
 
REPÚBLICA  DEMOCRÁTICA  DE  TIMOR-‐‑LESTE  

SECRETARIA  DE  ESTADO  DO  CONSELHO  DE  MINISTROS  
 

1 
 

Proposta de Lei n.º ___/2012 
 

de  ______ de ___________ 
 
 

Lei Geral dos Órgãos de Comunicação Social 

Lei Je rál  kona-ba Órgaun-komunikasaun Sosiál  

 

A disposição de regras sobre o exercício do direito de informação e da liberdade de 

expressão e de imprensa revela-se fundamental, não só para dar cumprimento aos 

imperativos constitucionais correspondentes, previstos nos artigos 40.º e 41.º da 

Constituição, mas também, em última análise, para assegurar a construção dum Estado de 

direito democrático. 

Dispozisaun regra hirak atu ezerse  direitu ba informasaun no ba liberdade atu ko’alia no hakerek nian 

sai fundamentál, la’ós de’it atu kumpri buat hirak lei-inan haruka, ne’ebé hakerek ona iha artigu 40 no 

41 iha Lei Inan, maibé mós, ikusmai, atu asegura harii Estadu ida tuir direitu demokrátiku.  

 

A presente Lei pretende garantir, proteger e regular o exercício da liberdade de imprensa, 

promovendo o necessário equilíbrio entre o exercício desta liberdade fundamental e os 

demais direitos e valores constitucionalmente protegidos. 

Lei ida ne’e hakarak garante, proteje no regula ezersísiu liberdade imprensa, hodi promove ekilíbriu ne’ebé 

persiza entre ezersísiu liberdade fundamentál ida ne’e nian ho mós direitu no valór sira seluk ne’ebé 

konstituisaun proteje.  

 

Os oito capítulos deste diploma procuram regular o exercício da actividade jornalística no 

território nacional por jornalistas, órgãos e órgãos de comunicação social.  

Kapitulu ualu hosi diploma ida ne’e buka atu regula kona-ba jornalista, órgaun no órgaun-komunikasaun 

sira hala’o atividade jornalístika iha rai laran.  

 

Fundamentalmente, busca-se que profissionais devidamente preparados e eticamente 

responsáveis possam informar o público, de modo objectivo e imparcial, estimulando o 

exercício de uma cidadania activa e esclarecida por parte da população. 
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Fundamentál liu mak atu ema profisionál sira ne’ebé tenke preparadu ona no tuir étika sai nu’udar ema 

responsável ne’ebé bele informa ba públiku, liuhusi dalan ida objetivu no imparsiál, hodi dudu populasaun 

sira sai nu’udar sidadaun ativu no esklaresidu.    

 

Pretende-se através da presente lei criar mecanismos de regulação e resolução de conflitos 

que resultem da relação dos órgãos de comunicação social com os cidadãos e a sociedade.  

Liuhusi lei ida ne’e, iha hakarak atu kria mekanizmu hodi regula no rezolve konflitu ne’ebé mosu husi 

relasaun entre órgaun komunikasaun sosiál nian sira ho sidadaun sira no mós sosiedade.      

 

Uma entidade administrativa independente, a criar por Decreto-Lei sob a denominação de 

Conselho de Imprensa, assegura o cumprimento da presente Lei, designadamente a 

observação dos direitos e dos deveres dos jornalistas, bem como a observância dos 

princípios éticos da actividade jornalística. 

Entidade administrativa ida independente, ne’ebé sei harii liuhusi Dekretu-Lei no hanaran Konsellu 

Imprensa, mak asegura atu ema kumpri Lei ida ne’e, hanesan atu kumpri direitu no dever jornalista sira 

nian, nune’e mós atu kumpri prinsipiu etika  atividade jornalistika nian.    

 

Finalmente, são determinadas sanções contra quaisquer actos que prejudiquem o direito de 

informação.  

Ikusmai, determina sansaun hirak ne’ebé kontra kualkér aktu ne’ebé prejudika direitu kona-ba 

informasaun.  

 

Assim, 

O Parlamento Nacional decreta, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º da 

Constituição da República, para valer como lei, o seguinte: 

Nune’e, 

Parlamentu Nasionál dekreta, tuir alinea i) hosi no. 1 artigu 96 iha Lei Inan atu bele sai nu’udar lei, buat 

hirak tuir mai: 

 

 

CAPÍTULO I 
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KAPÍTULU I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

DISPOZISAUN JERÁL SIRA 

 

Artigo 1.º 

Objecto 

Objetu 

 

A presente Lei tem por objecto garantir, proteger e regular a actividade jornalística em 

Timor-Leste, executada por jornalistas, e órgãos de comunicação social. 

Lei ne’e nia objetu mak garante, proteje no regula atividade jornalístika iha Timor-Leste, ne’ebé hala’o  

husi jornalista no órgaun komunikasaun sosiál nian sira. 

 

 

 

Artigo 2.º 

Definições 

Definisaun sira 

 

Para efeitos da presente Lei, entende-se por: 

 

a) “Actividade jornalística”, como a actividade de pesquisa, reunião, selecção, 

tratamento e distribuição de informação, sob a forma de texto, som ou imagem, ao 

público, através da divulgação nos órgãos de comunicação social; 

 

Tuir Lei ida ne’e, entende ba: 

“Atividade jornalistika”, hanesan atividade atu buka, halibur, hili, trata no fahe informasaun, 

hanesan liafuan, lian ka imjen , ba ema hotu-hotu, liuhusi fó sai iha órgaun komunikasaun sosiál 

nian sira; 

 

b) “Jornalista”, como o profissional que executa regularmente a actividade jornalistica; 
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“Jornalista”, nu’udar profisionál ne’ebé hala’o loron-loron atividade jornalistika; 

 

c) “Meio de comunicação social”, como o veículo que permite a divulgação regular da 

actividade jornalística, sob a forma impressa ou electrónica; 

“Órgaun komunikasaun sosiál nian”, nu’udar órgaun atu fó informasaun loron-loron ba ema 

hotu-hotu, liuhusi fó sai iha surat ka eletrónika; 

 

d) “Órgão de comunicação social”, como a pessoa colectiva, pública ou privada, que 

opera a actividade jornalística, englobando qualquer meio de comunicação social; 

“Órgaun komunikasaun sosiál”, nu’udar ema koletivu, públiku ka privadu, ne’ebé hala’o 

atividade jornalistika, hodi hatama meiu komunikasaun sosiál hotu-hotu; 

 

e) e) “Meio de comunicação social de natureza doutrinária ou confessional”, como 

o meio de comunicação que vise predominantemente divulgar qualquer ideologia 

política ou credo religioso; 

“Meiu komunikasaun sosiál doutrináriu ka konfesional”, hanesan meiu komunikasaun sosiál 

ne’ebe buka haklaken ideolojia politika ka relijioza; 

 

 

f) “Rádio comunitária”, como o meio de comunicação social de difusão sonora, com 

vista à recepção da comunidade duma determinada área geográfica, licenciado em 

nome dum órgão de comunicação social constituído enquanto associação que 

represente essa mesma comunidade; 

“Rádio komunitária”, nu’udar órgaun komunikasaun sosiál ne’ebé fó sai lian, atu komunidade 

husi área jeográfika ida bele rona, ne’ebé hetan lisensa ho naran hosi órgaun komunikasaun sosiál 

ida nu’udar asosiasaun, ne’ebé komunidade ne’e mak harii; 

 

g) “Organização de jornalistas”, como a pessoa colectiva constituída sob a forma de 

associação, cujo objecto consiste na defesa dos direitos e reforço dos deveres e 

valores profissionais inerentes à atividade jornalística; 
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“Organizasaun jornalista sira nian”, hanesan ema koletiva ne’ebé forma hanesan asosiasaun, 

ne’ebé ninia objetu mak atu defende direitu sira no reforsa devér no valór profisionál nian hirak  

ne’ebé iha ligasaun ho atividade jornalista nian;  

 

h) “Censura”, como a remoção forçada de informação a ser publicada ou transmitida, 

incluíndo a respectiva tentativa, bem como a imposição de conteúdos a órgãos de 

comunicação social; 

“Sensura”, hanesan dada fila-fali ho forsa informasaun ne’ebé atu publika ka tranzmite, inklui 

ninia tentativa, nune’e mós impoin konteúdu  sira ba órgaun komunikasaun sosiál sira; 

  

i) “Direito de resposta”, como o direito de cada pessoa singular ou colectiva em ver 

publicada ou transmitida a resposta a um conteúdo que divulgue factos ofensivos da 

sua honra, bom nome, reputação ou imagem; 

 “Direitu atu hatán”, nu’udar direitu ema mesak ida nian ka koletiva, atu hetan publikasaun ka 

tranzmisaun resposta ba konteúdu ne’ebé fó sai faktu ne’ebé ofende ninia onra, naran di’ak, 

reputasaun ka imajen; 

 

j) “Direito de rectificação”, como o direito de cada pessoa singular ou colectiva em ver 

rectificada a notícia que publique ou transmita factos incorrectos a seu respeito; 

 “Direitu atu ha’dia”, hanesan direitu ema mesak ida nian, ka koletiva, atu hetan korreksaun ba 

notisia kona-ba nia ne’ebé la lo’os; 

 

k) “Código de Ética dos Jornalistas”, como a compilação das regras deontológicas 

aplicáveis à profissão. 

“Kodigu Etika Jornalista sira nian”, nu’udar regra lubun ida ne’ebé jornalista sira aprova no 

aplika ba sira profisaun. 

  

 

CAPÍTULO II 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
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Artigo 3.º 

Direito de informação 

Direitu ba informasaun 

1. Todos os cidadãos têm o direito a informar, a se informar e a serem informados, 

com o propósito último de alcançar uma sociedade livre, desenvolvida, justa e 

democrática. 

Sidadaun hotu-hotu iha direitu atu fó informasaun, buka informasaun no hetan informasaun, ho 

objetivu ikusliu mak to’o ba sosiedade ne’ebé livre, dezenvolvida, justa no demokrátika. 

 

2. O direito de informação dos cidadãos deve ser assegurado com objectividade e 

isenção, através da distinção clara entre factos e opinião, e com respeito pela 

diversidade das correntes de opinião. 

Direitu kona-ba informasaun sidadaun sira nian tenke garante tuir realidade no livre, liuhusi 

haketak loloos entre faktu no opiniaun, hodi respeita opiniaun oin-oin. 

 

 

Artigo 4.º 

Liberdade de imprensa 

Liberdade imprensa 

De acordo com o artigo anterior, o direito a informar dos jornalistas exerce-se com base na 

respectiva liberdade de imprensa e criação, a qual compreende as prerrogativas seguintes:  

 

a) O direito de acesso a todas as fontes de informação; 

b) A protecção da independência e do sigilo profissional; 

c) A liberdade editorial; 

d) O direito de criar órgãos de comunicação social. 

 

Tuir artigu ida uluk, direitu atu informa husi jornalista sira bazeia ba liberdade imprensa no 

kriasaun ne’e, ne’ebé inklui direitu sira hanesan tuir mai ne’e: 

a) Asesu ba fonte hotu-hotu informasaun nian; 

b) Protesaun ba independénsia no ba segredu profisionál; 
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c) Liberdade editoriál; 

d) Direitu atu harii órgaun komunikasaun sosiál nian. 

 

Artigo 5.º 

Limites 

Limite sira 

 

A liberdade de imprensa não admite quaisquer formas de censura, obedecendo apenas aos 

limites constitucionais impostos pelo direito à honra e privacidade e pelo direito à presunção 

de inocência. 

Liberdade imprensa labele hetan kualkér sensura ruma, hodi halo tuir de’it mak limite konstitusionál 

hirak ne’ebé impoin husi direitu ba ónra no privasidade no husi direitu ba prezunsaun inosénsia nian.  

 

 

CAPÍTULO III 

JORNALISTAS 

 

Artigo 6.º 

Capacidade 

Kapasidade 

 

Podem ser jornalistas os cidadãos timorenses com mais de dezassete anos que tenham 

completado o ensino secundário ou que sejam detentores de habilitação equivalente 

reconhecida por um órgão oficial. 

Bele sai nu’udar jornalista ema timoroan ne’ebé iha ona idade tinan sanulu resin hitu ba leten no remata 

ona ensinu sekundáriu, ka iha abilitasaun né’ebé ekivale ho ensinu sekundáriu ne’ebé hetan rekoñesimentu 

husi órgaun ofisiál ida. 

 

Artigo 7.º 

Exercício 

Ezersísiu 
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1. Cada jornalista deve iniciar a sua carreira profissional através da realização dum 

estágio profissional, com a duração de seis meses, no respectivo órgão de 

comunicação social. 

Jornalista ida-idak tenke hahú ninia karreira profisionál liuhusi halo estájiu profisionál ida, ho 

durasaun fulan neen, iha órgaun komunikasaun sosiál ne’e rasik. 

 

2. Durante o estágio profissional, o órgão de comunicação social deve procurar 

aprofundar os conhecimentos técnicos e linguísticos do estagiário, bem como 

sensibilizá-lo para os direitos e deveres, de natureza legal e ética, que resultem do 

exercício da profissão. 

Durante estájiu profisional, órgaun komunikasau sosiál tenke haklean koñesimentu tekniku no 

lian ba ema estajiáriu, no mós direitu no dever sira, husi lei no Kódigu Etika nian, bainhira hala’o 

sira nia kna’ar. 

 

3. No final do estágio profissional, se a relação contratual entre as partes continuar, 

compete ao órgão de comunicação social a atribuição ao estagiário dum título de 

identificação próprio enquanto jornalista. 

Bainhira estájiu remata, órgaun komunikasaun sosiál tenke fó ba estajiáriu títulu identifikasaun 

rasik nu’udar jornalista, se nia sei kontinua iha órgaun komunikasaun sosiál née. 

 

4. O título de identificação referido no número anterior é condição imprescindível ao 

exercício da profissão de jornalista. 

Título identifikasaun ne’e tenke uza atu serbisu nu’udar jornalista. 

 

 

Artigo 8.º 

Incompatibilidades 

Inkonpatibilidade sira 
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1. A profissão de jornalista não pode ser desempenhada concomitantemente com as 

seguintes funções: 

 

a) Funcionário público; 

b) Titular de cargo num órgão de soberania, nos órgãos de poder local ou de 

liderança comunitária; 

c) Dirigente de partido político; 

d) Relações públicas ou assessoria de imprensa, comunicação e imagem; 

e) Qualquer actividade que vise a promoção de bens ou serviços sob a forma de 

publicidade. 

 

Ema ne’ebé hala’o atividade jornalistika labele hala’o mós servisu seluk hanesan tuir mai nee: 

 

a) Funsionáriu públiku; 

b) Ema ho kargu iha órgaun soberania, poder lokál ka komunitáriu; 

c) Ema responsável husi partidu politiku; 

d) Ema ne’ebé hetan relasaun públika ka asesór imprensa, komunikasaun ho 

imajen. 

e) Naran atividade ida ne’ebé hakarak promove rikusoi ka servisu liuhusi 

publisidade  

 

2. Enquanto exercer as funções especificadas no número 1 deste artigo, o profissional 

deve devolver o respectivo título de identificação ao órgão de comunicação social 

que o atribuiu, estando impedido de exercer a actividade jornalística.  

Bainhira sei hala’o serbisu ne’ebé fó sai ona iha numeru 1 husi artigu ida ne’e, tenke fó fali titulu 

identifikasun ne’e ba órgaun  komunikasaun sosiál ne’ebé fó ba nia hodi labele hala’o atividade 

jornalistika. 

 

3. Cessa o impedimento assim que cessar a situação que lhe deu origem, podendo o 

jornalista exercer novamente as suas funções como jornalista, caso volte a integrar 

qualquer órgão de comunicação social. 
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Bainhira impedimentu ne’e ramata ona situasaun ne’ebé hamosu impedimentu ne’e mós ramata, 

nune’e jornalista bele hala’o fila-fali ninia funsaun nu’udar jornalista, karik nia hakarak integra 

fila-fali ba kulakér órgaun komunikasaun sosiál nian ida.  

 

 

Artigo 9.º 

Filiação 

Filiasaun  

Os jornalistas têm o direito de se filiarem numa organização de jornalistas conforme a sua 

escolha. 

Jornalista sira iha direitu atu hili organizasaun jornalista sira nian tuir nia eskolla. 

 

 

Artigo 10.º 

Direitos 

Direitu sira 

1. O jornalista tem o direito de identificar com o respectivo nome qualquer trabalho da 

sua autoria ou no qual tenha colaborado. 

Jornalista sira iha direitu atu tau ninia naran iha notísia ne’ebé nia hakerek, mesak ka hamutuk. 

 

2. O jornalista devidamente identificado tem direito de acesso às fontes oficiais de 

informação. 

Jornalista sira ne’ebé iha títulu identifikasaun iha direitu atu hetan  asesu ba fonte ofisiál 

informasaun sira. 

 

3. O jornalista devidamente identificado tem direito de acesso a todos os eventos 

abertos ao público, no âmbito do desempenho das suas funções, bem como àqueles 

que, embora de acesso reservado, sejam ou possam estar abertos à generalidade dos 

órgãos de comunicação social. 
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Jornalista sira ne’ebé iha títulu identifikasaun iha direitu atu hetan  asesu ba eventu públiku, 

bainhira hala’o sira nia kna’ar, nune’e mós ba sira ne’ebé, maske iha asesu rezervadu, bele iha 

asesu ba órgaun komunikasaun sosiál hotu-hotu. 

 

4. O jornalista tem direito ao sigilo profissional, não pondendo ser obrigado a revelar as 

suas fontes de informação. 

 Jornalista sira iha direitu atu rai segredu profisionál, hodi la iha obrigasaun atu fó sai ninia fonte 

informasaun nia naran. 

 

5. O jornalista não pode ser constrangido a exprimir ou a subscrever opiniões nem a 

desempenhar tarefas profissionais contrárias à sua consciência ou ao Código de Ética 

dos Jornalistas, nem pode sofrer sanções devido a tal recusa. 

Jornalista sira labele hetan limite atu fó sai ka simu opiniaun sira no labele hala’o serbisu 

sira ne’ebé la tuir nia konsiénsia ka Kódigu Étika Jornalista sira nian, no labele hetan kastigu 

bainhira nia la simu serbisu ne’e. 

 

6. O jornalista tem o direito a participar na orientação editorial do órgão de 

comunicação social para o qual trabalha. 

Jornalista sira iha direitu atu hola parte iha orientasaun editoriál órgaun komunikasaun sosiál 

nian ne’ebé nia serbisu ba. 

 

 

Artigo 11.º 

Deveres 

Devér sira 

 

1. Constitui um dever do jornalista contribuir para uma sociedade livre e democrática, 

combatendo qualquer restrição da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa 

ou qualquer outra forma de limitação do direito à informação dos cidadãos. 
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Devér jornalista sira nian mak kontribui ba sosiedade ida-ne’ebé livre no demokrátika hodi luta 

hasoru limitasaun ruma ba liberdade ko'alia, liberdade imprensa ka limitasaun sira seluk ne’ebé 

bele hanetik sidadaun sira goza direitu ba informasaun. 

 

2. Constitui um dever do jornalista contribuir para o desenvolvimento da sociedade, 

informando os seus cidadãos de forma rigorosa, honesta e responsável, de modo a 

promover a criação de uma opinião pública esclarecida. 

Jornalista nia devér  mak kontribui ba sosiedade nia dezenvolvimentu liuhusi hato’o informasaun 

ba sidadaun sira tuir dalan rigorozu, onesta no responsável, hodi nune’e sira bele promove kria 

opiniaun públiku ida-ne’ebé esklaresidu.    

 

3. Constitui um dever do jornalista defender o pluralismo de opinião, assegurando a 

capacidade de expressão das diferentes correntes de opinião e o respeito pela 

diversidade cultural, religiosa e étnica dos cidadãos. 

Jornalista nia devér mak defende  opiniaun oin-oin, hodi garante kapasidade espresaun husi 

opiniaun oioin no respeitu ba kultura, relijiaun no  étnikaoinoin sidadaun sira nian.   

   

4. Constitui um dever do jornalista exercer a sua profissão com independência e 

isenção, sem outros interesses maiores além do correcto esclarecimento do público. 

Jornalista sira nia devér mak hala’o sira-nia serbisu ho independénsia no izensaun 

(imparsialidade), la iha interese seluk ne’ebé asliu hodi fó esklaresimentu ne’ebé loos ba públiku 

sira. 

 

5. Constitui um dever do jornalista observar sempre os direitos de personalidade dos 

cidadãos, protegendo designadamente a sua honra, dignidade e privacidade, exceto 

quando esteja em causa, de forma evidente e inequívoca, a defesa do interesse 

público. 

Devér  jornalista sira nian mak respeita direitu personalidade sidadaun sira nian hodi fó 

protesaun ba sira-nia onra, dignidade no privasidade, oinseluk, bainhira hatene loloos ona katak 

interese públiku hetan perigu.    
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6. Constitui um dever do jornalista respeitar a presunção de inocência dos visados em 

processos judiciais até trânsito em julgado da decisão dos tribunais.  

Jornalista nia devér mak respeita ema nia direitu sai inosente nafatin iha prosesu judisiál to’o 

bainhira tribunál sira foti desizaun ne’ebé kontráriu.  

 

7. Constitui um dever do jornalista excercer a sua actividade com respeito pelos 

princípios éticos da profissão, cumprindo as regras constantes dp Código de Ética 

dos Jornalistas. 

Jornalista sira nia devér  mak  hala’o sira-nia atividade tuir prinsípiu étiku sira profisaun nian, 

hodi kumpri regra sira ne’ebé hakerek ona iha Kódigu Étiku Jornalista sira nian. 

 

 
 

 

 

Artigo 12.º 

Código de Ética 

Kódigu Étika 

 

Os jornalistas e as suas organizações profissionais são os responsáveris pela criação do 

Código de Ética, no qual devem estabelecer as regras de conduta que vinculam todos os 

profissionais no exercício da atividade. 

Jornalista ho ninia organizasaun profisionál sira maka responsabiliza ba kriasaun Kódigu Étiku, ne’ebé 

tenke estabelese duni regra sira konduta nian ne’ebé kesi profisionál sira hotu bainhira ezerse sira-nia 

atividade. 

  

Kapitulu IV 

Artigo 13.º 

 Empresa de Comunicação Social 

Emp reza Komunikasaun Sosiál 
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1. Qualquer cidadão timorense tem liberdade para constituir órgãos de comunicação 

social, sob a forma de sociedade comercial criada nos termos da lei.  

Kualkér sidadaun timoroan iha liberdade atubele harii órgaun sira komunikasaun sosiál nian 

nu’udar sosiedade komersiál ida tuir lei. 

2. O Estado tem direito a criar órgãos de comunicação social de serviço público, sob a 

forma de empresa pública de acordo com os termos da lei.  

Estadu iha direitu atubele kria órgaun sira komunikasaun sosiál servisu públiku nian, nu’udar 

empreza públika ida tuir lei. 

3. As rádios comunitárias têm de ser constituídas por associações comunitárias de 

acordo com o seu carácter. 

Asosiasaun komunitária sira maka tenke harii rádiu komunitária tuir sira-nia karáter.  

 

4. O Estado e os cidadãos são livres de criar agências de notícias com vista à difusão de 

informação a nível nacional e internacional.  

Estadu no sidadaun sira iha liberdade atubele harii ajénsia notísioza ho objetivu atu habelar 

informasaun iha nivel nasionál no internasionál.  

 

5. Os partidos políticos não podem criar ou deter órgãos de comunicação social que se 

dediquem à atividade jornalística e prossigam fins comerciais. 

Partidu polítiku sira labele harii ka kaer órgaun komunikasaun sosiál ne’ebé hala’o atividade 

jornalístika no servisu sira ho objetivu komersiál nian.   

 

6. A participação de pessoas singulares ou colectivas estrangeiras no capital social dum 

órgão de comunicação social respeita o disposto na legislação sobre investimento 

externo. 

Ema estranjeiru, mesak ka koletivu (empreza) ne’ebé hola parte iha  kapitál sosiál órgaun 

komunikasaun sosiál nian ida respeita regra sira ne’ebé hakerek iha lejizlasaun kona-ba 

investimentu rai-li’ur nian.  
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Artigo 14.º 

Licenciamento 

Lisensiamentu 

 

Os órgãos de comunicação social radiofónicos e televisivos só podem funcionar mediante 

licença de frequência, a atribuir pela entidade pública competente, com o objectivo último 

de assegurar a correcta gestão do espectro radioeléctrico. 

Órgaun komunikasaun sosiál radiofóniku no televizivu sira bele funsiona de’it tuir lisensa frekuénsia nian 

ne’ebé entidade públika kompetente fó, ho ninia objetivu ikus mak atu asegura jestaun loloos espektru 

radiuelétriku nian.  

 

 

Artigo 15.º 

Requisitos formais 

Reki zitu fo rmál s ira 

 

1. Cada órgão de comunicação social deve divulgar a sua denominação social e o 

endereço da sua sede. 

Órgaun komunikasaun sosiál idaidak tenke fó-sai ninia naran, no nia sede nia  hela-fatin.   

2. Os órgãos de comunicação social impressos devem conter igualmente, em primeira 

página, o título da publicação, a data, o período de tempo a que respeitem e o 

respectivo preço, bem como, em qualquer página interior, a identificação do 

proprietário, dos membros da direcção, dos responsáveis editoriais e a denominação 

e endereço da sede da entidade impressora.  

Órgaun sira komunikasaun sosiál impresu nian, tenke tau mós, iha pájina dahuluk, títulu 

publikasaun, loron publikasaun, diáriu ka semanál no ninia folin, nomós, iha jornal ka revista 

nia laran tenke hakerek identifikasaun ba membru diresaun sira, responsável editoriál sira no 

naran no hela-fatin entidade impresora nian.  
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3. Os programas radiofónicos ou televisivos devem referir a identificação dos autores, 

bem como dos responsáveis editoriais e técnicos. 

Programa radiofóniku ka televizivu sira  tenke tau autór, responsável editoriál no tékniku sira-nia 

naran.  

 

 

Artigo 16.º 

Publicidade 

Publis idade 

 

1. A difusão de materiais publicitários tem de respeitar os valores, princípios e 

instituições fundamentais constitucionalmente consagrados. 

Difuzaun ba materiál publisitáriu sira tenke respeita, valór, prinsípiu no instituisaun fundamentál 

sira ne’ebé konsagra ona iha Konstituisaun.  

2. Toda a publicidade redigida ou a publicidade gráfica, isto é, todo o texto ou imagem 

cuja inserção tenha sido paga, deve ser identificada através das letras “PUB”. 

Publisidade hothotu hanesan testu ka imajen ne’ebé ema selu atu publika ka transmite, tenke 

identifika liuhosi letra sira “PUB”. 

 

3. A inserção de materiais publicitários em órgãos de comunicação social não pode 

jamais prejudicar a respectiva liberdade editorial. 

Materiál publisitáriu sira ne’ebé atu publika, labele prejudika liberdade editoriál órgaun 

komunikasaun sosiál ne’e rasik.  

 

 

CAPÍTULO V 

DIREITO DE RESPOSTA E RECTIFICAÇÃO 

DIREITU RESPOSTA NO REKTIFIKASAUN 

 

Artigo 17.º 

Condições de efectivação 
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Kondisaun e fekt ivasaun nian 

 

1. O direito de resposta ou rectificação deve ser exercido pelo titular ou representante 

legal no prazo de trinta dias a contar da data de publicação ou transmissão do 

conteúdo alvo de resposta ou rectificação. 

Titulár ka reprezentante mak iha direitu atu hatán ka hadi’a fila fali notísia ne’ebé fó sai ne’e 

iha prazu loron-tolunulu, hahú hosi loron publikasaun ka transmisaun konteúdu alvu resposta ka 

rektifikasaun nian.  

 

2. O direito de resposta ou rectificação fica comprometido se entretanto, com a 

concordância do titular ou do seu representante, o meio de comunicação social tiver 

corrigido ou esclarecido o conteúdo-alvo. 

Hetan Direitu ba resposta ka rektifikasaun, tenke hetan konkordánsia hosi ninia titulár ka 

reprezentante, bainhira órgaun komunikasaun sosiál korrije ka esklarese ona konteúdu-alvu.  

 

3. O texto de resposta ou rectificação, devidamente identificado, deve ser dirigido ao 

responsável máximo do meio de comunicação social. 

Testu resposta ka rektifikasaun nian ne’ebé identifika ona tenke hato’o ba responsável másimu 

órgaun komunikasaun sosiál nian. 

 

4. O texto de resposta não pode, sob pena de recusa: 

Testu resposta sei la simu bainhira: 

 

a) Exceder o âmbito das referências que o tenham provocado; 

Ko’alia kona-ba asuntu seluk;  

b) Extravasar os limites de espaço ou tempo do conteúdo que lhe deu origem; 

Halai-sees hosi limite espasu ka tempu konteúdu orijin nian; 

c) Conter expressões ofensivas ou desprimorosas para qualquer das pessoas ou 

entidades envolvidas.  

Ofende kualkér ema ka entidade ida. 
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5. A recusa deve ser fundamentada pelo responsável editorial do órgão de comunicação 

e deve ser dada a conhecer ao titular do direito no dia seguinte ao da receção do 

texto de resposta. 

Responsável editoriál órgaun komunikasaun sosiál maka bele halo justifikasaun ba rekuza ne’e no 

tenke hato’o ba titulár (nain) ba direitu iha loron tuirmai, hafoin simu testu resposta.  

 

6. O texto de resposta ou rectificação deve ser publicado ou transmitido na edição 

seguinte à data de receção, segundo o mesmo critério de visibilidade do conteúdo 

que lhe deu origem. 

Testu resposta ka rektifikasaun tenke publika ka transmite iha edisaun tuirmai, loron maksimuk 

nian, tuir kritéria vizibilidade orijin hosi notísia ne’e.  

 

7. A recusa sem fundamento do exercício do direito de resposta é punível com multa 

máxima de US$5,000.  

Rekuza sein fundamentu bainhira ezerse direitu resposta, sei fó multa másimu dólar amerikanu 

US$5,000. 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONSELHO DE IMPRENSA 

KONSELLU IMPRENSA 

 

Artigo 18.º 

Composição e competências 

Kompozisaun no kompeténsia s ira 

 

1. O Conselho de Imprensa é a entidade administrativa independente que tem por 

missão a defesa do direito à informação e à liberdade de expressão, definindo as suas 

actividades sem qualquer sujeição a directrizes ou orientações do poder político, no 

estrito respeito pela Constituição. 
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Konsellu Imprensa ne’e entidade administrativa independente ida ne’ebé ninia misaun maka 

defende direitu ba informasaun no liberdade espresaun, define ninia atividade sira sein kualkér 

diretrís ka orientasaun sira hosi poder polítiku, tuir Konstituisaun haruka. 

 

2. O Conselho de Imprensa é composto por nove elementos, a designar do seguinte 

modo: 

Konsellu Imprensa kompostu hosi elementu na’in sia ne’ebé hili hanesan tuirmai: 

 

a) Três jornalistas escolhidos pelas organizações de jornalistas legalmente 

constituídas em Timor-Leste; 

Jornalista na’in tolu ne’ebé hili hosi organizasaun legál jornalista Timor-Leste nian; 

 

b) Três representantes dos proprietários dos órgãos de comunicação social, 

escolhidos por estes; 

Reprezentante proprietáriu órgaun komunikasaun sosiál na’in tolu ne’ebé organizasaun 

sira ne’e hili;  

 

c) Três figuras públicas de reconhecido mérito ligadas ao desenvolvimento da 

comunicação social, cujo percurso profissional garanta o exercício do cargo 

com espírito de protecção da liberdade de imprensa, escolhidas pelos 

membros indicados nas alíneas anteriores. 

Figura públika na’in tolu, ne’ebé iha esperiénsia kona-ba dezenvolvimentu komunikasaun 

sosiál no ninia perkursu profisionál ne’ebé garante ezersísiu kargu ne’e ho espíritu 

protesaun ba liberdade imprensa, ne’ebe membru maktuduk sira hili ona iha alínea 

anteriór.  

  

3. Após a respectiva designação, os nove elementos do Conselho de Imprensa cooptam 

entre si o Presidente. 

Hili hotu tiha, elementu Konsellu Imprensa na’in sia ne’e maka sei hili rasik sira-nia Prezidente. 
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4. O mandato de cada elemento do Conselho de Imprensa tem a duração de três anos, 

sendo passível de renovação apenas uma vez. 

Elementu Konsellu Imprensa iha durasaun mandatu tinan tolu, ne’ebé sei bele renova dala ida 

de’it. 

 

5. O Conselho de Imprensa deve desempenhar as seguintes funções: 

Konsellu Imprensa hala’o knaar hirak tuirmai ne’e: 

 

a) Proteger a liberdade de imprensa de quaisquer influências de indivíduos, 

grupos ou interesses políticos e económicos; 

Proteje liberdade imprensa hosi influénsia individuu, grupu ka interese polítiku no 

ekonómiku;  

 

b) Reconhecer e supervisionar o cumprimento do Código de Ética por todos os 

jornalistas e órgãos de comunicação social; 

Rekoñese no superviziona kumprimentu Kódigu Étika ba jornalista hotu-hotu no órgaun 

komunikasaun sosiál nian; 

 
c) Registar os elementos identificativos da empresas de comunicação social, das 

organizações de jornalistas e dos jornalistas em exercício; 

Rejista elementu identifikativu sira  husi empreza komunikasaun sosiál sira 

organizasaun jornalista sira no jornalista sira ne’ebé hala’o hela servisu; 

 

d) Reconhecer o estatuto profissional dos jornalistas indicados pelos órgãos de 

comunicação social nos termos do artigo 7.º da presente lei; 

Rekoñese estatutu profisionál jornalista nian ne’ebé órgaun komunikasaun sosiál hatudu 

tuir artigu 7.º lei ida ne’e nian; 

 

e) Arbitrar, mediar e resolver litígios que resultem do exercício da actividade de 

comunicação social, na relação entre os cidadãos, as organizações, os órgãos 

do Estado e os órgãos de comunicação social. 
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Sai árbitru, mediadór atubele rezolve disputa sira ne’ebé mosu nu’udar rezultadu husi 

atividade komunikasaun sosiál nian, ne’ebé iha relasaun entre sidadaun sira, 

organizasaun sira, órgaun Estadu no órgaun sira komunikasaun sosiál nian;  

 
f) Promover a comunicação entre a actividade de comunicação social, a 

comunidade e os órgãos do Estado; 

Promove komunikasaun entre atividade komunikasaun sosiál, komunidade no órgaun 

sira Estadu nian; 

 
g) Apoiar as organizaçõres de jornalistas no desenvolvimento das competências 

profissionais, técnicas e inteletuais dos jornalistas; 

Apoia organizasaun jornalista sira iha ninia dezenvolvimentu kualidade profisionál 

jornalizmu nian;  

 
h) Emitir pareceres sobre a definição e execução da Política Nacional de 

Comunicação Social; 

Fó sai paresér sira kona-ba definisaun no ezekusaun Polítika Nasionál Komunikasaun 

Sosiál nian; 

 
i) As demais definidas pelos seus Estatutos, a aprovar por Decreto-Lei. 

Buat seluktán ne’ebé defini iha Estatutu sira,  Dekretu-Lei maka sei aprova;  

 

6. Os encargos financeiros do Conselho de Imprensa, incluíndo os respectivos órgãos 

logísticos, assessoria técnica e apoio administrativo, são assegurados, sem prejuízo da 

angariação de receitas próprias, por dotação inscrita no Orçamento Geral do Estado. 

Finansiamentu ba Konsellu Imprensa nian, ne’ebé inklui órgaun lojístiku, asesoria téknika no 

apoiu administrativu asegura iha dotasaun Orsamentu Jerál Estadu nomós hetan reseita rasik. 

 

7. A forma de atribuição do orçamento não deve, em momento algum, afectar a 

independência do Conselho de Imprensa. 

Dalan fó  orsamentu, iha tempu ne’ebé de’it, labele afeta ba independénsia Konsellu Imprensa 

nian. 
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Artigo 19.º 

Atentado à liberdade de informação 

Atentadu ba l ibe rdade info rmasaun nian 

 

1. É punido com pena de prisão até dois anos ou multa quem impedir o exercício da 

actividade jornalística. 

Ema sei hetan pena prizaun to’o tinan rua ka selu multa bainhira impede hala’o atividade 

jornalístika.  

 

2. O funcionário público ou agente do Estado que cometa atentado à liberdade de 

imprensa é punido com pena de prisão até três anos ou multa. 

Funsionáriu públiku ka ajente Estadu nian, ne’ebé komete atentadu hasoru liberdade imprensa sei 

hetan pena prizaun to’o tinan tolu ka selu multa.  

 

3. A tentativa é punível. 

Ema ne’ebé maka halo tentativa de’it mós sei hetan pena. 

 

4. A responsabilização criminal do infractor não prejudica o direito de indemnização, 

nos termos do regime geral de responsabilidade civil. 

Responsabilizasaun kriminál infraktór nian la prejudika direitu indemnizasaun, tuir rejime jerál 

responsabilidade sivil nian.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 



 
REPÚBLICA  DEMOCRÁTICA  DE  TIMOR-‐‑LESTE  

SECRETARIA  DE  ESTADO  DO  CONSELHO  DE  MINISTROS  
 

23 
 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

DISPOZISAUN TRANZITÓRIA NO FINÁL SIRA 

 

Artigo 20.º 

Direitos anteriores 

Direi tu ante r iór  s ira 

 

1. Aos jornalistas que já exerçam actividade em órgãos de comunicação social a 

operar em Timor-Leste não se aplicam os critérios enunciados no artigo 6.º.  

Ba Jornalista sira ne’ebé hala’o ona atividade órgaun komunikasaun sosiál iha Timor-Leste sei la 

aplika kritériu hirak ne’ebé temi  iha artigu 6.º.  

 

2. Nos termos do número anterior, os órgãos de comunicação social devem 

assegurar a entrega do respectivo título de identificação próprio a cada jornalista, não 

o sujeitando a um período de estágio profissional. 

Tuir númeru liubá, órgaun komunikasaun sosiál sira tenke asegura katak entrega duni ba 

jornalista idaidak ninia títulu identifikasaun rasik, hodi nia labele tuir períodu estájiu profisionál 

ida.  

 

Artigo 21.º 

Regime de transição 

Rej ime t ranzisaun nian 

 

1. Os jornalistas que são simultaneamente funcionários públicos têm um período de 

três anos para cumprir com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º.  

Jornalista sira ne’ebé maka sai mós funsionáriu iha períudu tinan tolu atu kumpri 

regra sira hakerek iha al’inea a) husi n.o 1 husi artigu 8.o 

 

2. Qualquer órgão de comunicação social que não cumpra o disposto nos n.os 1 e 5 do 

artigo 13.º à data de entrada em vigor da presente Lei dispõe de um período de um 
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ano após esta data para dar início ao processo de regularização da sua situação 

perante as entidades públicas competentes. 

Kualkér órgaun komunikasaun sosiál ne’ebé maka la halo-tuir pontu 1 no 5 hosi artigu 13.o, 

bainhira loron to’o atu Lei ne’e tama iha vigór, sei iha períodu tinan ida, hafoin loron ne’e atuhodi 

hahú prosesu regularizasaun ba ninia situasaun iha entidade públika kompetente sira-nia oin.  

 

3. Qualquer órgão de comunicação social que não cumpra o disposto no artigo 14.º à 

data de entrada em vigor da presente Lei dispõe de um período de um ano após esta 

data para efectuar o respectivo pedido de regularização. 

Kualkér órgaun komunikasaun sosiál ne’ebé maka la kumpri artigu 14.0, bainhira loron to’o atu 

Lei ne’e tama iha vigór, sei iha períodu tinan ida, hafoin loron ne’e atubele hala’o ninia pedidu 

regularizasaun.  

4. Qualquer órgão de comunicação social que não cumpra o disposto no artigo 15.º à 

data de entrada em vigor da presente Lei dispõe de um período de noventa dias após 

esta data para dar cumprimento dos requisitos formais enunciados. 

Kualkér órgaun komunikasaun sosiál ne’ebé maka la halo-tuir artigu 15.0, bainhira loron to’o atu 

Lei ne’e tama iha vigór, sei iha períodu loron-sianulu, hafoin loron ne’e, atu kumpri rekezitu 

formál sira ne’ebé fó-sai.  

 

Artigo 22.º 

Regulação posterior 

Regulasaun tuirmai 

 

1. Os Estatutos do Conselho de Imprensa devem ser criados, por Decreto-Lei, no 

prazo de noventa dias a contar da entrada em vigor da presente lei. 

Estatutu sira Konsellu Imprensa nian tenke kria, tuir Dekretu-Lei, iha prazu loron-sianulu, 

hahú hosi lei ne’e tama iha vigór. 

2. Os Estatutos do Conselho de Imprensa devem definir a forma de reconhecimento 

das organizações de jornalistas com capacidade para participar na nomeação dos três 

membros que irão integrar o respetivo Conselho.  
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Estatutu sira Konsellu Imprensa nian tenke defini forma rekoñesimentu hosi organizasaun sira 

jornalista nian ho kapasidade atubele partisipa iha nomeasaun membru na’in-tolu ne’ebé maka sei 

tama ba Konsellu ne’e rasik. 

 

 

 

 

Artigo 23.º 

Entrada em vigor 

Tama iha v igór  

A presente Lei entra em vigor trinta dias após a sua publicação. 

Lei ida ne’e tama iha vigór loron-tolunulu hafoin ninia publikasaun.  

 

 

 

Aprovado em Parlamento Nacional a (...). 

 

O Presidente do Parlamento Nacional, 

 

 
___________________________________ 

 

 

Promulgado em (…) 

 

Publique-se. 

 

O Presidente da República, 

 

____________________________________ 

Taur Matan Ruak 
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