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FICHA TÉCNICA

ACESSO À INFORMAÇÃO EM MOÇAMBIQUE - VISTA GERAL
Os resultados do Estudo do ano 2018 revelam uma tendência de retrocesso em
relação aos sinais de evolução mostrados no estudo anterior. Das 10 instituições
avaliadas, algumas das quais pela segunda vez, apenas três responderam. Das três,
apenas uma facultou a informação.

A promulgação, em 2014,
da Lei sobre Direito à
Informação representou
para Moçambique uma
nova era no que diz
respeito à partilha de
informação.

O pressuposto básico
é que a administração
se torne mais
democrática a partir de
mecanismos abertos
de disponibilização
de informação de
interesse público.

AVALIAÇÃO DA

Quase todas as insti
tuições têm um espaço
de armazenamento de
informação, mas quase
toda é muito antiga e
desactualizada.

Desde 2009, o Instituto da Comunicação
Social da África Austral (MISA) avalia o nível
de abertura de instituições públicas e do
governo na Avaliação da Transparência anual.
Elaborado pelos capítulos nacionais do MISA
em colaboração com investigadores nacionais,
o estudo visa determinar a facilidade ou
dificuldade com que os cidadãos conseguem ter
acesso a informação pública.

Todos os anos no dia 28 de Setembro, o
MISA junta-se à comunidade internacional
para comemorar o Dia Internacional pelo
Acesso Universal à Informação.
O MISA assinala a ocasião com:

O lançamento
regional do
relatório MISA,
Avaliação da
Transparência

O estudo avalia se as instituições são proactivas
na disponibilização de informação pública
através de uma presença online, seja esta um
site ou nas redes sociais.

A cerimónia
nacional de entrega
dos Prémios Chave
de Ouro e Cadeado
de Ouro

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO – VISTA GERAL
INSTITUIÇÕES AVALIADAS:

PREMIADOS

1. Linhas Aéreas de Moçambique (LAM)
2. Instituto de Gestão de Participações do
Estado (IGEPE)
3. Moçambique Celular (Mcel)
4. Electricidade de Moçambique (EDM)
5. Município da Cidade da Matola (Cidade de
Matola)
6. Instituto Nacional de Transportes Terrestres
(INATTER)
7. Ministério da Economia e Finanças (MEF)
8. Serviço Nacional de Identificação Civil (SNIC)
9. Direcção Nacional de Gestão de Recursos
Hídricos (DNGRH)
10. Tribunal Administrativo (TA)

A instituição
galardoada com o
Prémio Chave de
Ouro 2018 – em
reconhecimento
dos esforços para
divulgar informação ao
público demonstrando
boas práticas na
administração pública
– foi o Serviço Nacional
de Identificação Civil.

O Prémio Cadeado
de Ouro 2018 – por
ainda não cumprir
os padrões mínimos
na divulgação de
informação ao
público – é atribuído
ao Município da
Cidade da Matola.
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Categoria 1 (C1): Análise do Website
0 – 6: Sem website ou muito limitada
7 – 13: Website razoável
14 – 20: Website transparente

Categoria 2 (C2): Pedido de Informação
0 – 6: Negou acesso ou alto nível de secretismo
7 – 13: Nível médio de abertura
14 – 20: Demonstra abertura

Leia o relatório na íntegra no site http://www.misa.org

