
 
 

ANÁLISE À PROPOSTA DA LEI DA LEI DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL QUE REVOGA A LEI DA
IMPRENSA, APROVADA PELA LEI Nº 18/91, DE 10

AGOSTO
 
A proposta de Lei que adiante se analisará é atinente à
regulamentação do exercício da actividade de comunicação
social na República de Moçambique.
Estruturalmente, é composta por 66 (sessenta e seis) Artigos,
divididos em 10 (dez) Capítulos, nomeadamente: (i) Disposições
gerais, (ii) Serviço de interesse público, (iii) Jornalista, (iv)
Propriedade e registo de órgãos de comunicação social, (v)
Publicações, (vi) Órgãos de comunicação social, (vii) Direito de
resposta, (viii) Responsabilidade civil e criminal, (ix)
Competência e forma do processo e (x) Disposições finais.
Para efeitos de análise, instruiremos uma tabela, indicando cada
uma das disposições (artigos) propostas e as nossas observações,
sem prejuízo das nossas considerações, conforme a baixo:
 

Proposta de Lei da comunicação social e que estabelece os direitos e deveres dos seus
profissionais

Artigo Observação

 
 
 
 

Artigo 1 – Objecto

Na presente cláusula, estabelece-se, conforme a epígrafe, o
objecto da lei proposta, determinando-se que esta define os
princípios e normas aplicáveis ao exercício da actividade
de comunicação social e estabelece os direitos e deveres
dos seus profissionais.
Esta consagração representa uma inovação
comparativamente a Lei de Imprensa em vigor (Lei 18/91,
de 10 de Agosto), na medida em que aquela, tem o seu
objecto restrito à imprensa (entendida, ao nosso ver, como
actividade de jornalismo) ao passo que a proposta em
análise pretende, para além da imprensa, regular todo o
sector da comunicação social.

 
 

Artigo 2 – Âmbito de aplicação

Esta deposição reitera que a proposta em análise será
aplicável às entidades nacionais que exercem actividade na
área de comunicação social e bem assim, aos órgãos de
comunicação social estrangeiros previamente autorizados a
exercer actividades em Moçambique, evidenciando, neste
ponto, que os órgãos que não sejam nacionais carecem de
autorização prévia para que possam exercer actividade em
Moçambique.

Artigo 3 – Definições Ver glossário em anexo à proposta

 
 
 

 
Artigo 4 – Liberdade de Imprensa

Esta disposição resulta como corolário do consagrado no
artigo 48 da Constituição da República (CRM) e
comparativamente ao consagrando na lei em vigor, inova
na medida em que estende a liberdade de imprensa para lá
do acesso às fontes, protecção da independência e do sigilo
profissional e o direito de criar jornais e outras
publicações, abrindo a possibilidade criação de outros



meios de difusão. Ou seja, corroborando o disposto sobre o
objecto, com a presente proposta pretende-se que a
liberdade imprensa não se limite ao exercício de
actividades jornalísticas mas sim, de outras actividades
dentro da comunicação social, com a possibilidade de
criação de plataformas comunicacionais diversas
(enquadra-se estritamente bem com o disposto no nº 3, do
artigo 48 da CRM).

Artigo 5 – Garantia da Liberdade de
imprensa

Corolário do artigo 48 da CRM

 
 
Artigo 6 – Limites ao exercício da

liberdade de imprensa

Os limites da liberdade de imprensa são, em razão dessa
disposição, definidos pelos princípios, valores e normas da
CRM e da Lei. Significando com isso que não haverá
limitação a liberdade de imprensa se não nos casos
definidos na CRM e na Lei e quando se pretenda
salvaguardar as situações tipificadas nas alíneas a) à e) do
nº 1 do artigo em análise.

Artigo 7 – Objectivos da
comunicação social

Os objectivos da comunicação social definidos neste artigo
não constituem um elenco taxativo, o que significa que
podem ser outros, além dos definidos no artigo em análise.

 
 
 

Artigo 8 – Entidade Reguladora

Esta disposição propõe a criação de uma entidade
reguladora da área da comunicação social. No entanto,
atentos ao quadro legal em vigor, parece-nos já existir um
órgão orientando nesse sentido, nomeadamente o Conselho
Superior da Comunicação Social (CSCS) que nos termos
da CRM e da Lei é o órgão de consulta que assegura a
independência dos meios de comunicação social, no
exercício dos direitos à informação, à liberdade de
imprensa… (artigo 50 da CRM). Se a pretensão é criar
outro órgão em substituição do CSCS, somos da opinião,
salvo melhor entendimento, que tal implicaria a revisão da
CRM.

 
 
 
 
 
 
 

Artigo 9 – Direito à informação

 
 
 
 
Esta disposição traz, no seu nº 2, uma novidade
comparativamente a Lei em vigor, na medida em que,
impõe que para que os órgãos de comunicação social
exerçam o direito à informação devem entre outros
requisitos (i) possuir um estatuto editorial; (ii) reconhecer
os direitos de resposta e retificação… Mais, pelo nº 3 da
disposição em análise, os órgãos de comunicação social
devem transmitir conteúdos com tradução simultânea para
a língua de sinais.

Artigo 10 – Serviço Público É papel do Estado assegurar a existência de um serviço
público de informação.

Artigo 11 – Interesse Público A comunicação social é caraterizada como uma
actividade/serviço de interesse público.

Artigo 12 – conteúdo de interesse
público

Classifica quais é que são os conteúdos de interesse
público.

Artigo 13 – Proibição do monopólio Esta disposição é controvérsia por proibir que mais de dois
meios de comunicação social concentrem-se numa única
entidade. Em linhas mais claras significa que uma mesma
entidade ou pessoa singular não pode ser detentora de mais
de 2 meios de comunicação social.

Artigo 14 – Línguas Nacionais A informação deve por regra ser veiculada em língua
portuguesa sem prejuízo da necessidade de promoção das
linguais nacionais.

 
Artigo 15 – Propriedade intelectual

Remissão da matéria referente para legislação específica.
Sendo certo que, para todos os efeitos, os órgãos de
comunicação social devem registar as suas marcas no IPI
até como condição para o registo no termos do artigo 27 da
presente proposta, sobre o qual adiante falaremos.

Artigo 16 – Espectro Radioeléctrico As frequências e ondas eletromagnéticas utilizados para a
captação do sinal e transmissão de conteúdos são de
domínio público do Estado.



Artigo 17 – Importação de
Publicações

A importação de publicações periódicas destinadas à
distribuição gratuita por organismos estrangeiros e missões
diplomáticas devem ser declaradas.

Artigo 18 - Jornalista Impõe a necessidade de os Jornalistas ostentarem uma
carteira profissional como condição para o exercício da
profissão e dos direitos inerentes.

Artigo 19 - Direitos Define os direitos do jornalista.

Artigo 20 - Deveres Define os deveres do jornalista.

Artigo 21 – Acesso às fontes de
informação

Confere ao jornalista a prerrogativa de aceder às fontes de
informação.

 
Artigo 22 - Sigilo

Protege o direito ao sigilo profissional do jornalista em
relação à informação que publique ou transmita, sem
possibilidade de ser sancionado. Esse direito é igualmente
reconhecido ao Director do órgão de comunicação social.

 
 

Artigo 23 – Acreditação

Para que exerça actividade no território Moçambicano, o
correspondente de órgão de comunicação social
estrangeiro carece de registo, sendo que estes órgãos só
podem acreditar até dois profissionais. No entanto, os
termos desse registo são omissos visto que a proposta
remete para regulamento próprio, o qual ainda não foi
aprovado.

 
 
 

Artigo 24 - Propriedade

Podem ser proprietário de órgãos de comunicação social
pessoas singulares ou colectivas, desde que constituídas
em empresa.
O nº 3 ressalta dúvidas na medida em que não está
definido de que forma e em que termos o Estado pode
adquirir as participações sociais em organismos privados.
As empresas de comunicação social só podem ser
participadas por estrangeiros em até 20% do capital social.

Artigo 25 – Obrigatoriedade de
registo

Os meios de comunicação social, incluindo os que
divulgam pela internet carecem de ser registadas, sem
prejuízo do licenciamento pelo Governo, cabendo o
pagamento de taxas.
Sobre a cobrança das taxas, entendemos que deve se
clarificar se o pagamento da taxa referida revoga as demais
taxas cobradas actualmente, designadamente pelo INICC e
pelo INCM.

 
Artigo 26 – Dispensa de Registo

Possibilidade de dispensa do registo obrigatório para meios
de comunicação social referentemente a publicações e
outros materiais audiovisuais produzidos por entidades
estatais, empresa, organizações, estabelecimentos
educacionais e de pesquisa, de circulação limitada.

 
 
 
 
 

Artigo 27 – Elementos de registo

 
 
 
Estabelece os requisitos para o registo.
Neste artigo, destacamos a necessidade de existência do
estatuto editorial, identificação dos responsáveis editoriais,
atestado de residência do Director ou Editor do órgão,
certificado de registo criminal deste…

Artigo 28 e 29  – Alvará/ Prazo,
certificado e validade do registo

O alvará para empresas de comunicação social é emitido
pelo órgão que superintende a área de comunicação social
e atribuído pelo Governo e deve ser afixado em local de
fácil acesso... O pedido de registo do órgão é processado
em 30 dias e juntamente com a licença têm validade de 5
anos renováveis.  

Artigo 30 e 31 – efeito probatório/
modificações

O certificado de registo ou o alvará devem ser
apresentados à entidade editora, impressora ou
distribuidora. Qualquer modificação deve ser declarada no
prazo de 10 dias.

Artigo 32 - Cancelamento Caso após o registo o órgão de comunicação social não
publique ou difunda conteúdos, o registo pode ser
oficiosamente cancelado pela entidade que superintende a
área de comunicação social.

Artigo 33 - Recurso O direito ao recurso em caso de suspensão do registo é



exercido no prazo de 30 dias contados a partir da
notificação do despacho.

Artigo 34 - Publicações Classifica as publicações para os meios de comunicação
social escrita.

Artigo 35 – Ficha técnica Aponta que as publicações escritas devem
obrigatoriamente ter uma ficha técnica, composta pelos
elementos tipificados.

 
 

Artigo 36 – Depósito obrigatório

As publicações escritas devem ser enviadas, gratuitamente,
no dia da publicação, em no mínimo dois exemplares, para
as procuradorias, a entidade superintendente da
comunicação social e o CSCS.
Para o caso do Jornal o País que é digital, o depósito deve
ser feito naquele formato.

 
Artigo 37 – Estatuto Editorial

Reitera-se a obrigatoriedade de adopção de um estatuto
editorial que define a sua orientação e objectivos e declara
o compromisso de respeito pelos princípios deontológicos
de comunicação social e ética profissional dos jornalistas.

Artigo 38 – Responsáveis pelos
órgãos de comunicação social

Os directores, bem como os responsáveis editoriais e de
programas devem ser Moçambicanos.

 
Artigo 39 – Conselho de redação

Define e estabelece a obrigatoriedade de constituição de
um conselho de redação em empresas com cinco ou mais
jornalistas.

 
Artigo 40 – Sector Público

São órgãos de comunicação do sector públicos, as que
prestam serviço público de informação e comunicação,
criadas pelo Governo. Esta disposição estabelece a função
desses órgãos.

Artigo 41 – Direito de antena Emerge como corolário do nº 1 do artigo 49 da CRM e
confere direito de antena aos partidos políticos nos termos
do regulamento, o qual ainda não se acha aprovado.

Artigo 42 – Notas oficiosas Consagra quais são as informações que devem ser
divulgadas imediatamente, na íntegra e gratuitamente.

 
Artigo 43 - Publicidade

Estabelece os elementos que devem constar da
publicidade, a necessidade de menção do patrocínio e a
aplicação das normais do código de publicidade para os
órgãos de comunicação social.

 
Artigo 44 – Direito de resposta

(efectivação)

Emerge como corolário do artigo 49 da CRM e estabelece
os termos da efectivação do direito de resposta sobre
publicações feitas por órgãos de comunicação social,
susceptíveis de afectar a integridade mora e o bom nome
do cidadão ou de instituição.

 
 

Artigo 45 – Intervenção Judicial

Estabelece a prerrogativa de, em caso de o direito de
resposta não for publicado no prazo ou difundida com
alteração que lhe deturpe o sentido, o ofendido poder
notificar o director editorial para que volte a inseri-la, sem
prejuízo de poder recorrer aos meios judiciais competentes.

 
 

Artigo 46 – Responsabilidade Civil

Remete, para efeitos de responsabilidade civil, aos
princípios gerais (artigo 483 e seguintes do Código Civil).
Há responsabilidade solidária entre o autor do escrito, do
programa, etc… e o órgão de comunicação, se a
informação tiver sido difundida com o conhecimento e sem
oposição do editor, diretor…

Artigo 47 – Crimes à liberdade de
imprensa

Aplicação da legislação penal comum.

 
 
 
 
 
 

Artigo 48 – Responsabilidade
criminal

 
 
 
Esta disposição estabelece os termos da responsabilidade
criminal dos órgãos de comunicação social e dos seus
funcionários por crimes no exercício da profissão. No
entanto, ao estabelecer termos de responsabilidade
criminal solidária entre o autor e órgão de comunicação
social, entra em contraposição com o principio de Direito
Criminal segundo o qual não há solidariedade criminal,
cada agente da infracção responde na medida da sua acção
e da sua culpa, ou seja, a responsabilidade criminal é
subjectiva e individual.



Artigo 49 – Níveis de
responsabilidade

Estabelece os níveis, sucessivos, de responsabilidade
criminal por cometimento de crimes de imprensa.

Artigo 50 – Isenção de
responsabilidade

Isenta de responsabilidade criminal por crimes de
imprensa, os distribuidores, vendedores e todos os que no
exercício da profissão tiverem intervenção meramente
técnica, subordinada ou rotineira…

Artigo 51 – Prova da verdade dos
factos

Nos crimes de difamação os órgão de comunicação tem a
prerrogativa de fazer prova da verdade dos factos, e nesses
casos, fazendo-se a prova, o autor da ofensa é isento de
responsabilidade.

Artigo 52 – Reincidência especial Estabelece os termos em que se dá a reincidência e a
correspondente cominação legal.

Artigo 53 – Desobediência
qualificada

Estabelece os factos que são puníveis como crimes de
desobediência qualificada e as penas acessórias cabíveis.

 
Artigo 54 – Meios de comunicação

social clandestinos

Define como clandestinos, todos os meios de comunicação
social que estejam a operar sem o registo obrigatório ou
dispensa de registo. Indicando a possibilidade se serem
encerrados e apreendidos os respectivos equipamentos,
sem prejuízo das multas aplicáveis pelo exercício
clandestino da actividade.

 
Artigo 55 – Medidas de suspensão

Estabelece a possibilidade de suspensão da circulação de
escritos ou imagens ou difusão de programas susceptiveis
de incriminação, a qual só pode ser feita pelo tribunal,
mediante promoção do Ministério Público.  

 
Artigo 56 – Contravenções

Define como única contravenção, com pena de multa de
20% do valor da respectiva taxa de licenciamento, a falta
de comunicação das alterações dos elementos constantes
da declaração de registo de imprensa.

 
 

Artigo 57 – Co – responsabilidade

 
Em relação às multas e indeminizações devidas por
agentes de crimes de imprensa são solidariamente
responsáveis as empresas proprietárias dos órgãos de
comunicação social ou das publicações.

 
 

Artigo 58 e 59 – jurisdição/ forma
de processo e celeridade

A competência para conhecer que processos de imprensa é
dos tribunais comuns, no tocante a órgãos de comunicação
social nacionais.
Para os estrangeiros, a competência é do tribunal comum
da sede ou domicílio da entidade importadora da
publicação ou da delegação ou representação do órgão.
Os processos por crimes de imprensa têm sempre natureza
urgente, ainda que não haja réus presos e tem prioridade
sobre os demais processos.

Artigo 60 e 61 – Denúncia/ Defesa
do arguido

Estabelece os termos em que é feita a denúncia e confere
ao arguido o direito ao contraditório.

Artigo 62 - Taxas Sujeição ao pagamento de taxas – conforme referimos no
comentário sobre o artigo 25, entendemos que deve se
clarificar se o pagamento da taxa referida revoga as demais
taxas cobradas actualmente, designadamente pelo INICC e
pelo INCM.

 
Artigo 63 – Campanha eleitoral

A produção, edição e divulgação de textos, imagens e
programas relativos às campanhas eleitorais a serem
publicadas pelos órgãos de comunicação social está sujeita
a regulamentação específica.

 
Artigo 64 - Regulamentação

Sendo aprovada, a Lei proposta carecerá de um
regulamento e nos termos desta disposição caberá ao
Governo regulamentá-la.

Artigo 65 – Norma Revogatória Revoga a Lei da Imprensa e toda a legislação que for
contrária.

Artigo 66 – Entrada em vigor Propõe-se que entre em vigor no prazo de 180 dias após a
publicação em BR.

 
CONSIDERAÇÕES:
A proposta de lei em análise diferentemente da lei da imprensa
em vigor está orientada para uma lei de bases da comunicação



social por definir os princípios, objetivos e regras aplicáveis a
todo o sector e aos seus profissionais, numa perspetiva mais
ampla.
No entanto, na essência não apresenta inovações susceptíveis de
transformar o quadro legal sobre a comunicação social, como
era expectável.
Em termos de conteúdo, para melhoria da proposta, sugerimos a
previsão de regras para a comunicação social convencional e
para a comunicação social em formato eletrónico e bem assim, a
previsão de um mecanismo específico, para além do disposto,
para impedir a disponibilização de imprensa eletrónica ou de
actividades de comunicação social clandestinas através da
Internet.
Porque o registo dos órgãos de comunicação social e a
concessão do alvará estão sujeitos ao pagamento de taxas,
propomos que com a lei a aprovar se excluam as demais taxas
devidas pela autorização e exercício da actividade,
designadamente as pagas ao INCM, INICC, as previstas na
proposta de lei de radiodifusão, etc…, de modo a evitar a dupla
ou tripla tributação sobre a mesma actividade ou que, no
mínimo, se especifique de forma descriminada, qual o que é que
justifica o pagamento de cada uma das taxas cobradas.
Outrossim, relativamente ao regime de responsabilidade civil e
criminal, propomos que se proceda com a atualização da
proposta, atentos às recentes atualizações nas leis e princípios
penais fundamentais de Moçambique, nomeadamente, o Código
Penal e o Código de Processo Penal.
Por último, entendemos que todos os constrangimentos e
dificuldades que se verificam na regulamentação das actividades
do sector poderiam ser ultrapassados se todas as regras e
princípios sobre a comunicação social estivesse integrado num
único diploma legal - uma verdadeira lei bases da comunicação
social.
Ao longo da análise à proposta, verificou-se a previsão de um
regulamento da lei proposta a ser aprovado pelo Governo, o
qual, certamente trará questão que até aqui não se conseguem
adivinhar, designadamente, relativas à eventuais taxas e outras
imposições, a semelhança do que ocorreu no Regulamento da
Lei do Audiovisual e Cimena.
Ora, de modo a assegurar que os órgãos de comunicação social
já existentes antes da aprovação da lei proposta e do respectivo
regulamento, não sejam prejudicados, propomos o
estabelecimento de uma norma transitória (que na proposta não
está prevista), que confira segurança aos órgãos referidos (os já
existentes) e permita que estes apenas devam conformar-se com
a legislação aprovada após a sua existência em determinado



prazo, razoáveis 6 meses, contado da aprovação do regulamento
sobre a lei proposta (Lei que define os princípios e normas
aplicáveis ao exercício da actividade da comunicação social e
estabelece os direitos e deveres dos seus profissionais).
 


