a diversidade editorial dos meios de comunicação.  
3. O Estado assegura a existência e o funcionamento independente e 
qualitativamente competitivo de um serviço público de rádio e de televisão.   
4. A lei estabelece as formas de exercício da liberdade de imprensa.  

 

 

O direito de antena, resposta e de réplica política também encontram 

acolhimento (artigo 45) assim como a liberdade de consciência, de religião e de culto 

(artigo 41). A par do reconhecimento constitucional, no quadro das leis ordinárias 

também há um conjunto de dispositivos e leis dedicadas exclusivamente à liberdade de 

expressão e de imprensa e os aspetos afins. Em 1991, a Lei n.º 22/91, de 15 de junho — 

Lei de Imprensa — que assegurou o direito de informar e de ser informado, liberalizou a 

comunicação social, permitindo a coexistência de órgãos de comunicação social 

públicos, privados e de confissões religiosas. No seu dispositivo 4º reza que, 

 
1. A imprensa não está sujeita a qualquer forma de autorização.  
2. Nenhum cidadão pode ser prejudicado na sua vida privada, social ou 
laboral em virtude do exercício legítimo do direito à liberdade de expressão do 
pensamento através da imprensa.  
 
 

Em relação ao exercício da atividade de radiodifusão, concede possibilidade de 

abertura de estações comerciais privadas, mas dá preponderância ao Estado no 

serviço público de radiodifusão, (artigos 24 e 25); do exercício da atividade de televisão 

concede ao Estado o direito exclusivo nesta área. (artigo 30) e sobre o direito de resposta e 

aspectos a si ligados encarregam-se os dispositivos 34, 35, 36, 37 e 38.  

Apesar dos sinais liberais que esta lei de imprensa traz, como manifestação 

inequívoca de que o socialismo estava teoricamente ultrapassado, ainda assim apresenta 

muitas lacunas e fraquezas que não se adéquam às exigências internacionais sobre a 

matéria, por exemplo: ela não veta o monopólio e o oligopólio, deixando que a questão 

seja tratada numa lei específica (artigo 7º). Pela sua importância, e a exemplo dos outros 

países, esta questão deveria ser proibida na lei de imprensa. Outra fraqueza desta lei 

consiste no fato de criminalizar a atividade jornalística por meio da tipologia criminal de 

calúnia, injúria e difamação (artigos 42, 43, 44 e 45). Os resquícios do autoritarismo ficam 

bastante claros na carga punitiva, responsabilizatória e processual que a lei de imprensa 

trouxe ao dedicar 19 artigos ao assunto. Estas fraquezas devem-se seguramente ao fato 

de Angola ser um dos Estados mais autoritários do mundo que tem como corolário 



lógico uma democracia prematura e, porém, tecnicamente formal.  

Ainda na efervescência transicional do antigo regime para a democracia 

formal, veio à luz a Lei nº 7/92 de 16 de abril de 1992 sobre o Conselho Nacional de 

Comunicação Social (CNCS), que complementa, reforça e contribui para a proteção da 

liberdade de expressão e de imprensa. De acordo com a Missão de Observação de Eleições 

da União Européia - MOEUE (2008, p.28),  

 

O CNCS é um órgão regulador dos meios de comunicação social 
independente e responsável por “assegurar a objetividade e 
independência da informação e salvaguardar a liberdade de expressão e 
pensamento na imprensa, em harmonia com os direitos 
estabelecidos na Constituição e a lei”. Tendo um total de 23 membros 
representando o Governo, congregações religiosas, partidos políticos e 
jornalistas [...]. Contudo, esta lei não atribui poderes de sanção ao CNCS para 
agir contra quaisquer violações à liberdade de expressão ou infrações à lei pelos 
meios de comunicação social. Como tal, o seu papel, com capacidade apenas 
para fazer recomendações ou pedir que os meios de comunicação social 
apresentem respostas a quando da apresentação de reclamações, aparenta ser 
mais [apelativo] do que proativo.  

 

 

Passados 14 anos, novos acontecimentos mudaram o quadro político, 

econômico e social, cultural e religioso, dando azo a uma conjuntura que obrigou a criar 

novo marco regulatório sobre a imprensa em geral e sobre a liberdade de expressão e de 

imprensa de forma especial — a lei nº. 7/06 de 15 de maio de 2006 — Lei de Imprensa 

que revoga o diploma anterior sobre a mesma matéria. Esta lei garante também a 

liberdade de imprensa e as condições do seu exercício (artigos 5º e 6º); reafirma a 

necessidade do CNCS (artigo 8º); proíbe o monopólio e o oligopólio. Isto configura um 

claro avanço comparativamente com a anterior lei de imprensa (artigo 25). Mas apesar deste 

avanço formal a lei não é aplicada. O agir do poder é arbitrário e de uma arrogância que 

não se submete ao império do Direito conforme os parâmetros de uma Democracia 

Constitucional e Republicana. As instituições não têm uma dimensão jurídico-

axiológica, mas sim personalistas e voluntaristas privadas, relegando as leis a 

invisibilidade e inutilidade.  

Por outro lado, a nova Lei de Imprensa angolana demonstra alguma fraqueza no 

fato de ainda não ter sido regulada. A lei, embora aprovada em maio de 2006, devia ter 

sido regulada pelo Governo nos 90 dias subseqüentes, de acordo com o seu próprio artigo 

87. Tal ainda não sucedeu. Consequentemente, algumas disposições ainda não podem ser 

aplicadas. Por outro lado, estão sujeitas a inúmeras subjetividades e interpretações. 

O artigo 88 da lei declara que as “dúvidas ou omissões resultantes da aplicação desta lei 



serão resolvidas pela Assembléia Nacional”, o que significa que a capacidade de estipular 

limitações à Lei de Imprensa está nas mãos do partido dirigente. 

Isto afeta diretamente algumas das mais importantes disposições da lei tal 

como o artigo 8º, que determina a organização, composição, competências e 

administração do Conselho Nacional de Comunicação Social (CNCS), e os artigos 46 e 60 

relativos à concessão de licenças de estações de rádio e televisão. 

O artigo 52 da Lei de Imprensa reserva freqüências de ondas longas e curtas 

exclusivamente para a estação de rádio pública, a RNA, restando apenas freqüências de 

ondas médias e ondas FM para as estações privadas. Para MOEUE (2008, p.27-28), 

tendo em conta que a instalação de transmissores de rádios provinciais estão 

condicionadas à obrigatoriedade de terem que emitir conteúdo local, isto faz com que as 

estações de rádio privadas estejam proibidas de difusão nacional ou para além das 

fronteiras provinciais.  

Outra fraqueza grave da nova lei de imprensa angolana, complementada com o 

Código Penal, é a instituição dos crimes de abuso da liberdade de imprensa. Os crimes de 

abuso da liberdade de imprensa incluem: divulgar informações que incitem à 

secessão do país; divulgar informações que causem perturbações da ordem e 

tranqüilidade públicas, pânico social ou desconfiança no sistema financeiro ou bancário e 

promoção dolosa de campanha de perseguição e difamação, através da divulgação 

sistemática e contínua de informação parcial ou totalmente falsa sobre fatos, atitudes, 

desempenho profissional, administrativo ou comercial de qualquer pessoa. (artigo 74). 

A Lei Eleitoral estipula diretrizes específicas para os meios de comunicação 

social durante as eleições. O artigo 87 estabelece o direito dos candidatos presidenciais, 

partidos políticos e coligações que contestem as eleições de recorrerem aos meios de 

comunicação social públicos e privados durante o período da campanha para a 

disseminação das suas mensagens. Cada concorrente tem direito diariamente a 10 

minutos de tempo de antena na rádio, e 5 minutos gratuitos por dia na TV. As faixas 

horárias atribuídas a cada concorrente são determinadas pela CNE através de um sorteio 

aberto. A lei permite que os meios de comunicação privados escolham se pretendem 

adjudicar ou não tempo de antena gratuito aos concorrentes eleitorais, mas caso o façam 

terão que ser nos termos estabelecidos pela CNE (Comissão Nacional Eleitoral) com as 

mesmas condições para todos os partidos, coligações ou candidatos.  

De acordo com a análise da MOEUE (2008, p.28), como complemento a 

estas disposições, o artigo 40 do Regulamento sobre a Lei Eleitoral proíbe propaganda 



eleitoral nos meios de comunicação social fora dos períodos de tempo de antena 

atribuídos nos termos das disposições acima citadas. 

Outras disposições importantes na Lei Eleitoral abrangem o artigo 81, que 

proíbe a publicação de sondagens de opinião durante o período de campanha até ao Dia de 

Eleições e o artigo 82 que proíbe a publicação de artigos difamatórios, que incitem à 

desordem, insurreição, violência ou à guerra. A par das normas acima expressas, existem 

outras complementares com  referência direta ou indireta à liberdade de expressão, de 

imprensa e aspetos correlatos, que são: Código Civil (extratos), Código de Processo 

Penal (extratos); Lei nº8/92 do direito de antena e do direito de resposta e réplica 

política dos partidos políticos;  Decreto nº56/97 que aprova o estatuto do jornalista, entre 

outras. 

 

Considerações Finais  

 

Parece que se pode concluir com relativa segurança argumentativa que o Sistema 

Africano de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, garante a liberdade de imprensa e de 

expressão de acordo com os padrões exigidos pelo Sistema Universal. Assim, é suposto que 

os Estados-Membros deste sistema regional cumpram o que está estabelecido, mas olhando 

para o caso de Angola parece trilhar uma lógica desajustada.  

Radiografado o essencial do quadro legal angolano sobre a liberdade de 

expressão e de imprensa, pode-se afirmar em parte que ela rema ao contrário das 

exigências internacionais, mas também tem algumas virtudes legais conforme as  

exigências do mundo contemporâneo. Estes avanços deixam de ter qualquer valor, 

porque no terreno prático a liberdade de expressão e de imprensa é marcada por muitos 

condicionamentos e obstáculos. Estes constrangimentos à mídia têm reflexos diretos no 

cenário político do país que é um dos mais autoritários do mundo, contrastando com a capa 

jurídica formal, que o apresenta como uma democracia liberal.   
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