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Freedom of speech. What does it mean?

• Opinion
• Expression 
• Information
• Communication



Liberdade de expressão. O que isso significa?

• Opinião
• Expressão
• Informação
• Comunicação

Liberdade de expressão em todas as suas formas e manifestações é um direito 
fundamental e inalienável de todos os indivíduos.
Além disso, é um requisito indispensável para a própria existência de uma 
sociedade democrática. 

- Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Princípios da Liberdade de Expressão

Artigo 19.º
Todo o indivíduo tem direito à liberdade de
opinião e de expressão, este direito implica a
liberdade de manter as suas próprias opiniões
sem interferência e de procurar, receber e difundir
informações e ideias por qualquer meio de
expressão independentemente das fronteiras.

Declaração Universal dos Direitos Humanos.



Freedom of speech. What does it mean?
Liberdade de expressão. O que isso significa?



A number of aspects. 
These are just some. 

The placement of all of 
these aspects in 
relation to each other 
is random.

Freedom of opinion 
and expression, 
association and 
peaceful assembly 
exemplifies some key 
principles of human 
rights…

Freedom of speech. What does it mean?
Liberdade de expressão. O que isso significa?



Vários aspectos. Estes 
são apenas alguns.

O posicionamento de 
todos estes aspectos 
em relação uns aos 
outros é aleatório.

Liberdade de opinião e 
expressão, de 
associação e de 
reunião pacífica 
exemplificam alguns 
princípios 
fundamentais dos 
direitos humanos...

Freedom of speech. What does it mean?
Liberdade de expressão. O que isso significa?



A basic principle of all international human rights is that 
they are…

Um princípio básico de todos os direitos humanos internacionais é 
que eles são:

• Universal - Universais

• Inter-dependent – Interdependentes

• Indivisible – Indivisíveis

… and necessarily and always all three.

… e sempre e necessariamente os três.

This also means that they are inalienable:

Isto também significa que são inalienáveis:

… they cannot be given or taken away.

Eles não podem ser transferidos ou retirados.



Universality – Indivisibility

’Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration,
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political
or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional
or international status of the country or territory to which a person belongs, whether
it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of
sovereignty.’

Universal Declaration of Human Rights, 
Article 2.



Universalidade - Indivisibilidade

´Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados
na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor,
de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou
social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.
Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político,
jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja
esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma
limitação de soberania.’

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
Artigo 2. 



The right to the freedoms of thought, conscience, religion, 
belief, expression and opinion, information and the media, 

association and peaceful assembly

Article 18 
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to 
change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or 
private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions 
without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and 
regardless of frontiers.

Article 20
Everyone has the right to peaceful assembly and association.
No one may be compelled to belong to an association.

Universal Declaration of Human Rights



O direito à liberdade de pensamento, consciência, religião, 
crença, expressão e opinião, informação e meios de 

comunicação, associação e reunião pacífica 
Artigo 18 
Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a 
liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou 
convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e 
pelos ritos.

Artigo 19
Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser 
inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, 
informações e ideias por qualquer meio de expressão.

Artigo 20
Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.
Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

Declaração Universal dos Direitos Humanos



The same, from the African Charter on Human and 
Peoples Rights

Article 8
Freedom of conscience, the profession and free practice of religion shall be guaranteed. No one
may, subject to law and order, be submitted to measures restricting the exercise of these
freedoms.
Article 9
1. Every individual shall have the right to receive information.
2. Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law.
Article 10
1. Every individual shall have the right to free association provided that he abides by the law.
2. Subject to the obligation of solidarity provided for in Article 29 no one may be compelled to
join an association.
Article 11
Every individual shall have the right to assemble freely with others. The exercise of this right shall
be subject only to necessary restrictions provided for by law in particular those enacted in the
interest of national security, the safety, health, ethics and rights and freedoms of others.



O mesmo na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos

Artigo 8
A liberdade de consciência, a profissão e a prática livre da religião são garantidas. Sob reserva 
da ordem pública, ninguém pode ser objecto de medidas de constrangimento que visem 
restringir a manifestação dessas liberdades.
Artigo 9
1. Toda a pessoa tem direito à informação.
2. Toda a pessoa tem direito de exprimir e de difundir as suas opiniões no quadro das leis e dos 
regulamentos.
Artigo 10
1. Toda a pessoa tem direito de constituir, livremente, com outras pessoas, associações, sob 
reserva de se conformar às regras prescritas na lei. 
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação sob reserva da obrigação de 
solidariedade prevista no artigo 29.
Artigo 11 
Toda a pessoa tem direito de se reunir livremente com outras pessoas. Este direito exerce-se sob 
a única reserva das restrições necessárias estabelecidas pelas leis e regulamentos, 
nomeadamente no interesse da segurança nacional, da segurança de outrem, da saúde, da 
moral ou dos direitos e liberdades das pessoas.



The duties of all Africans towards their families and states, 
their positive African cultural values, and towards the 

achievement of African unity
Article 29
The individual shall also have the duty:
1. To preserve the harmonious development of the family and to work for cohesion and respect of the 

family; to respect his parents at all times, to maintain them in case of need:
2. To serve his national community by placing his physical and intellectual abilities at its service;
3. Not to compromise the security of the State whose national or resident he is;
4. To preserve and strengthen social and national solidarity, particularly when the latter is threatened;
5. To preserve and strengthen the national independence and the territorial integrity of his country and 

to contribute to its defence in accordance with the law;
6. To work to the best of his abilities and competence, and to pay taxes imposed by law in the interest of 

society;
7. To preserve and strengthen positive African cultural values in his relations with other members of the 

society, in the spirit of tolerance, dialogue and consultations and, in general, to contribute to the 
promotion of the moral well being of society;

8. To contribute to the best of his abilities, at all times and at all levels, to the promotion and 
achievement of African unity.



As obrigações de todos os Africanos com as suas famílias e 
seus Estados, os valores culturais Africanos positivos, e em 

direcção à realização da Unidade Africana
Artigo 29
O indivíduo tem ainda o dever:  
1. De preservar o desenvolvimento harmonioso da família e de actuar em favor da sua coesão e respeito; 

de respeitar a todo o momento os seus pais, de os alimentar e de os assistir em caso de necessidade.
2. De servir a sua comunidade nacional pondo as suas capacidades físicas e intelectuais ao seu serviço.
3. De não comprometer a segurança do Estado de que é nacional ou residente.
4. De preservar e reforçar a solidariedade social e nacional, particularmente quando esta é ameaçada.
5. De preservar e reforçar a independência nacional e a integridade territorial da pátria e, de uma maneira 

geral, de contribuir para a defesa do seu pais, nas condições fixadas pela lei.
6. De trabalhar com o melhor das suas habilidades e competência, e pagar impostos impostos por lei no 

interesse da sociedade. 
7. De velar, nas suas relações com a sociedade, pela preservação e reforço dos valores culturais Africanos 

positivos, num espírito de tolerância, de diálogo e de concertação e, de uma maneira geral, de contribuir 
para a promoção da saúde moral da sociedade.

8. De contribuir com as suas melhores capacidades, a todo o momento e a todos os níveis, para a 
promoção e para a realização da Unidade Africana.



Socrates (470-399 BC)

• - I cannot teach anybody anything. I can only 
make them think.

• - My plainness of speech makes them hate 
me, and what is their hatred but a proof that I 
am speaking the truth.

• - The only true wisdom is to know that you 
know nothing.

• Strong minds discuss ideas, average minds 
discuss events, weak minds discuss people. 



Sócrates (470-399 AC)

• - Eu não posso ensinar nada a ninguém. Eu só
posso fazê-los pensar.

• - A minha clareza de discurso faz com que eles
me odeiem, e qual é o seu ódio, senão uma
prova de que eu estou a falar a verdade.

• - A única verdadeira sabedoria é saber que
você não sabe nada.

• Mentes fortes discutem ideias, as mentes
médias discutem eventos, mentes fracas
discutem pessoas.



Wars over religion – also a matter of freedom of belief, 
opinion and expression 

Guerras religiosas – também uma questão de liberdade de crença, 
opinião e expressão

• Such wars have always been fought
• Tais guerras sempre foram travadas
• Typically try to restrict the right to freedom of religion, which is closely associated 

with freedom of speech 
• Normalmente tenta-se restringir o direito à liberdade de religião, que está intimamente 

associado com a liberdade de expressão 



Magna Carta, (1215)



The British and French revolutions:
Authority – by God or by the people?

The beheading of King Charles the 1st, at 
Whitehall, London, 
30th of January 1649.

The execution of King Louis XVI, at Place 
de la Révolution, (formerly Place Louis 

XV), Paris, 21st of January 1793. 



As revoluções Inglesa e Francesa: Autoridade – por Deus ou 
pelas pessoas?

A decapitação do Rei Charles I, no 
Whitehall, em 30 de Janeiro de 1649. 

A execução do Rei Louis XVI, na Place de 
la Révolution, (antiga Place Louis XV), 

Paris, 21 de Janeiro de 1793.  



Voltaire (1694-1778)

• - I do not agree with your opinion, but I 
will defend to death your right to express 
it.

• - It is dangerous to be right when the 
government is wrong.

• - The more I read, the more I acquire, the 
more certain I am that I know nothing.  



Voltaire (1694-1778)

• - Eu não concordo com a sua opinião, mas 
defenderei até a morte o seu direito de 
expressá-la.

• - É perigoso estar correcto quando o 
governo está errado.

• - Quanto mais leio, mais adquiro, e mais 
certeza tenho de que eu não sei nada.



‘Congress shall make no law 
respecting an establishment of 
religion, or prohibiting the free 
exercise thereof; or abridging the 
freedom of speech, or of the 
press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and to 
petition the Government for a 
redress of grievances’.

First Amendment, US Constitution



‘O Congresso não deverá fazer 
qualquer lei a respeito do 
estabelecimento de uma religião, ou 
proibir o seu livre exercício; ou 
restringir a liberdade de expressão, 
ou de imprensa; ou o direito das 
pessoas de se reunirem 
pacificamente, e de fazerem pedidos 
ao governo para que sejam feitas 
reparações de injustiças’.

Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos



UN Universal Declaration of Human Rights, 10 December 
1948

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de Dezembro 
de 1948

Eleanor Roosevelt with the Spanish version 
of the Universal Declaration of Human 
Rights
Eleanor Roosevelt com a versão em 
Espanhol da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos

New York, USA, 1948



Three arguments in favour of freedom of expression
Três argumentos a favor da liberdade de expressão

1. As a necessary precondition for democracy 

Um pré-requisito necessário para a democracia

2. As a necessary precondition for truth 

Um pré-requisito necessário para a verdade

3. As a necessary precondition for individual development, growth and self-fulfilment 

Um pré-requisito necessário para desenvolvimento individual, crescimento e realização pessoal



No futuro: Dez principais desafios à liberdade de expressão

1. Political influence and government control, including 
ownership, oversight, registration requirements, use of 
antiquated law or abuse of modern law to bring media to 
court .

2. Criminal defamation law, making it illegal to insult, 
slander, libel someone or something, typically the 
president or certain ideologies, religious beliefs …

3. Violence against journalists: Still widespread

4. Limitations to the right to information. Most states still 
don’t guarantee this right. Others have weak laws in this 
field. General lack of openness. 

5. Discrimination in the enjoyment of the right to 
freedom of expression, typically of certain disadvantaged 
groups through systematic under-coverage, restricted 
access etc.

1. Influência política e controlo governamental, 
incluindo propriedade, supervisão, exigências de 
registo, uso de lei antiquada ou abuso da lei moderna
para levar os média ao tribunal.

2. Lei da difamação criminal, tornando ilegal insultar, 
difamar alguém ou algo, tipicamente o presidente ou
certas ideologias, crenças religiosas ...

3. Violência contra jornalistas: ainda difundida

4. Limitações ao direito à informação. A maioria dos 
Estados ainda não garante esse direito. Outros têm leis 
fracas neste campo. Falta geral de abertura. 

5. Discriminação no gozo do direito à liberdade de 
expressão, tipicamente de certos grupos
desfavorecidos através de sub-cobertura sistemática, 
acesso restrito, etc.



No futuro: Dez principais desafios à liberdade de expressão
6. Commercial pressures and concentration of ownership + 
pressure to maximize profit leading to priority of cheap 
shallow entertainment at the expense of in-depth 
investigative journalism, local content and other costly 
quality content.

7. Security and freedom of expression. Vague or overbroad 
definitions of key terms, such as security, terrorism etc., 
leading to abuse of related regulations and legislation. Often 
in combination with expanded use of surveillance 
techniques. 

8. Freedom of expression and the Internet. The use of 
firewalls, filters, registration requirements, and state 
interventions, such as blocking of websites. Risks related to 
there often being no editorial responsibility.

9. Access to information and communication technologies 
(ICTs), leading to inequalities in ability to access, including 
poor areas, rural areas, the elderly …

6. Pressões comerciais e concentração de propriedade + 
pressão para maximizar o lucro, levando à prioridade do 
entretenimento raso e barato à custa de um jornalismo
investigativo aprofundado, conteúdo local e outros 
conteúdos de qualidade. 

7. Segurança e liberdade de expressão. Definições vagas ou
exageradas de termos-chave, como segurança, terrorismo, 
etc., levando ao abuso de regulamentos e legislação
relacionados. Muitas vezes, em combinação com o uso
expandido de técnicas de vigilância. 

8. Liberdade de expressão e Internet. O uso de firewalls, 
filtros, requisitos de registo e intervenções do Estado, como
o bloqueio de sites. Riscos relacionados com a falta de 
responsabilidade editorial. 

9. Acesso às tecnologias da informação e comunicação
(TICs), levando a desigualdades na capacidade de acesso, 
incluindo áreas pobres, áreas rurais, idosos ...



In conclusion…
Em conclusão…
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