
ANÁLISE A PROPOSTA DE LEI DE
RADIODIFUSÃO DE MOÇAMBIQUE

 
1. Introdução

No ordenamento jurídico Moçambicano foi aprovada pelo
Conselho de Ministros, a proposta da Lei de Radiodifusão,
a qual pretende estabelecer o Regime Jurídico das
actividades de propagação de ondas eletromagnéticas de
sinais de áudio e/ou vídeo.
O referido regime representa uma inovação legislativa na
República de Moçambique, na medida em que,
anteriormente a sua aprovação, não vigorava uma Lei que
contemplasse de uma única vez as actividades de
transmissão de Radio, Televisão (públicos e privados),
bem como os provedores de conteúdos num único pacote
legal.
Vigora actualmente para efeito de Regulamentação das
actividades de difusão sonora e televisiva, a Lei 18/91 de
10 de Agosto – Lei de Imprensa, a qual quando
interpretada, verifica-se que menciona de forma tímida as
nuances atinentes a estas duas actividades, sendo mais
virada a imprensa escrita (Jornal).
Esta Lei, acarreta outra vantagem, pelo facto de
contemplar o sector privado e público, estabelecendo as
suas diferenças de regulamentação. Contudo, verificam-se
disposições, as quais importam analisar, estabelecer
factores críticos e sugestões de melhoria, bem como
demonstrar a necessidade de adequação à realidade
económica e ao panorama de negócios de Moçambique.
Deste modo, porque interessa assegurar que a STV e SFM,
bem como as demais empresas que actuem no ramo
regulado por esta Lei, futuramente estejam constituídas e a
exercer os seus fins em conformidade com a lei, pelo que
segue o presente parecer, cujo objectivo é analisar a
conformidade da Proposta com aquilo que é praticável
juridicamente e bem assim os termos práticos e possíveis
de se desenvolver as suas actividades, face ao novo regime
jurídico proposto.
 

2. Conceptualização
Nos termos da proposta de Lei de Radiodifusão, atentos ao
Glossário, entende-se por Radiodifusão, o serviço que se
presta mediante propagação de ondas eletromagnéticas de



sinais de áudio e/ou vídeo fazendo uso ou aproveitando-se
da exploração das bandas de frequência do espectro
radioelétrico do Estado. Assim, entende-se com este
conceito legal aqui apresentado, integra-se a todos os
operadores no domínio da televisão em sinal aberto e
fechado, o caso da STV, operadores de rádio que é o caso
da SFM, operadores de distribuição de sinal que
apresentam uma oferta de canais de televisão em pacote,
podendo ser estes terrestre ou por antena como é o caso da
GOTV e, sinal por satélite que se aplica ao caso da DSTV
e por fim operadores por fibra óptica ou cabo, aplicável à
TV-CABO.
Abaixo, aparenta-se uma coluna, a qual transmite a
interpretação dos artigos que se demonstram relevantes de
exercício hermenêutico ou mesmo análise crítica e
sugestões de alteração ou melhoria de conteúdo ou
redação.
Estruturalmente, é composta por 74 (setenta e quatro)
Artigos, divididos em 9 (nove) Capítulos, nomeadamente:
(i) Disposições gerais, (ii) Programação e informação, (iii)
Serviços de Radiodifusão, (iv) Acesso aa Actividade de
Radiodifusão, (v) Transferência de acções e participações,
(vi) Exercício da Actividade de Radiodifusão, (vii)
Serviços Públicos de Radiodifusão, (viii) Regime
sancionatório, (ix) Disposições finais.
Para efeitos de análise, instruiremos uma tabela, indicando
cada uma das disposições (artigos) propostas e as nossas
observações, e na legenda, as normas marcadas a
vermelho, constituem sugestões de alteração, conforme a
baixo:
 

Proposta de Lei da Radiodifusão

Artigo Observação

n° 2 do Art 1 - Objecto A actividade de televisão e rádio integram: sinal aberto e
fechado, contudo dentro deste âmbito da lei estão
contemplados operadores de distribuição,
terrestre/antena, por satélite e operadores por fibra óptica
ou cabo.

n° 1 do Art 2 – Âmbito de
aplicação.

No âmbito da aplicação da presente Lei, este número vem
expressar a inovação legal, onde se contempla os serviços
públicos e privados nacionais no mesmo pacote legal,
facto que não se verificava nas anteriores legislaturas.

n° 2 do Art 2 - Âmbito de
aplicação.

Nesta disposição, o legislador pretende deixar nítido que
os CCTV (Closed Circuit Television), apesar de captarem
imagem e som, estão fora do âmbito da presente Lei,
facto que faz todo sentido, uma vez que estes são usados
para efeito de controlo interno domiciliar e urbano.

Art. 3 – Definições Esta norma estabelece a referência de existência de um



glossário, o que significa que, as expressas usadas no
presente texto legal, encontram seu sentido explicativo no
final da Lei.

Art. 4 - Objectivos A presente norma estabelece os objectivos orientadores
da presente Lei, sendo eles ligados a valores de unidade
nacional, função social, preservação da família, línguas
nacionais e igualdade.

Art. 5 – Princípios e valores Este artigo expressa os valores orientadores da presente
Lei, sendo eles os princípios que deverão guiar as
actividades das entidades por elas abrangidas.

Art. 6 – Livre concorrência O Art. 5 Estabelece os princípios orientadores da
actividade de radiodifusão, sendo aquele que se mostra
mais relevante sobre ele dissertar, o princípio constante
da al. a) do n°. 1 do Art. 5, conjugado ao Art. 6, Principio
da Livre concorrência, que consiste na proibição de
practicas anti concorrências nesta actividade, conforme
pode-se denotar da Lei 10/2013 de 11 de Abril, sendo
elas:

1 – Acordos Horizontais – Pactos entre empresas que
encontram-se em relação horizontal, que pretendam
impedir, falsear, ou restringir de forma sensível a
concorrência;

2 – Acordos verticais – Pactos entre empresas, que
versem condições discriminatórias de preço e submissão
as relações comerciais a condições injustificáveis;

3 – Abuso da Posição Dominante – entende-se que as
empresas que mais se destaquem no mercado em relação
aos terceiros, não podem em sua actividade repartir
clientes, fornecedores, criar coligações e criar demais
prácticas que restrinjam o mercado.

Art. 7 – Livre acesso A presente norma expressa o sentido e alcance do livre
acesso para os operadores da actividade audiovisual,
sendo este motivado pelo princípio da igualdade nas
oportunidades, Cfr. Art. 35 da CRM.

Art. 8 – Transparência Este princípio estabelecido na Lei, determina que todas as
atribuições de licenças, são com base em critérios legais,
expressa a materialização do princípio da legalidade.

Art. 9 – Uso eficiente do
Espectro

O Legislador, pretende estabelecer que, os utilizadores do
espectro do Estado, devem sempre obedecer a critérios de
transparência, imparcialidade e respeito pela
disponibilidade das frequências.

Art. 10 – Neutralidade
Tecnológica

Esta norma, constitui uma protecção as entidades que
exercem actividade de radiodifusão, visto que através
dela não se pode impor o suso de determinada tecnologia,
assim a entidade competente somente estabelece critérios,
ficando a escolha da tecnologia a disponibilidade dos
operadores.

Art. 11 – Papel do Estado O estado na sua promoção da actividade de radiodifusão,
pretende incentivar os operadores privados e públicos,
desta feita, promove o desenvolvimento e indica os
padrões, sendo este o regulador destes sectores.

Art. 12 – Limites ao
Exercício da Actividade de
Radiodifusão

A norma deste artigo expressa a proibição de Partidos
políticos, sindicatos organizações patronais deterem
capital em instituições que exercem actividade
audiovisual, obrigado a não deterem quotas ou acções em
televisões ou rádios. Por outro lado, expressa que não
podem por si exercer esta actividade, assim a título de
exemplo, não pode existir a PDV-TV (Partido
democrático dos Voluntários TV).

Art. 13 – Liberdade de Na fixação das programações e conteúdos, os operadores



Programação e distribuição são livres, independentes e autónomos na sua estipulação.

Art. 14 – Limites à liberdade
de Programação.

Esta norma fixa os valores orientadores da programação
dos operadores, dentre eles: Direitos Humanos, igualdade
de género, proibição da violência e dissuasão da
publicidade enganosa.

Art. 15 – Propaganda
Política

Esta norma expressa proibição de relação entre órgãos de
comunicação social e partidos políticos.

Art. 16 – Identificação de
Programas

O n.° 3 do Art. 16, estabelece que as gravações dos
programas podem ser solicitadas pela entidade reguladora
da comunicação social e por qualquer pessoa com
interesse legítimo, devendo ser facultadas gratuitamente.
Neste ponto o entendimento é negativo, visto que
colocam-se em causa questões ligadas a propriedade
intelectual das imagens gravadas, sendo estas exclusivas
da instituição que as produziu, nestes termos, a sugestão
de redação devia ser a seguinte:

1 – As gravações captadas pelas instituições no exercício
da actividade de radiodifusão, podem ser facultadas
gratuitamente a Entidade Reguladora da Comunicação
Social e as demais instituições públicas que demonstrem
interesse relevante em obtê-las;

2 – As outras instituições e pessoas singulares ou
colectivas com interesse, deverão obter as gravações,
sujeitando-se a tabela de compra, fornecida pela
Direcção Comercial da Instituição detentora do Direito
de Propriedade sobre as gravações.

Art. 17 – Anúncio de
programação

Expresso o dever de se anunciar a programação com a
devida antecedência, o que materializa o dever de
informação.

Art. 18 – Aquisição de
Direitos de Exclusividade

Na transmissão de conteúdos de natureza politica, não
pode haver monopólio por parte de um operador, assim as
sessões da AR, entre outras reuniões, estão abertas a
todos os operadores.

Art. 19 – Responsabilidade e
autonomia editorial

A norma deste Art., chama a atenção da necessidade de
existência de uma Direcção de conteúdos, caso existente
no Grupo SOICO, bem como a existência de uma
direcção de Informação, requisitos estes que
anteriormente já estavam preenchidos a nível
institucional.

Art. 20 – Estatuto editorial No caso em concreto, é pertinente e mostra-se necessária
a existência de um estatuto editorial, sendo uma norma
bem-vinda a este contexto.

Art. 21 – Conselho de
Redação

A estrutura orgânica da Direcção de informação do Grupo
SOICO já encontra-se organizada, somente necessitaria
de adequar-se a este normativo, o que não enferma na
organização interna.

Art. 22 – Número de Horas
de transmissão

Este artigo estabelece o mínimo de horas de emissão,
sendo que as rádios podem, havendo capacidade,
extrapolar este limite, podendo ate transmitir 24/24.

Art. 23 – Suspensão de
transmissão

Esta norma no seu n. ° 1 Estabelece os critérios ou
situações exemplificativas para suspender as actividades
de radiodifusão, podendo estas estar previstas em demais
legislações; por outro lado estabelece obrigatoriedade de
comunicar o facto e as medidas de mitigação da
paralisação em 48h.

Art. 24 – Obrigação do
provedor de conteúdos.

A presente norma vem no complementar do princípio do
livre acesso a informação, a qual obriga ao provedor
público (para o caso TVM) a ser transmitida
gratuitamente pelos distribuidores de sinal digital de
televisão (Ex: DSTV), mesmo em caso de não renovação



de subscrição mensal pelos assinantes. O n.º 2 estabelece
sanção de multa por desobediência.

Art. 25 – Licenciamento da
Grelha de canais

Estabelece a obrigatoriedade de apresentação de grelha de
conteúdos pelos provedores por cabo e satélite.

Art. 26 – Responsabilidade
pela agregação de canais

Obriga a constituição de uma pessoa responsável pela
selecção e agregação de canais nos provedores de
conteúdo.

Art. 27 – Limites à liberdade
de Distribuição

Demonstra os valores que devem ser respeitados, por
parte dos distribuidores de conteúdos, a quando da
selecção dos canais.

Art. 28 – Línguas de
Transmissão.

A norma do n.º 1, estabelece a materialização do
princípio atinente a língua oficial, consagrado na
Constituição da Republica de Moçambique, abrindo
espaço a possibilidade integração das demais línguas
locais, contudo sendo Moçambique um país com mais de
10 línguas, distribuídas nas três zonas regionais, faria
mais sentido fazer a menção da língua portuguesa como
língua principal. Assim as televisões e rádios
comunitárias poderiam fazer uso da prerrogativa de uso
de língua local.

A norma do n.º 2, expressa a valorização e promoção do
conteúdo local, nestes termos, haverá uma necessidade de
fiscalizar se as televisões como por exemplo a Miramar e
RTP, estarão conforme esta disposição ou não.

Art. 29 – Função social dos
serviços de radiodifusão.

Demonstra o papel social dos serviços de radiodifusão,
nomeadamente: conhecimento, educação, cultura e
entretenimento.

Art. 30 – Classificação Estabelece os âmbitos de classificação dos serviços de
radiodifusão, respeitando aos seguintes critérios: âmbito,
propriedade aplicável, conteúdo e tipicidade.

Art. 31 – Âmbito de
emissões

A Norma do n. 3 deste artigo, estabelece obrigação das
estações estrangeiras operarem em sinal fechado (sendo
transmitida pelas distribuidoras de sinal – DSTV, ZAP
entre outras). Assim, somos a concluir que a RTP Africa,
um dos canais da Rádio e Televisão Portuguesa, uma vez
aprovada a presente norma, devera deixar de transmitir-se
em sinal aberto, ou seja nacionalizar-se e passar a ter 80%
do conteúdo nacional, conforme dita o n.º 2 do Art. 28.

Art. 32 – Modalidade de
acesso

Demonstra-se através da presente norma, a aforma para
poder exercer a actividade.

Art. 33 – Licenciamento da
actividade de radiodifusão

Esta norma estabelece um imperativo de existência de
Alvará para o exercício da actividade de Radiodifusão,
sendo esta uma licença específica emitida pela instituição
que atribui o espectro, assim o INCM, poderá atribuir as
instituições interessados as respectivas licenças.

Art. 34 – Alvará Condiciona a actividade de radiodifusão a emissão ou
atribuição de um alvará específico pela entidade
competente.

Art. 35 – Instrução e
apresentação de pedido

Estabelece os termos gerais de instrução e apresentação
do pedido de exercício da actividade de radiodifusão.

Art. 36 – Início de
actividades

A presente norma atribui aquilo que seria a caducidade do
direito de uso da licença por um não efectivo uso, sendo
12 meses o prazo razoável, assim pretende-se estabelecer
que a solicitação da licença a nível do INCM, deve ser o
último passo aquando da constituição de uma entidade
que presta actividade de Radiodifusão, para não perder o
direito à transmissão.

Art. 37 – Interrupção das
emissões

Estabelece a sansão aplicável em caso de interrupção de
emissão por mais de seis meses.



Art. 38 – Teste de qualidade
de emissão

Pensa-se irrazoável o prazo de 30 dias para a realização
de testes de qualidade, devendo-se estabelecer um
período de pelo menos 90 dias.

Art. 39 – Prazo de validade Estabelece que o alvará tem um prazo de validade de 5
anos

Art. 40 – Extinção da
licença de autorização

Determina os termos de extinção da licença do alvará,
sendo por morte do requerente, renuncia, falência,
decurso do prazo e cancelamento.

Art. 41 – Transferência de
Direitos

Estabelece a obrigatoriedade de requerer ao Governo a
transferência de direitos de prestação de actividade de
radiodifusão.

Art. 42 – Transferências de
acções e participações
sociais

Esta norma estabelece que, a transferência de
participações deve estar sujeita a autorização, o que da
entender que qualquer quota ou acção transmitida deve
ser autorizada pela entidade competente; o que ao nosso
ver tornaria os processos morosos e o trafego do
comércio mais lento, devendo-se a título de sugestão
estabelecer um mínimo de acções e quotas, a partir das
quais, seria necessária a autorização da Entidade
competente para transaccionar. Ex: 3 a 5 %.

Art. 43 – Código de Ética Nesta norma a contribuição seria de sugerir a substituição
das Normas que regem os profissionais de Comunicação
do Grupo, por um Código de Conduta. Verifica-se por
outro lado ainda a obrigatoriedade desta norma ser
publicada em BR, o que ao nosso entendimento não se
verifica necessidade da norma constar de BR, desde que
fosse chancelado pela entidade competente, e depositado
naquela Entidade, bem como publicado aos profissionais
da área de comunicação social internamente.

Art. 44 – Autoria de
conteúdos

Esta norma demonstra o reconhecimento a registro das
obras transmitidas, bem como ao papel de instituições
competentes para o registro das mesmas obras,
nomeadamente: IPI, SOMAS, entre outras demais,
mostrando-se importante a sua integração neste contexto.

Art. 45 – Horário familiar A presente norma mostra-se pertinente naquilo que é a
preservação dos valores sociais e educativos, contudo,
mostra-se deveras vã, visto que não estabelece conceitos
exatos, ou seja, não se entende o conceito de Horário
Familiar, os limites a aquilo que se entende por
conteúdos obscenos, e muito menos aquilo que se
entenderia por valores inerentes a família.

Assim verificando-se que tais conceitos não constam do
glossário, e muito menos estão claros, dever-se-ia corrigir
este aspecto ou encontra-se devidamente clarificados na
regulamentação.

Art. 46 – Responsabilidade Estabelece que a presente lei, pune as violações que
forem protagonizadas, baseadas no exercício da
actividade de radiodifusão.

Art. 47 – Quotas de
Programação

O n.° 2 desta norma, estabelece obrigatoriedade de
informar da grelha de programas de rádio e televisão, o
que materializa o dever de informação e por sua vez a
colaboração das instituições, no papel de supervisão da
Entidade Competente.

Art. 48 – Serviços
Noticiosos

O n.° 2 da presente norma, estabelece a obrigatoriedade
de acreditação dos jornalistas pertencentes as entidades
que prestem actividade de radiodifusão, colocando como
conditio se ne qua non, a apresentação de identificação
como Jornalista, para o exercício da actividade.

Assim, caberia a Entidade Competente, em coordenação



com as instituições de radiodifusão acreditarem os
jornalistas, sendo que, aquele que não estiver acreditado,
passa a exercer ilegalmente a profissão.

Art. 49 – Serviços de
Interesse publico

Esta norma impõe aos operadores privados a conterem
pelo menos 20% dos conteúdos da sua transmissão,
serviços de interesse público, contudo mais uma vez, a
redação foi infeliz, visto que não estabelece o conceito de
serviços de interesse público e muito menos seu limite e
alcance, não dispõe de igual forma no glossário a
definição desta expressa. Carecendo assim de uma nova
redação ou da sua aplicação somente depois de
regulamentação.

Art. 50 – Classificação dos
programas

Estabelece ao obrigatoriedade de organizar os programas,
classificar e decidir sobre a sua difusão, sendo ónus dos
titulares dos conteúdos.

Art. 51 – Advertência nos
programas

A presente norma estabelece a materialização do
princípio estabelecido na al. d) do Art. 4, o qual versa
sobre a preservação das relações familiares, bem como a
al. g) do n.º 2 Art. 5, que versa sobre a protecção da
formação integral das crianças e adolescente, bem como o
respeito pela instituição família. Mostra pertinente a
inserção de advertências relativas a idades permitidas
para acesso a certos programas televisivos.

Art. 52 – Emissões e
produções estrangeiras

O n.º 2 da presente norma, expressa uma proibição de
transmissão de notícias e alguns conteúdos estrangeiros,
contudo não estabelece se a proibição é em sinal fechado
e aberto ou simplesmente em sinal aberto, devendo-se
assim clarificar na redação da norma;

Por outro lado, sendo esta proibição em sinal aberto é
susceptível de colocar em conflito as televisões que
transmitem conteúdos estrangeiros, sendo o caso da RTP
e Miramar em sinal aberto.

Art. 53 – Informação
Pontual

Esta norma chama a atenção, a necessidade de exerção a
Direcção de programação a veicular anúncios
comunicativos nas datas de alteração de horários dos
programas, como se tem verificado no Jornal da Noite e
Telenovela nos dias de transmissão dos jogos da Premier
League e outros eventos especiais.

Art. 54 – Pessoas com
deficiência auditiva

A norma do presente artigo vem materializar o princípio
da igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência
no acesso a informação, revelando-se pertinente sua
integração na presente Lei.

Art. 55 – Regime da
Publicidade

Esta norma dispõe no seu n.° 5, estabelece que a
publicidade não deve ser inserida nos programas
religiosos, contudo, o legislador não demonstra a ratio
legis desta proibição, visto que os programas religiosos,
tal como outros programas dispõem de interrupções
naturais, conforme denota o n.°2 do presente Art., assim a
nossa posição é que pode-se sim inserir publicidade,
devendo-se somente estabelecer critérios, ou seja,
publicidades de venda de bebidas alcoólicas, venda de
preservativo e de género, podem não ser inseridas, mas
por outro lado, as campanhas de vacinação, exortações a
não violência, entre outras, não têm qualquer conteúdo
conflituante com conteúdos religiosos.

Art. 56 – Limites à
Publicidade

As regras constantes da presente norma, fazem parte do
rol de regras constantes do código de publicidade. Sendo
as regras ai constantes já de conhecimento institucional.

Art. 57 – Patrocínio Esta norma constitui um reforço as formas de defesa da
entidades que practicam a actividade de radiodifusão,
visto a interferência dos patrocinadores no conteúdo dos
programas, sendo que despoleta sempre algum debate



quando os mesmo inserem algum squizbacks ou rubrica,
o que gera para eles a impressão de que o programa lhes
pertence. Assim em caso de algum conflito de
interpretação, esta norma poderá ser sempre elucidativa a
favor da televisão ou rádio.

Art. 58 – Notas oficiosas,
propaganda politica e
Direito de resposta

Remete para lei de Comunicação Social, as matérias que
são relactivas a notas oficiosas.

Art. 59 - Taxas A presente norma, estabelece diversas Taxas, que vistas
no seu cumulativo tornam insustentável a práctica do
negócio, contudo, indo ao detalhe, entende-se que as
licenças operam no seguinte sentido:

1 – Licença de autorização (que é paga uma e única vez);

2 – Taxa de exploração de serviço radiofónico, que
entende-se renovável, contudo não se estabelece o prazo
da mesma;

3 – Taxas de cedência e transferência de direitos (pagas a
quando de cada operação de cedência);

4 – Taxa de utilização de espectro (entende-se ser
renovável, contudo não se estabelece a periodicidade);

5 – Taxa de utilização do serviço de provedores de
conteúdos (esta entende-se renovável, contudo de igual
forma não se estabelece a periodicidade). Ainda nesta
taxa, ano entende-se a razão de ser de se pagar uma taxa
para estar alojado nas entidades provedoras de conteúdo.

Art. 60 – Âmbito do serviço
público

Estabelece que os canais de acesso não codificado são
exercidos pelas emissoras de serviço público.

Estabelece ainda no nr. 3 que as operadoras de serviço
publico são todas aquelas de capitais exclusivamente
públicos.

Art. 61 – Contrato-programa Estabelece que, as obrigações das emissões e condições
de financiamento, estão estabelecidas no contrato-
programa.

Art. 62 - Imparcialidade Reforça o estatuído na Lei de Comunicação social,
relactivo a isenção, neutralidade, respeito a equidade de
informação e pluralismo de opiniões.

Art. 63 – Missão do Serviço
Publico de Radiodifusão

Estabelece o rol do papel do serviço público de
radiodifusão, passando por: assegurar o pluralismo, tornar
a informação acessível a população, transmitir a
educação, entre outros valores.

Art. 64 – Financiamento Estabelece que para além do estado, o serviço público de
radiodifusão pode obter outras formas de financiamento.

Art. 65 – Classificação das
infracções

Estabelece a classificação das infracções, sendo estas
divididas em 3 (três) grandes grupos: leves, graves e
especialmente graves.

Art. 66 – Infracções leves Estabelece aquelas que são consideradas infracções leves,
das quais, o incumprimento, das datas horários de
calendarização de programas e violação das regras de
publicidade.

Art. 67 – Infracções graves Estabelece os critérios das infracções graves,
nomeadamente: venda de instalações ou equipamentos e
outros aparelhos de produção desautorização, fabricação
de equipamentos e alteração de características técnicas,
sem autorização.

Art. 68 – Infracções
especialmente graves

Estabelece critérios da classificação de infracção grave,
sendo: uso de frequência destinta da atribuída, uso de
equipamentos não certificados, reincidência, entre outros.



Art. 69 – Tipos de sanções Estabelece os tipos de sanções, nomeadamente: multa,
suspensão e cancelamento da autorização ou licença.

Art. 70 – Aplicação de
sanções

Estabelece os critérios de aplicação de sanção consoante
a gravidade do facto.

Art. 71 – Cancelamento de
licenças

Estabelece os critérios de cancelamento das licenças,
sendo eles: o incumprimento da medida cautelar de
suspensão da licença ou autorização e renúncia do titular
do serviço radiofónico, entre outras violações.

Art. 72 – Regulamentação Estabelece que dentro de seis (6) meses esta lei encontrar-
se-á regulamentada.

Art. 73 – Norma revogatória Esta norma vem revogar o anterior regime jurídico, que
regulava a presente matéria.

Art. 74 – Órgãos de
Comunicação social em
actividade.

Estabelece a obrigatoriedade das instituições que actuem
no ramo da radiodifusão se conformarem a lei, nos seis
(6) meses apos a sua publicação.

 
3. Sumula.

O presente parecer orientou-se sempre por sugestões as
empresas do grupo que encontram-se abrangidas por este
regime, concretamente a STV e SFM, pelo que, procedeu-
se com a análise generalizada mas também por uma
análise interna mais específica: a) Alteração do regime de
propriedade de órgãos de comunicação social; b) Criação
de novas regras relativamente ao funcionamento interno
dos órgãos de comunicação social (Rádio e Televisão); c)
Revisão das regras aplicáveis ao registo de órgãos de
comunicação social; c) Alteração das regras relativas ao
estatuto dos jornalistas; d) Verificação das regras regentes
dos operadores de distribuição de sinal televisivo em
Moçambique e por fim e) Revisão do regime das
responsabilidades (civil e criminal).
A discussão das questões acima enunciadas revela-se
como relevante na medida em que o regime jurídico da Lei
de Radiodifusão que é proposto, é enviado a AR e por sua
vez, os órgãos de comunicação social serão convidados a
participar de debates de auscultação. Por outro lado, existe
a prorrogativa legal de que, uma vez aprovada a norma, no
prazo de seis meses a contar da data da publicação, todos
os órgãos deverem proceder aos reajustamentos
necessários de acordo com as regras presentes nesta lei,
garantido a sua conformação com o disposto no Regime
Jurídico aprovado e publicado.
Na análise concreta a presente proposta, conclui-se que há
vários aspectos por salutar, contudo, verifica-se em vários
artigos grande ambiguidade que espera-se uma melhora na
redação ou ainda uma regulamentação específica e mais
concreta.
Importa ainda referir que, no período que medeia a



publicação da presente lei e a sua regulamentação,
considerando a hipótese desta avançar nos termos em que
se encontra, seria uma autentica falha jurídica, devendo-se
atender as sugestões aqui constantes.
 
Sendo tudo que se oferece dizer, enceramos as nossas
considerações.
Cumprimentos
A área jurídica.


