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SUPLEMENTO 
PARTE I 

Assembleia Nacional Popular: 

ResolUl~oes Finais da 3! Sessao Extraordinaria da IV Legislatura da 

Assembleia Nacional Popular. 

Lei n' 4/91: 

Aprova Lei da Imprensa 

Lei n!! 5/91: 

Aprova Estatuto do Jornalista 

Lei n!! 6/91: 

PARTE I 

ASSEMBLEIA NACIONAL POPULAR 

RESOLUc;:OES FINAlS 

Reuniu-se em Bissau, de 25 de Setembro a 3 de 

Outubro do ana em curso, no SalilO Nobre AMILCAR 

CABRAL do Secretariado do CC do PAIGC, a 3' Sessao 

Extraordinaria da IV Legisl2.tura da Assembleia Nacional 

Cria 0 Conselho Nacional de Comunica9aO Social. cujas atribui90es. Popular. 
organiza9ao e funcionamento sao regulados pela presente lei. 

Lei n' 7/91: 

Aprova a Lei de acesso dos Partidos Politicos aos 6r9aos de Comuni· 

ca9ao Social. 

Lei n' 8/91: 

Aprova a Lei da Liberdade Sindical 

Lei n' 9/91: 

Aprova a Lei de Greve 

Lein2 10J91: 

Aprova a Lei da Requisi9ao Civil. 

A relerida Sessao loi presidida pelo Camarada Tiago 

Aleluia Lopes, Membro do CC do PAIGC e Presidente do 

6rgao Maximo da Soberania - ANP, durante a qual se 

destaca a presenga do General Joao Bernardo Vieira, 

Secretario Geral do PAIGC e Presidente do Conselho de 

Estado, 

Foi subm'etida a seguinte Ordem do dia: 

1, Apresentagao e discussao dos projectos de diplo
mas abaixo descriminados: 
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-- Lei CiiPl~pr~nsa:::" -
- Lei do Estatuto de Jornalista 
- Lei do Conselho Nacional da Comunica<;ao Social 
- Lei de acesso dos Partidos Politicos aos 6rgaos de 

Comunica<;ao Social 
- Lei do Direijo da Liberdade Sindical 
- Lei da Greve 
- Lei da Requisi<;ao Civil 

2. DIVERSOS 

Na Sessao solene de abertura, 0 Presidente da Mesa 
da ANP, Camarada Tiago Aleluia Lopes, na sua alocu
<;ao de improviso, entre outros aspectos abordados, ci
tuou 0 momento exaltante em que se reune a 3' Sessao 
Extraordimlria da Assembleia. 

Neste contexto, referiu-se ao 35' Aniversario do PAl 
GC e ao 18' Aniversario da Proclama<;ao, pela ANP, a 24 
de Setembrode 1973, nas Colinas de Boe, da Republicada 
Guine-Bissau. Estes acontecimentos - acresi::entaria 
ainda - constijuem marcos indeleveis na historia recente 
do nosso pavo que hoje.desfruta na paz, tranquilidade e 
solidariedade a sua independ€mcia at raves da qual re
conquistou, nomeadamente a sua dignidade. 

Referiu-se igualmente a algumas das realiza<;oes 
registadas ao longo destes 1.8 anos, tendo, entanto, re
conhecido a critica situa<;ao economica e financeira que 
atravessa actualmente 0 pais e que so podera ser 
ultrapassada com a participa<;ao de todos no indispensavel 
processo que visa 0 aumento e a melhoria constante da 
produ<;ao. 

Salientou, de igual modo. a importancia desta Sessao. 
pelos projectos de Leis sobre os quais os Deputados terao 
que se pronur)ciar. 

Dada a natureza especifica e a complexidade tecnica, 
bem como a extensao dos projectos submetidos a 
Assembleia, decidiu-se proceder a explica<;ao, ao estudo e 
exame pormenorizado, com 0 apoio dos membros da 
Comissao da Revisao Constitucional, em tres grupos de 
trabalho, criados para 0 eleito, tendo como base as Pro
vincias. 

II - Considerando a importancia dos Projectos de 
Diploma constante da Ordem do dia como instrumentos 

indispensaveis a instaura<;ao de um quadro legal com vista 
ao aprofundamento da democracia numa base pluralista; 

- Tendo em conta 0 papel da Comunica<;ao Social na 
materializa<;ao da liberdade de expressao, do pensamento 

e de ideias, como na informa<;ao e forma<;ao dos cidad5es; 
- Considerando a necessidade de uma informa<;ao 

imparcial, isenta e responsavel; 

- Considerando a necessidade de promo<;ao da 
capacidade criativa dos profissionais da informa<;ao; 

- Considerando que os trabalhadores constituem 
uma das for<;as activas para 0 desenvolvimento econo
mico e social do pais; 

- Tendo em conta a necessidade de se assegurar 
uma participa<;ao organizada dos empregadores no pro
cesso de desenvolvimento do pais, sem descurar os seus 
interresses especificos; 

- Havendo necessidade de se procurar resolver por 
meios legais e pacificos os eventuais conflitos que pos
sam eclodir no mundo laboral; 

- Tendo em conta 0 Iraco desenvolvimento das lor
<;as produtivas do pais, a sua debilidade economica e fi
nanceira, bem como os factores imprevisiveis e im
ponderaveis da natureza; 

OS DEPUTADOS DECIDEM: 

A) APROVAR com algumas altera<;oes os seguintes 
projectos de Lei: 

a) de Imprensa 
b) do Estatuto de Jomalista 
c) do Conselho Nacional de Comunica<;ao Social 
d) de aces so dos Partidos Politicos aos 6rgaos de 

Comunica<;ao Social 
e) do Direito da Liberdade Sindical 
f) da Greve 
g) da Requisi<;ao Civil. 

B) RECOMENDAR 

a) a reestrutu ra<;ao e dota<;ao de meios tecnicos, 
materiais e linanceiros ao Ministerio da Justi<;a e 
aos Tribunais, por forma a poderem lazer face 
as exigencias decorrentes das novas atribui
<;oes a seu cargo; 

b) a regulamenta<;ao de zonas nas quais e inter
dita a realiza<;ao de fotografias e lilmagem; 

c) que 0 Conselho Nacional de Comunica<;ao So
cial seja, de facto, no seu funcionamento, um 
orgao independente. e imparcial na analise e 
tomada de decisoes no ambito das suas com
petencias; 

d) a elabora<;ao de um Diploma que regulamente 0 
acesso das Associa<;oes Sindicais e outras or
ganiza<;oes socia is aos 6rgaos de Comunica
<;ao SOCial; 
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e) 0 reforgo do MFPT em meios humanos e mate
riais que Ihe permitam fazer face aos desafios 
que se vaG colocar no campo laboral; 

f) a realizagao de um estudo com vista a garantir 
um tratamento adequado aos funcionarios e 
trabalhadores civis dos organismos de Defesa e 
Seguranga que, devido a natureza especifica 
destes servigos, e-Ihes proibida a greve, mas 
cujos interesses e necessidades devem ser sal
vaguardados e satisfeitos; 

g) a regulamentagao da aplicaGao da Lei da 
RequisiGao Civil. 

3. FELICITAR 

Os tecnicos membros da Comissao da Revisao Cons
titucional pela valiosa contribui<;ao que prestaram aos 
Deputados na compreensao dos Diplomas submetidos a 
ANP, 0 que permitiu um debate aprofundado e respon
savel dos mesmos. 

111- DIVERSOS 

1. Tendo em conta 0 momento politico que se vive no 
pais e a inequivoca vontade da dinamiza<;ao do processo 
de abertura e do aprofundamento da democracia, num 
quadro de estrito enquadramento legal e da transparencia; 

1111- DIVERSOS 

1. Tendo em conta 0 momento politico que se vive no 
pais e a inequivoca vontade; 

OS DEPUTADOS DECIDEM: 

a) Criar, no seu seio, uma Comissao Ad Hoc de 
apoio a implementagao do processo de legaliza
gao das formaGoes politicas emergentes. 

b) A Comissao tera por objectivo auscultar e apoiar 
os cidadaos nacionais interessados na legaliza
<;ao de Partidos Politicos a serem por elescriados. 

c) A Comissao tera como tarefa fundamental facul
tar aos interessados, com a celeridade reque
rida, informaGao exaustiva sobre os procedimen
tos legais a implementar, para 0 efeito, junto dos 
orgaos competentes do Estado, no quadro do 
regime juridico institucional vigente. 

d) A Comissao e integrada pelos Camaradas 
Deputados HELDER PROEN<;:A 1 Q Secretario da 
Mesa da ANP que a preside, AVITO JOSE DA 
SILVA, ABEL DA SILVA GOMES e FATIMA 
FATY, tendo como assessores os Camaradas 
Dr. JULIANO FERNANDES e Dr. JORGE 
VERjSSIMO BALDE. 
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2. Dada a complexidade da problematica do Poder 
tradicional na Guimi-Bissau; 

OS DEPUTADOS DECIDEM: 

1. Remeter a referida questao ao estudo e a aprecia
<;ao das Comissoes Permanentes para os assuntos juri
dicos e Constitucionais e do Peder Local da ANP. 

Lei n9 4/91 
de 3 de Outubro 

PREAMBULO 

A Guine-Bissau, ao preparar-se para a introdu<;ao na 
sua vida politica do sistema pluripartidario, encontra-se no 
limiar de uma nova fase da sua Historia. 

Este processo de mudan<;a conduzir-nos-a a uma so
ciedade em que a pluralidade de ideias, opinioes e interes
ses se iraQ manifestar, sendo os orgaos de Comunica
gao Social, os meios privilegiados para a sua veiculagao. 

Neste contexto, torna-se indispensavel criar as nor
mas que rejam, de forma clara, a acgao de cada um dos 
sectores de activ.idade. Dai, a necessidade de se dotar 0 

Pais de um conjunto de normas suscepetiveis' de regula
mentar a actividade de Imprensa num quadro pluriparti
dario. 

Isto e tanto mais primordial, quanto e certo que a Im
prensa constitui, sem duvida, um dos sectores fundamen
tais nesse novo contexto, pois que ao realizar as suas 
multiplas funGoes de informagao, de integragao social, de 
educagao e promogao cultural, de dialogo e debate, pode 
e deve desempenhar 0 papel de promotor do des envol
vimento e da democracia no nosso pais. 

A presente Lei, a primeira da Guine-Bissau, livre e 
independente, completada p~r outras Leis avulsas abran

. gendo materias ligadas ao acesso dos Partidos Politicos 
aos 6rgaos de Informagao, a Publicidade, 0 Cinema e a Lei 
d a criagao do Conselho Nacional de Comunicagao So
cial, constitui um quadro juridico - constitucional que 
permitem ao cidadao 0 pleno exercicio de liberdade de 
expressao, de pensamento e ao profissional de informa
gao, a garantia de sigilo profissional e a sahiaguarda da 
sua independencia. 

CAPjTULO I 

DISPOSIC;;OES INTRODUT6RIAS 

ARTIGO 1" 

(Objecto do diploma) 

1. A presente lei define as bases gerais do regime 
juridico aplicavel a imprensa escrita e audiovisual. 
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2. As publica~6es estrangeiras distribuidas em terri
torio nacional estao sujeitas ao presente diploma, salvo 
naquilo que, por sua propria natureza, Ihes seja inapli
cavel. 

ARTIG02· 

(Conceito de Imprensa) 

1. Integ ram 0 conceito de imprensa, para efeitos da 
presente lei, as publica~6es graficas, a radio, a televisao e, 
em geral, qualquer forma de reprodu~ao de escritos, sons 
ou imagens, destinados a difusao publica. 

2. Ficam excluidos do disposto no n· 1 os impressos 
oficiais sem conteudo noticioso e as reprodu~6es cor
rente mente utilizadas nas rela~6es sociais e comerciais. 

CAPiTULO II 

DOS DIREITOS E DEVERES RElACIONADOS 
COM A LlBERDADE DE IMPRENSA 

ARTIG03· 

(Liberdade de Imprensa) 

1. Todo 0 cidadao tern 0 direito de exprimir e divulgar 
livremente 0 seu pensamenlo at raves da imprensa, nao 
podendo 0 exercicio destedireito sersubordinado a qualquer 
formadecensura, autoriza~ao, cau~ao ou habilita~aoprevia. 

2. Eo licit a a discussao e critica de doutrinas politicas, 
filosoficas, sociais e religiosas, bern como dos actos dos 
orgaos de poder do Estado e da administra~ao publica, 
dentro dos limites da presente lei. 

3. Os limites a liberdade de imprensa decorrerao apenas 
dos preceitos deste diploma e demais legisla~ao que vise a 
salvaguarda da unidade nacional, da ordem, seguran~a e 
saude publica, da soberania e independi'mcia nacionais e 
da integridade moral dos cidadaos. 

ARTIG04· 

(Interesse Publico da Imprensa) 

1. A imprensa tern uma fun~ao de interesse publico, 
como tal reconhecido pelo Estado, desde que vise no
meadamente: 

a) A difusao de informa<;6es e conhecimentos que 
contribuam para a aprofundamenlo da demo
cracia e progresso social; 

b) A forma~ao de uma opiniao publica informada e 
esclarecida; 

c) A difusao da cultura e 0 refor<;o da identidade e 
unidade nacionais; 

d) A promo~ao do dialogo entre os poderes publicos 
e a popula~ao; 

e) A mobiliza~ao da iniciativa e participa~ao popula
res, nos diversos dominios de actividade; 

f) A defesa da paz, da amizade entre os povos e da 
solidariedade internacional. 

2. Eo dever do Estado assegurar as condi~6es de 
existencia de uma imprensa que assegure a prossecu~ao 
dos fins enunciados no numero antecendente. 

ARTIGOS· 

(Criac;39 de empresas jornallsticas e noticiosas) 

1. A cria~ao de empresas jornalisticas e noticiosas e 
livre, nao podendo, todavia, a participa<;ao de capital 
estrangeiro nas mesmas exceder 30% do total. 

2. 0 regime juridico aplicavel as empresas proprietarias 
de publica¢es periodicas, nos termos do presente diploma, 
sera extensivo, com as necessarias adapta<;6es, as agencias 
noticiosas. 

ARTIG06· 

(Exercicio da Radio e da Televisao) 

1. 0 acesso das empresas de radio e televisao ao 
espectro radioelectrico fica sujeito a concessao de licen<;a, 
nos termos das norm as aplicaveis ao dominio das tele
comunica¢es. 

2. A concessao da licen<;a prevista no numero anterior 
sera precedidadeconcurso publico que permita seleccionar, 
para cada frequencia disponivel, oscandidatosque melhores 
garantias apresentem de satisfa~ao dos objectiv~s previstos 
no artigo 4·. 

. 3.0 regulamento do concurso publico a que se ref ere 0 

n· 2 sera aprovado pelo Conselho de Ministros. 

4.0 disposto nos numeros anteriores nao se aplica aos 
servi~os publicos de radio e televisao, os quais serao ob
jecto de concessao pelo Governo. 

ARTIGO?· 

(6rgaos de Imprensa do Estado) 

1. Os orgaos de imprensa pertencentes ao Estado, 
directa ou indirectamente, deverao reflectiruma orienta<;ao 
editorial que preserve 0 rigor, a independencia e 0 pluralismo 
da informa<;ao, nao favorecendo quaisquer grupos ou 
interesses particulares. 

2. Os orgaos a que se refere 0 presente artigo 
assegurarao, em cad a edi<;ao ou emissao por si realizadas, 
a cedencia, ao departamento governamental que tiver a 
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seu cargo a informa~ao oficial, de espa~os jornalisticos ou 
tempos 'de antena, em condi~oes a regulamentar. 

3, As diferentes for~as politicas, bem como Sindicatos 
e outras Organiza~oes Sociais com existencia legal, 
usufrirao de direito de acesso aos orgaos de informa<;ao 
do Estado, em conformidade com a legisla~ao sobre a 
materia. 

ARTIG08' 

(Notas oficiosas, avisos e comunicados) 

1. Em situa~oes que, pela sua natureza e relevancia, 
justifiquem a necessidade de informa~ao oficial pronta e 
eficaz, nomeadamente quando respeitem a amea~a de 
perigo para a independ€mcia nacional, a seguran~a dos 
ciadadaos, a saude publica ou outras situa~oes de 
emergencia, 0 Governo, airaves do departamento gover
namental responsavel pela informa~ao, assim como os 
demais orgaos do poder do Estado, poderao recorrer a 
difusao de notas oficiosas. 

2. As notas oficiosas sao de difusao obrigatoria na 
imprensa esc rita de informa~ao geral e na imprensa 
audiovisual, devendo, ainda serdivulgadas de forma gratuita 
na parte que nao exceda 500, 300 ou 200 palavras, 
consoante se trate da imprensa escrita, da radio ou da 
televisao. 

3, A difusao das notas oficiosas sera feita com 0 devido 
relevo e acompanhada de men~ao expressa da sua 

,<. natureza. 

4. A difusao de comunicados, notas ou avisos oficiais, 
at raves da imprensa, devera ter lugar, sempre que possivel, 
nos espa<;os jornalisticos ou tempos de antena previstos no 
n' 2 do artigo 7', devendo ser objecto de retribu i<;ao, quando 
tal nao possa verificar-se, em conformidade com a tabela 
de publicidade normalmente praticada pelo orgao de 
imprensa uti liz ado. 

5. Fica salvaguardada a obrigatoriedade de difusao das 
comunica~oes, avisos ou anuncios emanados dos tribunais, 
ao abrigo das leis de processo. 

ARTIG09" 

(Acesso as fontes de informa<;ilo) 

1. Aos jornalistas profissionais, no exercicio das suas 
fun~oes, sera facultado 0 acesso as fontes oficiais de 
informa<;ao. 

2. 0 aces so as fontes oficiais de informa<;ao nao sera 
consentido em rela<;ao aos processos em segredo de 
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justi<;a, aos factos e documentos qualificados como segredo 
militarou do Estado, aos que sejam secretos ou confidenciais 
por imposi<;ao legal, e, ainda, aos que digam respeito a 
reserva da vida privada dos cidadaos. 

ARTIGO 10' 

(Sigilo profissional dos jornalistas) 

1. E reconhecido aos jornalistas profissionais 0 direito 
ao sigilo, relativamente a origem das informa<;oes que 
publiquem ou transmitam. 

2. 0 direito previsto no n' 1 abrange a escusa de 
depoimento judicial, salvo se 0 mesmo for considerado 
indispensavel por razoes ponderosas de interesse publico, 
pelo tribunal competente. 

3. Para efeitos do disposto na parte final do numero 
anterior, 0 tribunal fara preceder a sua decisao de consulta 
ao Conselho Nacional de Comunica<;ao Social. 

CAPiTULO III 

DAS PUBLlCA<;:CES 

ARTIGO 11' 

(Especies de publica<;Oes) 

1. As publica~oes podem ser periooicas ou nao 
periodicas. 

2. Consideram-se publica<;oes periodicas os jornais, 
revistas e escritos de qualquer natu reza que sejam edit ados 
com intervalos de tempo regulares, nao superiores a um 
ano, em serie continua ou em numeros sucessivos, sem 
limite definido de dura~ao. 

3. Sao publica<;oes nao periodicas as que se editem de 
uma so vez, em volume ou fasciculos. 

ARTIGO 12' 

(Requisitos das publica<;Oes) 

1. As publica<;oes periodicas conteraoobngatoriamente, 
as seguintes men<;oes: 

a) Na primeira pagina, 0 seu titulo, data e pre<;o; 
b) Em qualquerdas suas paginas, a sua periodicidade, 

a tiragem de cada edi<;ao, 0 nome do director, a 
designa<;ao da empresa editora e a localiza<;ao . 
do estabelecimento onde sao impressas. 

2. As publica<;oes nao peri6dicas conterao sempre 
men~ao do autor, do editor, do estabelecimento e data de 
impressao e do numero de exemplares de cada edi,ao 
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3. Consideram-se clandestinas as publicagoes que 
omitam intencionalmente qualquer das seguintes men
goes: 

a) Titulo, director, editor e local da impressao, no 
caso de publica96es peri6dicas; 

b) Autor e edijor, no caso das publicagoes nao 
peri6dicas. ' 

ARTIGO 13" 

(Registo de Imprensa) 

1. 0 departamento governamental que tiver a seu 
cargo a area da informagao organizara um registo de 
imprensa, ao qual fica." sujeitas as varias entidades que 
exergam actividade no sector. 

2. 0 Governo regu lamentara 0 regime do registo de 
imprensa, dentro dos 90 dias posteriores a entrada em vigor 
do presente diploma. 

ARTIGO 142 

(Dep6sito legal) 

Os editores de quaisquer publicagoes, periodicas e nao 
periodicas, deverao proceder ao envio de dois exemplares 
decada edigao, nodiade distribuigaoda mesma, a cada um 
dos seguintes servigos ou entidades: 

a) Departamentos governamentais responsaveis 
pelas areas de informagao e da cultura; 

b) Procurador-Geral da Republica; 
c) Biblioteca Naclonal; 
d) Biblioteca Municipal da Regiaoda sededa empresa 

editora; 
e) Quaisquer outras entidades relativamente as quais 

se encontre previsto 0 dever legal de deposito. 

CAPiTULO IV 

REQUISITOS DAS EMISSOES 

ARTIGO 152 

(Requisito das emissOes) 

1. As emissoes radiolonicas e televisivas conterao, a 
intervalos detempo regulares, 0 identificativo da respect iva 
estagao. 

2. Os programas difundidos atraves da radio ou da 
televisao incluirao a indicagao do seu titulo e do nome do 
autor, produtor ou realizador dos mesmos, bem como as 
correspondentes fichas artistica e Hicnica. 

3. Consideram-se clandestinas as emissoes de radio ou 
televisao que nao contenham, intencionalmente, a iden
tificagao prevista. 

ARTIGO 162 

(Registo das emissOes) 

As estagoes de radio e televisao sao obrigadas a pro
ceder ao registo magnetico de todos os programas que 
difundirem, devendo conservar as respectivas gravagoes 
pelo espago minima de trinta dias. 

ARTIGO 172 

(Artigos de interesse publico) 

Os orgaos de imprensa e, em particular, as empresas de 
radio e de televisao, organizarao e conservarao os docu
mentes e registos magneticos que se revistam, pelo seu 
conteudo historico, politico ou cultural, de notorio interesse 
publico. 

CAPiTULO V 

ESTRUTURA INTERNA DOS 6RGAOS 
DE IMPRENSA DO ESTADO 

ARTIGO 182 

(Estrutura interna dos 6rgaos de imprensa 
do Estado) 

A estrutura interna dos orgaos de imprensa e constitu ida 
pela direcgao e pelo comite de redacgao, quando exista. 

ARTIGO 192 

(Direc<;ao) 

1. Todos os orgaos de imprensa terao uma direcgao, 
singular ou colegial, designada pela empresa sua proprietaria 
apos audigao do comite de redacgao, quando exista. 

2. Podem exercer fungoes de direcgao nos orgaos de 
imprensa todos os cidadaos nacionais, no pleno gozo dos 
seus direitos civis e politicos, que preencham os requisitos 
especificamente exigidos pelos estatutos ou regulamentos 
internes aplicaveis. 

3.0 exercicio das fungoes a que se refere 0 presente 
artigo e incompativel com 0 desempenhode cargos politicos 
ou da magistratura, ficando ainda sujeito as demais 
incompatibilidades previstas no Estatuto do Jornalista. 

4. Competem a direcgao dos orgaos de imprensa: 

a) A defini<;ao das grandes linhas de orientagao do 
orgao e elaboragao do seu estatuto editorial: 
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b) A presidencia do comite de redac<;:ao, quando 
exista; 

c) A designac;ao da chefia de redacc;ao; 
d) Quaisquer func;6es de representac;ao externa. 

ARTIG020' 

(Comite de RedacC;ao) 

Nos orgaos de imprensa com pelo menos cinco jorna
listas profissionais existira, obrigatoriamente, um comite 
de redacc;ao, com a constituic;ao e competencias previs
tas no Estatuto do Jornalista. 

CAP[TULOVI 

DO DIREITO DE RESPOSTA 

ARTIGO 21' 

(Conteudo) 

1. T ada a pessoa singular ou colectiva, ou organismo 
publico, que se considere prejudicado ou of en dido por 
qualquer publicac;ao ou emissao que contenha elementos 
inveridicos ou erroneos, susceptiveis de afectarem 
manifestamente 0 seu bom nome e reputac;ao, dispora do 
direito de resposta as referencias em questao. 

2.0 direito de resposta consistira: 

a) na publicac;ao do desmentido ou rectificac;ao do 
of en dido, em local identico ao do escrito que Ihe 
deu origem e com caracteres tipograficos 
semelhantes; 

b) na transmissao do desmentido ou rectificac;ao na 
mesma emissora de radio ou televisao em que 
tiver ocorrido a emissao que Ihe deu origem, e 
dentro do mesmo honlrio por ela utilizado. 

3. 0 direito de resposta e independente do procedi
mento civil ou criminal resultante da difusao das palavras 
ou imagens ofensivas. 

ARTIG022' 

(Legitimidade) 

o dire ito de res posta pode ser exercido pela propria 
pessoa of end ida, pelo seu representante legal e pelos 
herdeiros ou conjuge sobrevivo. 

ARTIG023' 

(PRAZO) 

o direito de resposta deve ser exercido, sob pena de 
caducidade, nos 30 dias posteriores a data da publicac;ao 
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ou emissao visadas, sem prejuizo do disposto no n' 4 
do artigo seguinte. 

ARTIGO 24' 

(Formalidades) 

1.0 exercicio do direito de resposta sera requerido por 
carta registada, com aviso de recepc;ao. 

2. 0 conteudo da resposta sera limit ado pel a relac;ao 
directa e util com 0 texto ou emissao que Ihe deu origem, 
nao podendo sua extensao exceder 200 ou 100 palavras, 
consoante se trate da imprensa escrita ou audiovisual. 

3. A resposta nao podera conter expressoes 
desprimorosas ou que envolvam responsabilidade civil ou 
criminal caso em que so ao autor sera exigida. 

4. Se 0 exercicio do direito de resposta nao se confor
mar as condic;oes prescritas nos numeros 1 e 2 dopresente 
artigo 0 orgao de imprensa visado notificara·o seu titular 
para proceder as madificac;6es necessarias, iniciando-se 
nova contagem do prazo a que se refere 0 artigo 23'. 

ARTIG025' 

. (Difusao da resposta) 

1 . A difusao da. resposta devera ter lugar no prazo de 3 
dias, a contar da data da sua recepc;ao, tratando-se de 
publicac;ao diaria ou de programa radiofonico ou televisivo 
com identica periodicidade, ou numa das duas primeiras 
edic;6es ou emissoes subsequentes, no caso inverso. 

2. A direcc;ao do orgao de imprensa que difundir a 
resposta pode faze-Ia acompanhar de uma breve anotac;ao, 
com 0 objectivo deapontar qualquer inexactidao ou erro de 
interpretac;ao nela c'ontidos, sem prejuizo de 0 exercicio de 
tal faculdade pode(gerar novo direito de resposta, uma vez 
reunidos os pressupostos previstos no n' 1 do artigo 21'. 

ARTIGO 26' 

(Recusa de difusao da resposta) 

I 
1. Padenl ser recusada a difusao da resposta que: 

a) naotenha relac;ao directa com os fact os apontados 
na publicac;ao ou emissao em causa; 

b) infrinja 0 disposto nos numeros 1 e 2 do artigo 24' 
e nao seja objecto de correcc;ao, nos termos do 
nO 4 do mesmo proceito. 

2. A recusa pela direcc;ao do orgao de imprensa, de 
difusao da resposta sera precedida de parecer do comite de 
redacc;ao, quando exista, e notificada ao interessado, com 
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a correspondente fundamenta9ao, p~r carta registada, 
com aviso de recep9ao. 

ARTIGO 27' 

(Recurso ao Tribunal) 

1. Se a resposta nao for difundida dentro dos prazos 
legais, podera 0 interessado requerer ao tribunal da sede 
do orgao de imprensa em falta, nos 15 dias imediatos, a 
difusao coerciva da mesma. 

2.0 requerimento sera instruido com um exemplar do 
escrito em causa, se for caso disso, ou com a descri9ao da 
emissao visada, sendo igualmente acompanhado do texto 
da resposta. 

3. 0 tribunal decidira, sem admissao de recurso, no 
prazo de dez dias, uma vez realizadas as diligencias que 
considere necessarias. 

4. A difusao da resposta ordenada pelo tribunal devera 
terlugar na primeira edi9ao ou emissao posterior a notifica9ao 
da senten9a, e assinalara ser resuitado de decisao judicial. 

5. Incorrem no crime de desobediencia os membros da 
direc9ao de umorgao de imprensa que se recusem a acatar 
a decisao do tribunal ordenando a difusao da resposta. 

ARTIG028' 

(Publica9ao deficiente da resposta) 

1. Se a resposta for difundida com alguma aitera9ao 
ou deficiencia que Ihe deturpe ou prejudique 0 sentido, ou 
com viola9ao dos requisitos fix ados no n' 2 do artigo 21',0 
interessado notificara de imediato 0 orgao de imprensa em 
causa para que voite a inseri-Ia, na edi9ao ou emissao 
seguintes, com as rectificaGoes devidas. 

2. Caso 0 pedido do interessado nao seja atendido, 
proceder-se-a como se de recusa de difusao da resposta 
se tratasse. 

CAPiTULO VII 

DA PUBLICIDADE DIFUNDIDA 

ARTIGO 29' 

(Regras gerais) 

1. A difusao de mensagens publicitarias, at raves da 
imprensa, devera respeitar os principios da licitude, 
identificabilidade, veracidade, leal concorrencia e respeito 
pela defesa do consumidor. 

2. E interdita, em especial, a publicidade que: 
a) Atente contra a lei, os valores fudamentais e as 

instituiGoes do pais: 

b) nao seja expressamente identificada como tal; 
c) Induza 0 consumidor em erro quanto as 

caracteristiscas ou propriedades do bem ou 
servi90 anunciado; 

d) Utilize expressoes ou imagens denegridoras dos 
concorrentes; 

e) Possa provocar quaisquer preju izos, de natu reza 
fisica, intelectual ou moral, aos consumidores. 

3. Nao sao consentidos os processos publicitarios que, 
usar.do imagens subliminares ou quaisquer outros artificios 
dissimuladores, explorem a possibilidade de transmitir 
publicidade ocuita ou, de qualquer modo, influenciem os 
membros de um publico sem que estes se apercebam da 
natureza publicitaria da comunica9ao. 

ARTIG030' 

(Publicidade redig ida) 

1. Considera-se como publicidade redigida todo 0 texto 
ou imagem cuja difusao tenha sido objecto de contra partida, 
ainda que sem cumprimento da tabela de publicidade 
praticada pelo orgao de imprensa escrita que proceder a 
sua inser9ao. 

2. A publicldade redigida devera ser claramente 
identificada no inicio do anuncio e conter expressa men9ao 
do nome do anunciante. 

ARTIGO 31' 

(Publicidade na radio e na televisao) 

1. A publicidade difundida na radio e na televisao sera 
clara mente separada da rest ante programa9ao, atraves de 
identificativo apropriado. 

2. A inser930 de mensagens publicitarias, nas emissoes 
de radio e de televisao, devera respeitar a integridade e 
. valor dos programas, assim como os direitos mora is dos 
seus autores. 

3. A publicidade radiofonica e televisiva nao pod era 
exceder, por cada hora de emissao, os seguintes limites de 
duraGao: 

a) 10 minutos, no caso da radio: 
b) 5 minutos, no caso da televisao. 

ARTIGO 32' 

(Patrocinio Publicitario) 

Os programas radiofonicos e televisivos que sejam 
objecto de patrocinio publicitario conterao referencia 
expressa a essa qualidade, no seu inicio e termo. 

" 
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ARTIG033' 

(Recusa de publicidade) 

'1. A direc~ao dos orgaos de imprensa podera recusar a 
difusao das mensagens publicitarias que se mostrem 
contrarias as lin has de orienta~ao ali existentes. 

2. A recusa prevista no numero antecedente sera 
fundamentada e precedida de consulta ao comite de 
redac~iio, quando exista. 

CAPiTULO VIII 

NORMAS SOBRE RESPONSABtLlDADE 

ARTIG034' 

(Formas de responsabilidade) 

Pelos delitos e actos iHcitos cometidos at raves da 
imprensa respondem os seus autores, civil, criminal e 
disciplinarmente. 

ARTIG03S' 

(Responsabilidade civil) 

1. A responsabilidade civil emergente de actos praticados. 
at raves da imprensa rege-se pel os principios gerais de 
direito privado. 

2. Caso 0 escrito ou programa tenha sido difundido com 
conhecimento e sem oposi~ao da direc~ao do orgao de 
imprensa, a empresa proprietaria do mesmo sera 
solidariamente responsavel com 0 autor do ilicito. 

ARTIG036' 

(Determinac;ao da responsabilidade criminal) 

1. A responsabilidade criminal determina-se de acordo 
com 0 disposto nos numeros seguintes. 

2. Nas publica~oes periodicas respondem, 
sucessivamente: 

a) 0 autor do escrito ou imagem, salvo nos casos de 
dilusao nao consentida, nos quaisrespondera 
quem a tiverpromovido e, bem assim, os membros 
da direc~ao da publica~ao, se nao provar 0 
desconhecimento dos materiais em questao ou a 
impossibilidade de obstar a sua difusao; 

b) Os membros da direc~ao da publica~ao, no caso 
de escrito ou imagem nao assinados ou da autoria 
de pessoa que nao possa ser demandada 
judicialmente, se nao se exonerarem da sua 
responsabilidade nos termos previstos na alinea 
anterior; 

c) Os responsaveis pela difusaode escrito ou imagens 
nao assinados, difundidos sem conhecimento da 
direc~ao ou com a sua oposi~ao expressa. 
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3. Nas publica~6es nao periodicas respondem, 
sucessivamente: 

a) 0 autor do escrito ou imagem, salvo nos casos de 
difusao nao consentida, nos quais respondera 
quem a tiver promovido; 

b) 0 editor, se nao for possivel a identifica~ao do 
autor ou a sua demanda em juizo. 

4. Nos programas da radio e televisao respondem, 
sucessivamente: 

a) 0 seu autor, produtor ou realizador, bem como os 
membros da direC9ao que nao provem 0 

desconhecimento do programa ou a 
impossibilidade de obstar a sua difusao,;. 

b) Quem tiver determinado a emissao do programa, 
quando a mesma nao tenha sido autorizada pela 
direC9aO; 

c) Os membros da direC9ao, se nao for possivel a 
identifica~ao do autor, produtor ou realizador do 
programa, ou a sua demanda em juizo; 

d) Alem do agente directo da infrac~ao, lodos os que, 
no caso das emiss6es em directo, nao ten ham 
prevenido, podendo e devendo faze-Io, a sua 
consuma~ao. 

ARTIGO 37' 

(Ausencia da responsabilidade criminal) 

Os distribuidores e vendedores das publica~6es, assim 
como os lecnicos que tenham a seu cargo as emiss6es de 
radio e televisao, nao sao responsaveis pelo conteudo 
iHcito dos materiais difundidos, excepto no caso das 
publica~6es e emiss6es clandestinas ou daquelas que se 
encontrem judiciatmente suspensas, se tiverem consciencia 
do caracter criminoso do seu acto. 

ARTIGO 38' 

(Responsabilidade disciplinar) 

1. Os autores de actos pralicados at raves da imprensa 
e susceptiveis de responsabilidade civil ou criminal 
responderao tambem disciplinarmente pelos mesmos, nos 
termos da legisla~ao aplicavel. 

2.0 procedimento disciplinar e independente do civil ou 
criminal. 

CAPiTULO IX 

DISPOSI<;OES PENAIS 

ARTIGO 39' 

(Crimes de imprensa) 

1. Sao crimes de imprensa, em geral, todos os actos ou 
comportamentos lesivos de interesses ou valores protegidos 
pela lei penal, que se consumam atraves da imprensa. 
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2. Consideram-se ainda crimes de imprensa: 

a) A difusao, atraves da imprensa, de noticias falsas 
ou boatos infundados, quando pretenda p~r em 
causa 0 interesse publico e aordem democratica; 

b) A difusao de escritos ou imagens que contenham 
incitamento ou provoca~ao a desobediencia as 
autoridades ou ao desrespeito pelos deveres 
militares; 

c) A difusao, atraves da imprensa, de informa~oes 
que violem os segredos militares ou as normas 
protectoras do segredo de justi~a; 

d) A difusao de publica~oes e a realiza~aode emissoes 
que sejam susceptiveis de qualifica~ao como 
clandestinas. 

ARTIG040' 

(Prova da verdade dos la(:los) 

1. Eo admilida a prova da verdade dos factos, no caso de 
difusao, salvo quando: 

a) tais fact os constituam infrac~ao amnistiada ou 
prescrita; 

b) tais factos se encontrem ao abrigo da reserva de 
vida privada do difamado; 

c) a imputa~ao haja sido semque 0 interesse publico 
ou um interesse legitimo do acusador justifiquem 
a sua divulga~ao. 

2. 0 autor da alegada of ens a sera isento de pena, se 
fizer a prova dos factos imputados, ou punido como 
caluniador, na hip6tese inversa. 

ARTIGO 41' 

(Inadimissibilidade da prova) 

Quando a difama~ao ou injuria recair na pessoa do 

e) A recusa de difusao das comu nica~oes ordenadas 
pelos tribunais, nos termos da lei processual. 

ARTIG043' 

(Viola«;ilo de direilos) 

A viola~ao de qualquer dos direitos consagrados no 
presente diploma, quando da responsabilidade de fun
cionario ou agente de autoridade do ESlado ou qualquer 
outra pessoa colectiva publica, faz incorrer 0 seu autor 
no crime de abuso'de autoridade. 

ARTIG044' 

(Penas aplicaveis aos crimes de imprensa) 

1. Aos crimes referidos no n' 1 do artigo 39' e aplicavel 
a legisla~ao penal comum. 

2. Os crimes previstos no n' 2 do artigo 39' sao puni
veis com pena de prisao ate dois anos, e multa corres
pondente, se nao Ihes couber pena mais grave, nos ter
mos da lei criminal. 

ARTIGO 45' 

(Publica«;6es e emissoes clandestinas) 

1. Aqueles que pomoverem a difusao de publica~oes 
clandestinas ou realiza~aode emissoes passiveis da mesma 
qualifica~ao serao punidos com prisao ate dois anos e 
multa correspondente, se pena mais grave nao Ihes for 
aplicavel. 

2. Serao punidos como cumplices todos aqueles que 
concorrerem material e tecnicamente para a pratica do 
ilicito. 

ARTIG046' 

Chefe de Estado, nao e admitido a prova de verdade dos- (Exercicio ilegal da radio e lelevisao) 
factos. 

1. 0 exercicio da radio e da televisao com desrespeito 
ARTIGO 42' do prescritono n' 1 do artigo 6' sujeita os inlractores a pena . 

de prisao ate um ano, e multa correspondente. 
(Crimes de desobediencia) 

Constituem crime de desobediencia, como tal puniveis: 

a) A edi~ao de pUblicaQao ou emi~sao de programa 
que se encontrem judicial mente apreendidas ou 
suspensas: 

b) A nao observancia da decisao jLdicial que ordene 
a difusao de resposta; 

c) A recusa de difusao das condenaQoes por crimes 
de imprensa; 

d) A recusa infundada de difusao das notas oficiosas; 

2. Acondena~ao prevista no n' 1 acarreta 0 encerramenlo 
da esta~ao emissora e respectivas instala~oes, assim como 
a perda, a favor do Estado, dos bens nela existentes. 

ARTIG047' 

(Medidas cautela res) 

1. 0 tribunal competente, nos termos do artigo 51', 
poderil a requerimentodo queixoso ou do Ministerio Publico, 
decretar a apreensao provis6ria ou a aplica~ao das me-
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didas indispensaveis para obstar a difusao dos textos, 
imagens ou registos magneticos suspectiveis de 
incrimina9ao, ao abrigo do presente diploma. 

2. As providencias previstas no numero precedente 
apenas serao decretadas quando 0 tribunal verifique estar 
forte mente indiciada a pratica do ilicito criminal e a mesma 
seja potencialmente geradora de danos irreparaveis. 

ARTIG048' 

(Suspensao e interdi9ao de actividades) 

1. A gravidade e frequencia dos crimes cometidos por 
orgao de imprensa podem determinar a sua suspensao, por 
mandado judicial. 

2. Pode ainda ser judicialmente decretada a interdi9ao 
do exercicio da profissao, relativamente a todos aqueles 
que sejam condenados por crimes de imprensa, nas 
condi90es previstas no numero antecedente. 

3. As penas acessorias previstas neste preceito serao 
aplicadas pelo tribunal competente, nos termos do artigo 
51', oficiosamente ou a requerimento do Ministerio Publico 
ou do queixoso. 

ARTIG049' 

(Contraven90es) 

As contraven90es ao disposto na presente lei sao 
punfveis com multa cujos valores serao fix ados anual
mente por despacho do Ministro da tutela de acordo com 
a taxa oficial de infla9ao. 

ARTIGO 50' 

(Pagamento da multa ou repara9aO) 

/ 
Pelo pagamento da multa e indemniza90es em que 

forem condenados os agentes de crimes de imprensa serao 
solidariamente responsaveis as empresas em cujas publi
ca90es ou emissoes 0 delito se haja consumado. 

CAPiTULO X 

COMPETENCIA DO TRIBUNAL E PROCESSO 

ARTIGO 51' 

(Normas aplicaveis) 

A aC9ao penal pelos crimes de imprensa eo processa
mentodas contraven9oes aodisposto no presentediploma 
exercer-se-ao nos termos da lei processual competente. 
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ARTIG052' 

(Tribunal competente) 

1. Para conhecer das infrac90es previstas na presente 
lei e competente 0 tribunal da area da sede do orgao de 
imprensa visado ou da entidade distribufdora, tratando-se 
de publica90es estrangeiras. 

2. No caso das publica90es ou emissoes clandestinas, 
e competente 0 tribunal de Bissau, desde que nao seja 
conhecidoo elementodefinidordacompetencia, nos termos 
do n' 1 . 

3. Para conhecimento dos crimes de difama9ao, ca
lunia e injuria e competente 0 tribunal da area do domi
cflio do of en dido. 

ARTIGO 53' 

(Celeridade processual) 

Os processos por crimes de imprensa terao sempre 
natureza urgente, ainda que nao haja reus presos. 

ARTIGO 54' 

(Difusao das DecisOes Judiciais) 

A parte decisoria das senten9as condenatorias 
transitadas em julgado, por crimes de imprensa, assim 
como a identifica9ao das partes no processo, serao 
obrigatoria e gratuitamente difundidas no orgao de im
prensa em que a infrac<;ao tenha side cometida, se as
sim 0 requererem 0 Ministerio Publico ou 0 queixoso. 

CAPiTULO XI 

DISPOSIc;:OES FINAlS 

ARTIGO 55' 

(Norma revogatorfa) 

Fica revogada toda a legisla9ao contra ria ao disposto 
no presente diploma. 

ARTIG056' 

(Entrada em vigor) 

Esta lei entra em vigor apos a sua publica9ao no Bo
letim Oficial. 

Aprovada em 3 de Outubro de 1991. 

Publique-se. 

o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Tiago 
Aieiuia Lopes. 
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lei n" 5191 
de 3 de Outubro 

CAPiTULO I 

INGRESSO E EXERClclO DA ACTIVIDADE 
JORNALISTICA 

ARTIGO lQ 

(Objecto) 

o presente diploma regula as. condi<;oes de <,Icesso II 
actividade jornalistica e.de exercicio da mesma. 

ARTIG02" 

(Jornalistas profissionais) 

1. Sao qualificados como jornalistas profissionais, para 
efeito do disposto, os individuos que exer<;am, em regime 
de ocupa<;ao principal, permanente e remunerada, fun<;oes 
de direc<;ao, chefia de redac<;ao, redac<;ao e reportagem 
fotografica ou adiovisual, em qualquer orgao de comunica
<;ao social: 

2. Sao ainda equiparados a jomalista profissional todos 
aqueles que, com observfmcia das condi<;6es de ocupa<;ao 
previstas no nQ anterior: 

a) Exer<;am fun<;oes jornalisticas, em regime livre, ha 
pelo menos quatro anos, para qualquer orgao de 
comunica<;ao social; . . . 

b) Desempenhem a fun<;ao de correspondente, em 
territorio nacional, de orgaos de comunica<;ao 
social nacionais ou estrangeiros, ou, no es
trangeiro, de orgaos de comunica<;ao social 
nacionais; 

c) Exer<;am tarefas de colabora<;ao especializada, 
em qualquerorgao de comunica<;ao social, desde 
que as mesmas se revistam de natureza 
predominantemente informativa. 

ARTIG03Q 

(Acesso II profissao) 

1. Podem ser jornalistas profissionais todos os indivi
duos maio res que se encontrem no pleno gozo dos seus 
direitos civis e politicos. 

2. 0 ingresso nas carreiras jornalisticas depende da 
posse do curso complementar dos liceus ou habilita<;ao 
equivalente, a qual so nao sera exigivel em casos de 
reconhecido merito e ampla experiencia no exercicio da 
profissao. 

ARTIGO 4Q 

(Incompatibilidade) 

Sao incompativeis com 0 exercicio da profissao de 
jornalista: 

a) As fun<;oes de angaria<;ao, redac<;ao ou 
apresenta<;ao de materiais publicitarios; 

b) A actividade de rala<;oes publicas; 
c) 0 desempenhodefun<;oes em orgaos do poderde 

Estado e em qualquerorganismo ou corpora<;ao 
de natureza militar ou policial. 

ARTIG05Q 

(Obrigatoriedade de titulo profissional) 

1. So podem exercer a profissao de jornalista, sendo 
abrangidos pelos direitos e deveres contemplados no 
presente diploma, os individuos habilitados com a 
correspondente carteira profissional. 

2. Nenhum orgao decomunica<;ao social pooera admitir 
ou manter ao seu servi<;o na qualidade de jornalista 
profissional, qualquer individuo que nao disponha do titulo 
mencionado no numero antecedente. 

ARTIG06Q 

(Grupos profissionais) 

1. 0 exercicio profissional do jornalismo desenvolver
se-a por tres grupos, ou escaloes correspondendo a uma 
ordem crescente de especializa<;ao e experiencia. 

', ... , .... '-".~., c .• , I, , .' ~ . . - ~ ......... '. -., -. 
2. Cada grupo integra os niveis 1,2 e 3, aos quais adita, 

no caso dos 1 Q e 2Q grupos, 0 nivel de jornalista principal. 

. 3. 0 jornalista nao pode permanecer mais de del. anos 
em cada grupo, devendo a transi<;ao verificar-se apos uma 
permanencia minima de dois anos no ultimo dos niveis 
integrantes do escalao em que se encontre. 

4. A mudan<;a de nivel ou de grupo faz-se p~r proposla 
do director do orgao de comunica<;ao social em que 0 

jornalista preste fun<;6es, acompanhada de parecer favo
ravel do comite de redac<;ao. 

ARTIGO 7Q 

(Regime de eslagio) 

• . _.) .. 0 ingressof)a.profissao de ior~a~sta realizar.-.se-a eT 
regime de estagio, pelo periodo de um ano. 

2. 0 tempo de estagio a que se refere 0 nO 1 sera 
reduzido a metade sempre que 0 candidato se mostre 
habilitado com curso superior adequado ao exercicio do 

. Jornalismo. 



DE 3 DE OUTUBRO DE 1991 

3. Durante 0 periodo de estagio, 0 candidato nao po
dera redigir textos ou realizar reportagem sem a super
visao da sua chefia directa ou do profissional por ela 
designado para acompanhar 0 estagiario. 

4. Findo 0 periodo de estagio, 0 candidato que tenha 
revelado aptid6es para 0 exercicio da profissao sera ad
mitido no 3· nivel do 2· ou 3· grupos, consoante reuna, 
ou nao, as habilita~6es previstas no n· 2 deste preceito. 

CAPiTULO II 

DIREITOS E DEVERES DOS JORNALISTAS 

ARTIGO S· 

(Direitos do jornalista) 

1. Sao direitos do jornalista: 

a) A liberdade de cria~ao e de expressao do seu 
pensamento; 

b) A garantia de acesso as fontes oficiais de 
. informa~ao; 

c) A garantia'do sigilo profissional; 
d) A salvaguarda da sua independ€mcia; 
e) A livre utiliza~ao de equipamentos e demais ma

terial afecto ao exercicio da sua profissao, 0 qual 
so podera ser apreendido ou exigido por for~a de 
mandado judicial expresso; 

f) A liberdade de acesso e exercicio de fun~6es em 
qualquer local publico onde a sua presen~a seja 
exigivel em virtude da respect iva actividade pro
fissional; 

g) A participa~ao, atraves dos comites de redac~ao, 
na vida do orgao de comunica~ao social em que 
preste fun~6es; 

2. Odisposto nas alineas a). b), c) e f) do numero anterior 
entende-se com ressalva dos limites previstos na Lei de 
Imprensa e outra legisla~ao especificamente aplicavel. 

ARTIG09· 

(Clausula de consciencia) 

1. Os jornalistas nao podem ser for~ados a exprimir 
opiniao ou praticar actas profissionais contrarios a sua 
consciencia e ao estatuto editorial do orgao em que prestem 
fun~6es. 

2 Em caso de altera~ao notoria e relevante da linha de 
orienta~ao do orgao de comunica~ao social a que se 
encontre vinculado devidamente confirm ada pelo Conselho 
Nacional de Comunica~ao Social, 0 jornalista pode rescindir 
unilateralmente 0 respectivo contrato de trabalho, sem 
aviso previo, tendo direito a indeminiza~ao prevista pela lei 
geral em caso de despedimento sem justa causa. 
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3, 0 direito de rescisao previsto neste artigo devera 
ser exercido, sob pena de caducidade, nos trinta dias 
subsequentes ao conhecimento da confirma~ao a que se 
refere b n· 2. 

ARTIGO 10· 

(Comites de redac!;ao) 

1. Em cad a orgao de comunica~ao social com 0 nu
mere de cinco jornalistas profissionais existira, 
obrigatoriamente, um comite de, redac~ao, ao qual com
pete: 

a) Coadjuvar 0 director na defini~ao do estatuto 
editorial e na orienta~ao jornalistica do orgao; 

b) Emitir parecer sobre a designa~ao do director e do 
chefe de redac<;ao; 

c) Pronunciar-se em materia de admissao de 
jornalistas, para efeitos do disposto no n' 4 do 
artigo 7·, e, bem assim, em todos os casos de 
aplica~ao de san~6es disciplinares e 
despedimentos; 

d) Emitir parecer que fundamente a recusa, pelo 
director, do exercicio do direito de resposta; 

e) Pronunciar-se, em geral, sobre todas as quest6es 
de estrutura~ao e funcionamento do orgao de 
comunica~ao social que relevem para 0 exercicio 
da actividade jornalistica. 

2. Os comites de redac~ao sao eleitos pelos jorna
listas profissionais ao servi~o dos orgaos de comunica~ao 
social em que houver lugar a sua constitui~ao, por voto 
secreto, segundo regulamento por eles aprovado, 

ARTIGO 11· 

(Deveres do jornalista) 

1. Sao deveres do jornalista: 

a) Respeitar 0 estatuto editorial e a orienta~ao do 
orgao de comunica~ao social a que se encontre 
vinculado; 

b) Salvaguardar 0 rigor da informa~ao; 
c)Conformar-se aos limites legalmente previstos 

para 0 exercicio da liberdade de imprensa; 
d) Sujeitar-se aos principios da etica profissional. 

2. A etica profissional dos jornalistas constara de um 
Codigo Deontologico proprio, a elaborar pela respect iva 
associa<;ao de classe. . 
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CAPiTULO III 

TITULOS PROFISSIONAIS 

ARTIGO 12' 

(Func;ao da carteira profissional) 

1. A carteira profissional de jornalista e 0 documento 
que identifica 0 seu titu lar e certifica a habilitac;:ao do mes
mo para 0 exercicio da actividade jornalistica. 

2. Aos jornalistas estagiarios, a que se refere 0 artigo 
7' do presente diploma, sera emitido um titulo provisorio, 
o qual e equiparado, para todos os efeitos legais, incluindo 
os de regime, a carteira profissionaL 

ARTIGO 13' 

(Emissao da carteira profissional) 

1. Compete a associac;:ao de classe dos jornalistas a 
emissao do correspondente titulo profissional. 

2. A carteira profissional de jornalista sera emit ida a 
requerimento do interessado, instruido com os elementos 
de prova do preenchimento dos requisitos de acesso a 
profissao e acompanhado de declarac;:ao de inexistencia de 
qualquer das incompatibilidades previstas no artigo 4'. 

3. A emissao da carteira profissional, pel a associac;:ao 
de classe dos jornalistas, nao depende da filiac;:ao do 
requerente. 

ARTIGO 14' 

(Prazo de emissao) 

1. Aos requerimentos de emissao da carteira profis
sional de jornalista, pel a respectiva associac;:ao, sera dada 
resposta no prazo de trinta dias, contados a partir do 
momenta da entrega da necessaria documentac;:ao. 

2. Presume-se recusada a emissao que nao tiver lugar 
dentro do prazo previsto no numero antecedente. 

ARTIGO 15' 

(Dire ito de recurso) 

1 . Em caso de recusa, expressa ou tacita, de emissao da 
carteira profissional, cabera recurso para 0 Conselho 
Nacional de Comunicac;:ao Social, 0 qual decidira, nos 
quinze dias subsequentes. 

2. Sendo dado provimento ao recurso, a associac;:ao de 
classe dos jornalistas e obrigada a proceder a emissao do 
titulo profissional em questao, no prazo de uma semana, 
incorrendo elementos da sua direcc;:ao, se 0 nao fizerem, na 
pena aplicavel ao crime de desobediencia. 

3. 0 regime previsto no presente artigo e igualmente 
aplicavel as decisoes de recusa de renovac;:ao ou alte
rac;:ao dos titulos profissionais, assim como as de cance
lamento dos mesmos. 

ARTIGO 16' 

(Revalidac;ao da carteira profissional) 

1. A carteira profissional de jornalista sera v.alida ate ao 
fim do ano da sua emissao, devendo ser renovada, pela 
competente associac;:ao de classe, no decurso do primeiro 
mes de cada ano, mediante requerimento tempestivo do 
interessado. 

2. A nao revalidac;:ao da carteira profissional, por mo
tivo imputavel ao seu titular, implica a impossibilidade de 
exercicio da profissao, enquanto nao tiver a renovac;:ao. 

ARTIGO 17' 

(Alterac;:Oes ao titulo) 

1. Sempre que ocorra qualquer facto que determine 
alterac;:oes dos elementos constantes da carteira profis
sional, 0 seu tilular devera requerer 0 correspondente 
averbamento, ou a emissao de novo documento no prazo 
maximo de trinta dias, findo 0 qual 0 titulo existente ca
ducara. 

2. 0 requerimento previsto no numero antecedente 
sera acompanhado dos documentos que comprovem as 
alterac;:oes ocorridas. 

ARTIGO 18' 

(Deteriorac;ao ou extravio) 

. No caso de deteriorac;:ao ou extravio do titulo prolissional, 
a associac;:ao de cfasse dos jornalistas emitira, mediante 
requerimento e no prazo de quinze dias, segunda via do 
mesmo, entregando desde logo, documento substitutivo 
provisorio. 

ARTIGO 19' 

(Cancelamento do titulo profissional) 

·1. Determina 0 cancelamento do titulo profissional: 

a) 0 facto de 0 seu possuidor deixar de reunir as 
condic;:oes de aces so a profissao; 

b) ~circunstancia de 0 mesmo incorrer em qualquer 
das incompatibilidades previstas no presente 
diploma. 

2. Compete a associac;:ao de classe dos jornalistas, 
. uma vez reunidos os necessarios elementos de prova, 
decidir sobre 0 cancelamento do titulo profissional. 
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3. 0 titulo profissional dos jornalistas podera ser 
apreendido pelas autoridades ~ompetentes, a pedido da 
respect iva associa<;ao de classe, para efeitos de can
celamento do mesmo. 

ARTIG020'. 

(Comunica.;Oes) 

1. As decisoes de recusa de renovaGaoou altera<;ao dos 

titulos profissionais, bem como as de cancelamento dos 

mesmos, serao objecto de comunica<;ao, pela associa<;ao 
de classe dos jornalistas, ao orgao de comunica<;ao social 
a que 0 seu destinatario se encontre vinculado. 

2. As entidades patronais dos jornalistas profissionais 

deverao comunicar a associa<;ao de classe competente 
qualquer decisao sua relativa a admissao de estagiarios 
ou jornalistas profissionais, a alteraGao dos respectivos 
grupos e fun<;oes e a cessa<;ao de actividade nos seus 
quadros redactoriais. 

ARTIGO 21' 

(Emolumentos devidos) 

Pela emissao, renova<;ao ou substitui<;ao dos titulos 
profissionais, a associaGao de classe dos jornalistas co
brani os emolumentos constantes da tabela p~r si ela
borada e sujeita a aprova<;ao dos membros do Governo 
que tiverem a seu cargo as areas do trabalho e da infor
ma<;ao. 

;-, 
CAPiTULO IV 

SANCOES 

ARTIG022' 

(Multas) 

A violaGao do disposto no n' 2 do artigo 5' e no artigo 20' 
sera punida como multa cujos valores serao fix ados 
anualmente p~r Despacho do Ministro da Tutela de acordo 
com a taxa oficial de infla<;ao. 

ARTIG023' 

(Afecta.;ao das multas) 

As importancias cobradas por for<;a da aplica<;ao das 
multas previstas no artigo anterior revertem para a Caixa 
de Previdencia. 

-. 
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ARTIGO 24' 

(Regime laboral e retribuitivo) 

1. As relaGoes entre os orgaos de comunicaGao social e 
os jornalistas profissionais ao seu serviGo regem-se pelo 
disposto na Lei Geral de Trabalho e, subsidiariamente, 
pelas convenGoes colectivas de trabalho aplicaveis. 

2. A definiGao, at raves de convenGao colectiva de 
trabalho, das tabelas salariais respeitantes aos jorna
listas devera respeitar no primeiro ana em que produzir 
eleitos, as remuneraGoes minimas lixadas a data da en
trada em vigor do presente diploma. 

CAPiTULO V 

DISPOSICOES FINAlS E TRANSIT6RIAS 

ARTIGO 25' 

(Norma transitoria) 

A transiGao dos jornalistas prolissionais para os grupos 
e niveis previstos no presente diploma far-se-a de forma a 
salvaguardar a categoria actual mente detida e 0 venci
mento correspondente, nao podendo, em caso algum, 
envolver perda de retribuiGao. 

ARTIG026' 

(Entrada e m vigor) 

Este diploma entra em vigor apos a sua publica<;ao no 
Boletim Olicia!. .-, 

Aprovada em 3 de Outubro de 1991. 

Publique-se. 

o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Tiago 
Aleluia Lopes_ 

Lei nO 6/91 
de 3 de Outubro 

CAPiTULO I 

OBJECTO, NATUREZA, ATRIBUICCES 
E COMPETENCIAS 

ARTIGO l' 

(Objecto) 

Eo criado 0 Conselho Nacional de Comunica<;ao Social, 
cujas atribuiGoes, organizaGao e funcionamento sao re
gulados pela presente lei. 
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ARTIG02° 

(Natureza do 6rg:lo) 

o Conselho Nacional de Comunica<;ao Social e um 
6rgao independente que lunciona ju nto da Assembleia 
Nacional Popular. 

ARTIG03° 

(Atribui<;Oes) 

Incumbe ao Conselho Nacional de Comunica<;ao 
Social: 

a) Assegurar 0 exercicio do direito 11 inlorma<;ao e a 
liberdade de imprensa; 

b) Zelar pela independenc;ia dos orgaos de comu
nica<;ao social perante os poderes politico e 
economico; 

c) Contribuir para garantir a independencia e plu
ralismo de cada orgao de Comunica<;ao Social 
do Estado; 

d) Garantir 0 exercicio dos direitos de antena, de 
resposta e de replica politica; 

e) Salvaguardar a possiblidade de expressao e 
conlronto atraves dos meios de inlorma<;ao, das 
diversas correntes de opiniao e providenciar pela 
isen<;ao, rigor e objectividade da inlorma<;ao. 

ARTIG04' 

(Competencias) 

1. Compete ao Conselho Nacional de Comunica<;ao 
Social, para a prossecu<;ao das suas atribui<;oes: 

a) Fazer recomenda<;oes e elaborar directivas 
genericas com vista a realiza<;ao dos objectiv~s 
constantes do artigo anterior; 

b) Apreciar as condi<;oes de acesso aos direitos 
de antena, de resposta e de replica politica, pro
nunciando-se, sobre as queixas que a esse res
peito Ihe sejam apresentadas; 

c) Arbitraros conllitos suscitados entre os titulares 
do dire ito de antena, na Radio e na Televisao, 
quanto 11 elabora<;ao dos respectivos pianos 
gerais de utiliza<;ao; 

d) Dar parecer sobre assuntos da sua compe
tencia, quando solicit ado pel a AN P, pelo departa
mento governamental competente, pelos pro
prietarios dos orgaos de Comunica<;ao Social ou 
seus directores, e pela organiza<;ao represen
tat iva dos jornalistas; 

e) Deliberar sobre os recursos interpostos em 
casode recusa de exerciciododireitode resposta; 

I) Emitir parecerprevio a decisao de Iicenciamento, 
pelo Governo, de canais privados de televisao; 

g) Apreciar as candidaturas a atribui<;ao de alvan\ 
para 0 exercicio da actividade da radiodilusao e 
emitir parecer lundamentado sobre as mesmas, 
a apresentar ao Governo; 

h) Fiscalizarocumprimento das normas relerentes 
a participa<;ao de capital nacional e estrangeiro 
nas empresas de comunica<;ao social; 

i) Solicitar ao Governo, aos directores dos orgaos 
de Comunica<;ao Social publicos e privados, as 
inlorma<;oes de que necessitar para 0 exercicio 
das suas atribui<;oes; 

j) Elaborar e tornar publico, anualmente, du rante 0 

primeiro trimestre seguinte ao periodo a que 
disser respeito, um relatorio da sua actividade; 

I ) Praticar todos os demais actos necessarios ao 
desempenho das suas competencias: 

m) 0 mais que Ihe lor cometido por lei. 

ARTIGO 5' 

(Natureza das deliberac;oes) 

As delibera<;oes do Conselho Nacional de Comuni
Callao Social tomadas no exercicio das competencias 
previstas nas alineas b) e c) do artigo anterior tem carac
ter vinculativo. 

ARTIG06' 

(Dever de Colaborac;:lo) 

Os organiSnios e entidades publicas e privadas devem 
prestar toda a colabora<;ao necessaria a prossecu<;ao das 
atribui<;oes e ao exercicio das competencias do Conselho 
Nacional de Comunica<;ao Social no ambito da presente 
lei, sempre que tallhes seja solicitada. 

CAPITULO II 

MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL 
DE COMUNICA<;:AO SOCIAL 

ARTIGO?' 

(Composic;:lo) 

1. 0 Conselho Nacional de Comunica<;ao Social e 
constituido por: 

a) Um magistrado, designado pelo Supremo Tri
bunal de Justiga, que preside; 

b) Tres membros eleitos pel a Assembleia Nacional 
Popular, de acordo com 0 metodo que esta vier a 
delinir; 

c) Dois membrosdesignados pelo Chelede Estado: 
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d) Um jornalista designado pela Associa~ao dos 
jornalistas da Guine-Bissau; 

e) Dois representantes dos 6rgaos de Comuni
ca~ao Social, sendo urn do sector publico e outro 
do privado. 

2. Os membros do Conselho Nacional de Comunica
~ao Social elegem de entre si 0 Vice-presidente e 0 Secre
tario deste 6rgao. 

ARTIG08' 

(Incapacidade e Incompatibilidades) 

1. Nao podem ser membros do CNCS, os cidadaos 
que nao se encontrem no pie no gozo dos seus direitos 
civis e politicos. 

2. A lun~ao de membros do Conselho Nacional de 
Comunica~ao Social e incompativel com 0 exercicio dos 
seguintes cargos ou lun~oes: 

a) Membro do Governo; 
b) Titular de qualquer 6rgao das autarquias 10-

cais; 
c) Membro da direc~ao de qualquer 6rgao de 
Comunica~ao Social; 

d) Dirigentes em 6rgao de partidos, de associa
~oes politicas ou de lunda~oes com eles conexos 
e de organizagao de classe. 

ARTIG09' 

(Posse) 

Os membros do Conselho Nacional de Comunicagao 
Social tomam posse perante 0 Presidente da Assembleia 
Nacional Popular. 

ARTIG010' 

(Durac;l!o do mandalo) 

1.0 mandato dos membros do Conselho Nacional de 
Comunicagao Social tem a durac~ao de 4 anos, contado a 
partir da data da tomada de posse. 

2. Os membros do Conselho Nacional de Comunica~ao 
Social nao podem exercer mais do que dois mandatos 
consecutivos. 

3. As vagas que ocorrerem no decurso de um man
dato devem ser preenchidas no prazo de 60 dias, pelas 
entidades competentes, nao havendo lugar a contagem de 
novo mandato para os subs\ttutos. 

4. 0 exercicio do mandato dos membros cessantes do 
Conselho Nacional de Comunica~ao Social prolongar-se
-a ate iI posse dos substit~tos. 
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ARTIGO 11' 

(Inamovibilidade) 

Os membros do Conselho Nacional de Comuni
ca~ao Social sao inamoviveis, nao podendo as suas 
lungoes cessar antes do mandato para que !oram esco
Ihidos, salvo nos seguintes casos: 

a) Morte ou incapacidade fisica permanente; 
b) Renuncia ao mandato; 
c) Perda do Mandato. 

ARTIGO 12' 

(Irresponsabilidade) 

Os membros do Conselho Nacional de Comunica~ao 
Social sao civil, criminal e disciplinarmente irresponsaveis 
pelos juizos ou opinioes emitidos no exercicio das suas 
lun~oes. 

ARTIGO 13' 

(Renuncia) 

Os membros do Conselho Nacional de Comunicac;ao 
Social podem renunciar ao mandato atraves de declarac;ao 
esc rita apresentada ao seu presidente. 

ARTIGO 14' 

(Perda de mandalo) 

1. Perdemo mandato, os membros doConselho Nacional 
da Comunica~ao Social que: 

a) Venham a ser abrangidos p~r qualquer das 
incapacidades ou por incompatibilidades previstas 
na lei; 

b) Faltem a 4 reunioes consecutivas ou a 7 
interpoladas, salvo a invoca~ao de mot iva que 0 

Conselho Nacional de Comunicagao Social 
considere atendiveis; 

c) Cometam viola~oes do disposto na alinea c) do 
Artigo 17'. 

2 . A perda do mandato sera objecto de deliberac;ao a 
publicar no Boletim Olicia!. 

ARTIGO 15' 

(Oireilos e regalias) 

1 . 0 presidente e os membros do Conselho Nacional 
de Comunica~ao Social tem direito a um abono mensal 
cujo valor sera lixado pela ANP. 

2 .05 membros do Conselho Nacional de Comunica
~ao Social beneliciam das seguintes reg alias: 
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a) Nao podem ser prejudicados na estabilidade do 
seu emprego, na sua carreira profissional, 
nomedamente nas promo<;oes a que entretanto 
ten ham adquirido direito, nem nos concursos 
publicos a que se submetam e ainda no regime 
de seguranc;a social de que beneficiam; 

b) No periodo correspondente ao exercfcio do 
mandato, mantem todos os direitos, subsidios, 
regalias sociais, remunerat6rios e quaisqueroutros 
correspondentes ao'lugar de origem; 

c) 0 periodo de durac;ao do respectivo mandato 
suspende a requerimento do interessado, a 
contagem dos prazos para a apresentac;ao de 
relat6rios curriculares ou prestac;ao de provas 
para a carreira docente do ensino superior ou 
para a investigac;ao cientifica bem como a 
contagemdosprazos decontratos deprofessores 
assistentes e assistentes estagiarios. 

ARTIGO 16° 

(Oulros direilos) 

Os membros do CNCS tem direito a receber um 
exemplardacadaumadaspublicac;oes periodicas editadas 
no pais e a visionar ou ouvir sempre que requeiram e com 
a urgencia solicilada, qualquer programa OU noticiario, 
dentro do prazo que os 6rgaos de Comunicac;ao Social sao 
legalmente obrigados a conservar 0 seu registo magne
tico. 

ARTIGO 170 

(Deveres) 

Sao deveres dos membros do CNCS: 

a) Exercer 0 respectivo cargo com isenc;ao, ri
gor, independencia, nao podendo emitir opi
nioes e juizos de valor, at raves da Comunica
c;ao Social, sobrequestoes que sejam objectode 
deliberac;ao do Conselho Nacional de Comu
nicac;ao Social; 

b) Tomar parte activa e assiduamente nos traba
Ihos dos 6rgaos que integram; 

c) Guardar segredo sobre as questoes que este
jam a ser objeclo de apreciac;ao pelo Conse
Iho ou sobre as posic;oes expressas a propr6-
sito das mesmas por cada um dos seus mem
bros. 

CAPiTULO III 

ORGANIZACAo E FUNCIONAMENTO 

ARTIGO 18° 

(Presidenle) 

1. 0 Presidente representa 0 Conselho Nacional de 
Comunicac;ao Social, convoca e dirige as reunioes deste 
6rgao e superintende os respectivos servi<;os de apoio. 

2. 0 Vice-Presidente substijui 0 Presidente nas suas 
ausencias e impedimentos. 

ARTIGO 19° 

(ReuniOes) 

1. 0 Conselho Nacional de Comunicac;ao Social reune 
ordinariamente, uma vez por meso 

2. As reunioes extraordinarias podem ter lugar: 

a) Por iniciativa do Presidente; 

b) A pedido de um minima de quatro dos seus 
membros. 

ARTIG0200 

(Ordem de Irabalhos) 

1. A Ordem de trabalhos de cada reuniao e estabele
cida previamente. 

2. 0 Conselho Nacional da Comunica<;ao Social pode 
alterar a Ordem das matarias inscritas na ordem de 
trabalhos ou aditar-Ihes novas assuntos. 

3. Antes da ordem do dia a reservado um periodo de 
dura<;ao nao superior a uma hora para exposi<;ao dos 
assu ntos que os membros achem necessario sub meter a 
aprecia<;ao ou discussao. 

ARTIGO 21° 

(Quorum) 

o Conselho Nacional de Comunica<;ao Social s6 pode 
reunir e deliberar quando estejam presentes 213 dos seus 
membros. 

ARTIG022° 

(DeliberaC;30) 

1. As delibera<;oes do Conselho Nacional de 
Comiunica<;ao Social sao tomadas por maio ria dos membros 
presentes. 

2. Carecem no entanto, de aprova<;ao por maioria 
absoluta dos membros em efectividade de fun<;oes as 
delibera<;oes a que se refere 0 numero 2 do artigo 14°. 

ARTIG023° 

(Publica<;30 das deliberac;Oes) 

1. As directivas genaricas e as recomenda<;oes do 
Conselho Nacional de Comunica<;ao Social sao obrigato
riamente difundidas nos 6rgaos de Comunicac;ao Social 
a que digam directamente respeito, de acordo com 0 esti-

. pulado para as notas oficiosas. 
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2. As directivas genericas do Conselho Nacional de 
Comunica<{ao Social sao publicadas no Boletim Olicial. 

ARTIG024' 

(Regimento) 

a Conselho Nacional da Comunica<{ao Social elabora 
o seu regimento que deve ser publicado no Boletim Olicial. 

ARTIG025' 

(Encargos, servic;o de apoio e instalac;Oes) 

1. as encargos com 0 luncionamento do Conselho 
Nacional de Comunica<{ao Social, incluindo 0 servi<{o de 
apoio, sao cobertos por or<{amento proprio por ele pro
posto e cuja dota<{ao sera inscrito no or<{amento da ANP. 

2. a expediente e 0 Secretariado do Conselho Na
cional de Comunica<{ao Social sera assegurado por um 
servi<{o de apoio privativo, cuja regulamenta<{ao constara 
de diploma proprio, competindo a AN P aprovar 0 quadro 
do pessoal e lazer a sua nomea<{ao. 

3. 0 Conselho Nacional de Comunica<{ao Social 
luncionara em instala<{oes cedidas para 0 eleito, pela As
sembleia Nacional Popular. 

CAPiTULO IV 

DISPOSIC;OES FINAlS E TRANSITORIAS 

ARTIG026'. 

(Composi<{30 provisoria) 

Ate a realiza<{ao das proximas elei<{oes presidenciais 0 
Conselho Nacional de Comunica<{ao Social tera a seguinte 
composi<{ao: 

a) Um magistrado designado pelo Supremo T ri
bunal de Justi<{a, que preside; 

b) Dois membros design ados pel a Assembleia 
Nacional Popular; 

c) Um jornalista designado pela Associa<{ao dos 
Jornalistas da Gu ins-Bissau; 

d) Dois representantes dos argaos de Comunica
<{ao Social, sendo um do sector publico e outro 
do privado. 

ARTIG027' 

Esta lei entra em vigor, a partir da data da sua publi
ca<{ao no Boletim Olicial. 

Aprovada em 3 de Outubro de 1991. 

Publique-se. 

o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Tiago 
Aleluia Lopes. 

Lei n' 7191 

de 3 de Outubro 

CAPiTULO I 

DO DIREITO DE ANTENA 

ARTIGO l' 

(Direito de antena) 
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1. as partidos politicos tem direito, gratuita e 

mensalmente, a tempo de antena na Radiodilusao Na

cional e na Televisao da Guine-Bissau. 

2. Por tempo de antena entende-se a espa<{o de 

programa<{ao proprio da responsabilidade do titular do 

direito, lacto que deve ser expressamente mencionado 

no inicio e termo de cada programa. 

3. 0 dire ito de antena e garantido nos seguintes ter

mos: 

a) Na Radiodilusao Nacional : - 10 minutos para cada 
partido represent ado na AN P, acresciados de 1 
minuto porcada deputado eleito pelo mesmo partido; 

- 5 minutos para cada partido politico nao representado 

na ANP, mas quetenha obtido, pelo menos, 5% dos 

votos; 
b) Na Televisao· da Guins-Bissau : - 5 minutos para 

cada partido representado na ANP, acrescidos de 5 
segundos por cada deputado eleito pelo mesmo 
partido; 

- 3 minutos para cad a partido nao representado na 

ANP, mas que tenha obtido, pelo menos 5% de 

votos. 

4. A Radiodilusao Nacional e a Televisao da Guine

Bissau devem assegurar aos titulares do direito de antena, 

em condi<{oes de perfeita igualdade, os meios tecnicos 

indispensaveis a realiza<{ao dos respectivos programas, 

correndo porconta dos beneliciarios, as despesas inerentes 

ao registo magnetico dos materia is adquiridos. 

ARTIGO 2' 

(Exercicio do direito de antena) 

1. Os direitos de antena sao dilundidos entre as 12 e as 

20 horas na Radiodifusao Nacional e entre as 20,30 as 21 

horas na Televisao da Guine-Bissau, de acordo com 0 

presente diploma, sendo os pianos gerais organizados 
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pelas dire<4>es respectivas, em colabora<;ao com os titulares 

do direito de antena. 

2. 0 exercicio do direito de antena nao pode, porem, 

interferir com a emissao dos servi<;os noticiosos ou com 

programas cuja interrup<;ao, seja desaconselhavel, em 

virtude das caracteristicas dos mesmos. 

3. Na impossibilidade insuperavel de acordo sobre os 

pianos referidos no numero 1 do presente artigo e em caso 

de discordancia fundada em desigualdade de tratamento, 

cabe arbitragem ao Conselho Nacional de Comu nica<;ao 

Social, a requerimento dos interessados. 

ARTIGO 3· 

(Responsabilidade pelo conteudo) 

A responsabilidade pelo conteudo dos tempos de an
tena a que se refere a presente lei recaira exclusiva
mente sobre os titulares do respectivo direito ou sobre 
quem, em seu nome, tenha side 0 autor da emissao, nos 
lermos da lei de Imprensa. 

ARTIGO 4· 

(Limites ao direito de antena) 

1. 0 direito de antena nao pode ser exercido aos 
sabados, domingos e feriados nacionais, nem a partir de 
um mes imediatamente anterior a data marcada para 0 

inicio do periodo de qualquer campanha eleitorat. 

2. Nos periodos eleitorais, 0 exercicio do direito de 
antena rege-se pela lei eleitorat. 

3. Fora dos periodos eleitorais, e vedado 0 apelo 
directo ao voto durante 0 exercicio do direito de antena. 

ARTIGO 5· 

(Reserva dos tempos de emisSaO) 

1. Os titulares do direito de antena devem solicitar as 
entidades emissoras, em conformidade com 0 plano de 
utiliza<;ao, a reserva dos correspondentes tempos de 
emissao ate cinco dias antes da transmissao na Radio ou 
com antecedencia minima de dez dias em rela<;ao a data 
que Ihes tiver side distribuida, tratando-se da Televisao. 

2. Feita a solicita<;ao da reserva do tempo de antena, 
a Radiodifusao Nacional e a Televisao da Guine-Bissau 
notificarao 0 seu titulardodia e hora destinados a gravac;:ao 
do programa. 

3. Caso se trate de programas pre-gravados e que 
respeitem as normas tecnicas exigiveis, a entrega pode ser 
feita ate vinte e quatro horas antes da transmissao. 

ARTIGOS· 

(Caducidade do direito de antena) 

1. A nao observancia dos prazos estipulados no 
artigo anterior, ou 0 nao exercicio do direito de antena 
ate ao final de cada mes, determina a caducidade do di
reito, se.m prejuizo do disposto no numero seguinte. 

2. Se 0 nao exercicio do direito de antena decorrer de 
facto nao imputavel ao seu titular, 0 tempo de antena nao 
utilizado pode ser acumulado ao do primeiro mes imediato 

em que nao exista impedimento. 

ARTIG07· 

(Suspensao do exercicio do direito de antena) 

1. 0 titular do direito de antena que infringir 0 disposto 
no n· 3 do art· 4· ou cujo programa incite a pratica da 
violencia ou seja contrario a lei geral, e punido, consoante 
a gravidade da infrac<;ao com a suspensao do exercicio do 
direito por periodo de tres a doze meses, passando 0 

minima a ser de seis meses em caso de reincidencia, sem 
prejuizo de outras san<;6es previstas na lei. 

2. E da competencia do Tribunal Regional de Bissau 0 

conhecimento da infrac<;ao a que cabera 0 processo 
sumarissimo. 

3. Nos casos de infrac<;ao previsto no numero 1, 0 
tribunal pode determinar, como acto previo do julgamento, 
a suspensao imediata do exercicio do direito de antena. 

CAPiTULO II 

DO DIREITO DE REPLICA pOliTICA 

ARTIGOS· 

(Direito de replica dos partidos de oposil.ao) 

1. Os partidos politicos representados na Assembleia 
Nacional Popular e que nao fa<;am parte do Governo tem 
direito de replica as declara<;6es politicas do Governo 
proferidas nas emiss6es da Radiodifusao Nacional e da 
Televisao da Guine-Bissau. 

2. Para efeitos do disposto no numero anterior, 
consideram-se declara<;6es politicas do Governo as que 
versem temas de politica geral ou sectorial, produzidas 
pelos membros do Governo, em nome deste, nao sendo 
consideradas como tais as declarac;:6es relativas a gestao 
dos assuntos correntes dos respectivos departamentos. 
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3. Os partidos quetenham sidopostos em causa, em si, 
ou nas suas posic;6es politicas pelas releridas declarac;6es 
devem solicitar a reserva de tempo de emissao as direc
c;6es da Radio e da Televisao ate 24 horas apes a 
transmissao da declarac;ao politica. 

4. A emissao das respostas dos partidos que a hajam 
requerido tera lugar, com igual destaque em relac;ao 
identica a concedida a declarac;ao governamental, nos tres 
dias seguintes. 

5. 0 exercicio do direito de resposta politica, quando 
solicit ado p~r mais de uma parte, sera repartido, no tempo 
dispon ivel, de acordo com a representatividade dos t~u
lares., nao sendo permitido 0 dire ito de acrescer ou de 
transvazar 0 contetldo estrito da declarac;ao. 

ARTIG092 

(Proibic;ao de acumular direitos) 

Nao podem ser utilizados cumulativamente em con
sequencia de uma mesma declarac;ao politica do Governo, 
o exercicio do direito de antena eo exercicio de direito de 
resposta, implicando 0 exercicio de urn, a exclusao do 
outro. 

ARTIGO t02 

(Execuc;ao da presente lei) 

A contagem dos tempos para os eleitos do disposto nos 
artigos anteriores serao assegu rados pelos responsaveis 
das estac;6es emissoras da Radio e Televisao que darao a 
conhecer os resultados aos interessados, competindo ao 
Conselho Nacional de Comunicac;ao Social emitir as 
directivas adequadas ao normal exercicio dos direitos de 
antena e de resposta. 

ARTIGO 112 

(Direito subsidiario) 

Eo aplicavel ao direito de resposta politica, com as 
necessarias adaptac;6es, 0 estipulado na Lei de Imprensa. 

CAPiTULO III 

DISPOSIC;OES FINAlS E TRANSITORIAS 

ARTIGO 122 

Ate as primeiras eleic;6es, apos a entrada em vigor da 
presente lei, 0 tempo de antena sera distribuido da se
gu inte lorma: 

a) Na Radiodilusao Nacional : 30 minutos, p~r mes, para 

cada partido politico legalmente constituido; 
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b) Na Televisaoda Guine-Bissau : 10 minutos, p~r mes, 

para cada partido politico legal mente constituido. 

ARTIGO 132 

Esta Lei entra em vigor a partir da data da sua publi

cac;ao no Boletim Olicia!. 

Aprovado em 3 de Outubro de 1991. 

Publique-se. 

o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Tiago 

Aleluia Lopes. 

Lei n· 8/91 
de 3 de Outubro 

Lei da Liberdade Sindical 

o direito da liberdade sindical e uma manilestac;ao da 
liberdade de associac;ao que p~r sua vez se integra no 
vasto campo das liberdades publicas. 

Projectado no mundo do trabalho possibilita a asso
ciac;ao dos trabalhadores e dos empregadores apetre
chanda estes de um instrumento proprio na defesa e 
promoc;ao dos seus interesses socio-profissionais e 
economicos. 

o reconhecimento constitucional da liberdade sindical 
envolve um conjunto de garantias que, no essencial, 
materializam principios internacionalmente reconhecidos, 
em especial os constantes das Convenc;6es n2s 87 e 98 da 
Organizac;ao Internacional do Trabalho, esta ultima jii 
ratificada pel a Republica da Guine-Bissau. 

Assim, compete a lei dar corpo a tais garantias 
consagrando um conjunto de principios fundamentais que 
garantam 0 exercicio do direito de associac;ao sinriical, 
designadamente, 0 principio da independencia, da 
autonomia e da gestao democratica das associac;6es. 

A presente lei adoptou 0 entendimento dado pela 
Organizac;ao Internacional do Trabalho a expressao 
Liberdade Sindical 0 que significa 0 direito de associac;ao 
profissional querdos trabalhadores querdos empregadores. 

A sistematizac;ao do presente diploma permite separar 
apos enunciac;ao dos Principios Fundamentais, as 
disposic;6es que sao comuns as associac;6es de uns e de 
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outros, prevendo-se em capitulo proprio um conjunto de 
garantias especificas das associa<{oes de trabalhadores. 

A actividade sindical na empresa - instituto especifico 
das associa<;oes de trabalhadores e dos trabalhadores 
sindicalizados - que se traduz na projec<{ao no interior da 
empresa das atribui<{oes dos sindicatos, nomeadamente 0 

direito de informaros trabalhlldores ou a tarefa de cobran<{a 
de quotas, esta remetida aos orgaos institucionalizados de 
representa<;ao dos trabalhadores na empresa, nos termos 
de lei propria 

Podendo estesorgaos-delegados de pessoal e comites 
de empresa - ser eleitos entre candidatos apresentados 
nao so per grupes de trabalhadores mas tambem pelos 
proprios sindicatos fica garantida a participa<{ao destes na 
vida da empresa atraves de orgaos unicos de representa<{ao 
dos trabalhadores. 

Previlegiou-se, deste modo, a unidadeda representa<;ao 
sem prejuizo do desenvolvimentoda actividade sindical na 
empresa, com as vantagens decorrentes de uma inser<;ao 
mais directa e como tal mais representativa. A par de 
imperativos legais decorrentes de principios fundamentais 
contem a lei dispesi<{oes regulamentares que tem em vista 
fornecer aos seus destinatarios - trabalhadores e 
empregadores - um conjunto de regras que sem prejuizo 
de regulamenta<{ao estatutaria propria, constitui um re
gime supletivo especial quando tais materias nao se 
encontrem previstos nos estatutos ou regulamentos in
ternos. 

Por fim, criou-se um suporte financeiro temperario e 
transitorio at raves do qual se pretende fornecer a todos os 
sindicatos, ja constituidos ou a construir, as condi<{oes 
indispensaveis a sua implanta<{ao efectiva e voluntaria 
junto dos trabalhadores. 

Assim, a Assembleia Nacional Popular decreta nos 
termos do n' 4' art' 56' da Constitui<{ao, oseguinte: 

CAPiTULO I 

PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS 

ARTIGO l' 

(Direito de liberdade sindical) 

1. Aos trabalhadores e empregadores e garantido 0 

direito de constitui<{ao de associa<{oes para defesa e 
promo<{ao dos seus direitos e interesses socio-prolissionais 
e socio-economicos. 

2. As associa<;oes previstas no numero anterior sao 
designadas, respectivamente, p~r sindicatos e associ a
<{oes de empregadores. 

ARTIG02' 

(Ambito de Aplica<;ao) 

1. 0 disposto nesta lei nao e aplicaliel as For<{as 
Armadas e a POlicia. 

2. lei especial regulara 0 exercicio de liberdade sindical 
dos trabalhadores da Administra<{ao Publica, Central, 
Regional e local e dos institutos e servi<{os publicos nao 
organizados sob forma empresarial. 

ARTIG03' 

(Conceitos) 

1. Para os efeitos do presente diploma entende-se 
per: 

a) Trabalhador - aquele que, mediante remu
nera<{ao, presta a sua actividade intelectual ou 
manual a um empregador sob a autoridade e 
direc<{ao deste; 

b) Empregador - toda a pes so a singular ou co
lectiva de direito privado que disponha de uma 
empresa em que ocupe habitualmente tra
balhadores; 

c) Empresa - toda organiza<{ao estavel de facto res 
produtivos que constitua 0 exercicio relativamente 
continuado de uma actividade de produ<{ao, 
comercializa<{ao ou presta<{ao de servi<{os; 

d) Agente economico - toda a pessoa singular 
ou colectiva de direito privado que dispenha de 
uma empresa a funcionar so com 0 seu titular ou 
com a sua familia, sem trabalhadores ao seu 
servi<{o, salvo a titulo ocasional ou sazonal; 

e) Sindicato - associa<{ao estavel de trabalha
dores, constituida para defesa e promo<{ao dos 
seus interesses sOCio-profissionais p~r profis
sao ou ramo de actividade; 

f) Associa<{Oes de Empregadores - associa<{ao 
es-tavel de empregadores e agentes econo
micos do mesmo ramo de actividade ou de 
actividades afins, constituida para defesa e 
promOCfao dos seus interesses socio-econo
micos; 

g) Uniao - associa<{ao est ave I de sindicatos ou de 
associa<{oes de empregadores de base regional; 

h) FederaC;ao - associa<{ao estavel de sindicatos 
ou de empregadores da mesma profissao, ramo 
de actividade ou de actividades afins; 

i) Confedera<{ao - organiza<{ao estavel de fede
ra<{oes, unioes e/ou sindicatos ou associa<{oes 
de empregadores. 
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ARTIG04° 

(IndependenCia) 

1. A constitui9ao e funcionamento das associa90es de 
trabalhadores e empregadores nao estao sujeitos a qual
quer autoriza9ao previa e sao independentes face ao 
Estado. 

2. 0 disposto no numero anterior nao prejudica a 
aprecia9ao e decisao judiciais dos actos das associa90es 
e seus dirigentes que constituam crimes, viola9ao de lei 
ou abuso. 

ARTIGO 5° 

(Autonomia) 

1. As organiza90es de trabalhadores e empregadores 
sao autonomas umas em rela9ao as outras pelo que sao 
proibidos todos os actos de ingerencia, tanto directos como 
atraves dos seus agentes ou filiados. no que respeita a sua 
constitui9ao. funcionamento. gestao ou actividade. 

2. E proibido 0 fornecimento por empregadores e 
associa90esde empregadores de recursos humanos, meios 
enconomicos ou financeiros as associa90es de 
trabalhadores, bem como de qualquer entidade alheia a 
estas associa90es, sempre que tenha por fim interferir no 
seu funcionamento ou subordimi-Ias a objectiv~s estranhos 
a sua finalidade. 

ARTIG06° 

(Respeito da legalidade) 

No exercicio dos direitos reconhecidos nesta lei as 
associa90es, os trabalhadores e os empregadores estao 
sujeitos ao devergenericode respeito pela legalidade, face 
ao Estado, as pessoas e as organiza90es. 

ARTIGO 7° 

(Controlo da legalidade) 

1.0 controlo da legalidade das associa90es e dos actos 
dos seus dirigentes compete aos tribuna is. 

2. Compete ao Ministerio Publico, porsua iniciativa, por 
solicita9ao do Ministro da Fun9ao Publica e Trabalho ou do 
Ministro responsavel pela actividade em cuja area de 
competencia incidam os actos praticados, intentar aC9ao 
judicial contra as associa90es ou seus dirigentes quando 
ocorram as seguintes situa90es: 

a) Pratica de actos, crimes ou abusos que visem fins 
nao coincidentes com os objectivos para que 
foram criadas; 

b) Quando estes sejam prosseguidos por meios 
ilicitos ou imorais; 

c) Quando a existencia da associa9ao s(;: 
traria a ordem publica. 

ARTIGOSo 

(Gestao Democnltica e Auto-Regulamentac" 

As associa90es regem-se por estatutos aprov. 
assembleia geral, sao livres na organiza9ao da SUi 

actividade e defini9ao de programas de aC9ao, del. 
seus orgaosdirigentes ser eleitos livre edemocratit 
de entre os associados. 

ARTIG09° 

(Direitos de Filiac;lIo Internacional) 

As associa90es tem 0 direito de se filiar em organiD 
internacionais, continentais ou regionais que pros',"'" 
fins identicos bem como manter com elas relaGL'. 
coopera9ao. 

ARTIGO 10° 

(Proibic;ao de Discriminac;lIo em Materia de Err . 

Os trabalhadores nao podem ser discriminac, 
emprego nem sofrer qualquer prejuizo no trabalhCl , . 
facto de estarem ou nao filiados numa associa 
trabalhadores ou dela se retirarem. 

CAPiTULO II 

DISPOSI<;OES ·COMUNS AS ASSOCIA<;C 
DE TRABAlHADORES E EMPREGADOR· 

SEc<;AOI 

DISPOSIC;OES GERAIS 

ARTIGO 11° 

(Exercicio Individual do Direito de Liberdi . 
Sindical) 

1. No exercicio do direito de liberdade sir' 
trabalhadores e os empregadores, individualme' 
siderados, tem 0 direito de se filiarem ou retir, 
sindicatos ou associa90es de empregadores, ja con 
ou aconstituir, deacordocoma sua vontade e livre' 

2. Sao igualmente direitos dos trabalhadore· 
pregadores: 

a) Pagarem apenas quotas para as assocr8 
que se encontrem inscritos; 

b) Participarem nas actividades das asso~. 
em que estejam filiados, nomeadameG' 
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gendo ou serem eleitos para os seus orgaos 
dirigentes e participar nas suas assembleias 
gerais, quando no gozo dos direitos associativos. 

3. No exercicio dos direitos associativos, os trabalha

dores e empregadores, devem conformar a sua participa9ao 

e actividade as disposi90es estlltutarias e regulamentares 

das respectivas associa90es. 

ARTIGO 12' 

(Representa9Ao Voluntaria) 

Os sindicatos e as associa90es de empregadores 
representam apenas os trabalhadores e empregadores 
nelas filiados de acordo com 0 principio da liberdade de 
inscri9ao. 

ARTIGO 13' 

(AquisiC;Ao e Impenhorabilidade de Bens) 

1. Na prossecu9ao da sua actividade, as associa90es 
de Irabalhadores e empregadores, gozam do direito de 
adquirir, a titulo gratuito ou oneroso, os bens moveis e 
imoveis necessarios' a sua actividade e deles disp6r 
livremente. 

2. Sao impenhoraveis os bens move is ou imoveis cuja 
utiliza9ao seja indispensavel ao funcionamento das 
associa90es. 

ARTIGO 14' 

(Associac;Oesde Nivellntermedio e Superior) 

1. Os sindicatos e associa90es de empregadores po
dem constituir unioes, federa90es ou confedera90es, bem 
como filiar-se nas existentes. 

2. As confederac;oes podem denominar-se unioes na
cionais ou centrais. 

ARTIGO 15' 

(Casos Especiais de Associa9Ao) 

1. Os agentes economicos sem trabalhadores ao ser
vic;o, podem filiar-se nas associac;oes de empregadores 
que representem 0 respectivo ramo de actividade eco
nomica, sem prejuizo do numero seguinle. 

2. Nas regioes rurais os agentes economicos que 
exerc;am uma actividade agricola, artesanal ou outra, 
assimilada ou conexa, mesmo que auxiliados p~r lerceiros 
a titulo ocasional ou sazonal, podem filiar-se nos sindicatos 
e nao nas associac;oes de empregadores. 

3. Os trabalhadores e os empregadores de profissoes 
ou ramos de actividade econ6mica em que nao estejam 
constituidos sindicatos ou associac;oes de empregadores, 
podem filiar-se em unioes, federac;oes ou confederac;oes 
que estatutariamente representem a respect iva profissao 
ou ramo de actividade, enquanto nao se encontrem 
constitu idas as associac;oes de primeiro nivel- sindicatos 
ou associa90es de empregadores - que directamente os 
possam representar. 

ARTIGO 16' 

(Competl!ncia) 

1. Na defesa e promQ9ao dos direitos e interesses dos 
seus filiados compete, designadamente as associac;oes 
de trabalhadores e de empregadores: 

a) Celebrar conven90es colectivas de trabalho; 
b) Participar na prevenc;ao e resoluc;ao de conflilos 

de trabalho; 
c) Criar no ambito das respectivas associa90es 

servi9Qs de informac;ao e assistencia juridica sobre 
materias relativas as relac;oes individuais e 
colectivas de trabalho; 

d) Cooperar com a Inspecc;ao Geral do Trabalho e 
Seguranc;a Social, no controlo da aplica9ao de 
legislac;ao do trabalho e da seguranc;a social e do 
cumprimento das disposic;oes das convenc;oes 
colectivas de Irabalho; 

e) Promover acc;oes de forma9ao sindical para os 
seus associados; 

f) Prestar aos seus filiados, sem lucrativo, servi90S 
decaracter econ6mico, social ou cultural, podendo 
para efeilo promover a criac;ao de insliluic;oes; 

g) Exercer outras fun90es que Ihe sejam atribuidas 
pela lei ou decorram para 0 pais da qualidade de 
Estado-Membro da Organiza9ao Internacional 
do Trabalho ou de outras organiza90es 
internacionais. 

2. No quadro da legislac;ao nacional as associac;oes de 
trabalhadores e empregadores tem ainda 0 direilo de 
consulta nas seguinles areas de defini9ao de polilica: 

a} Emprego, formac;ao e aperfeic;oamento prof is-
sional; 

b) Higiene, seguranc;a e ambiente de Irabalho; 
c) Salarios e produlividade; 
d) Legislac;ao de trabalho e seguranc;a social. 

3. Nas areas relalivas a pOlitica de trabalho as 
associac;oes de trabalhadores e empregadores passarao a 
ler assenlo nos organismos de composic;ao Iripartida que 
possam vir a ser criados. 

4. As atribuic;oes previstas nos n's 2 e 3 deste artigo 
devem ser preferencialmenle exercidas pelas associac;oes 
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de trabalhadores de nivel intermedio e superior- Unioes, 
FederaGoes e ConlederaGoes. 

5. Sem prejuizo do disposto na alinea I) do n' 1, as 
associaGoes detrabalhadores e empregadores nao podem 
dedicar-se a produGao ou comercializaGao de bens ou 
serviGos ou, de qualquer modo, intervir no mercado ou 
concorrer com os agentes economicos. 

SECQAo II 

CONSTITUI<;AO, REGISTO DOS ESTATUTOS 
E AQUISI<;AO DE PERSONALIDADE JURiDICA 

ARTIGO 17' 

(Personalidadea Juridica) 

1. As associaGoes adquirem personalidade juridica de 
direito privado atraves da realizaGao da escritura publica, 
devendo a respectiva Certidao serenviada pela AssossiaGao 
ao Ministerio da FunGao Publica e Trabalho para eleitos de 
deposito. 

2. A personalidade juridica conlere as associaGoes 
capacidade judiciaria. 

ARTIGO 18' 

(Capacidade Judiciaria) 

1. As assoc;iaGoes podem ser partes em aCGoes que 
tenham porobjecto a cobranGa dasquotas dos associados, 
arrecadaGaodas quotizaGoes descontadas eo cumprimento 
de disposiGoes de convenGoes colectivas de trabalho. 

2. Podem igualmente intervircomo assistepte em aCGoes 
judiciais respeitantes ao contrato e condiGoes de trabalho 
em que sejam partes associados seus. 

ARTIGO 19' 

(Acto de ConstituiGao e Assembleia Geral 
Constituinte) 

1. A' constituiGao de uma associaGao e leita em 
assembleia geral constituinte, nos termos previstos neste 
artigo. 

2. A assembelai geral constitu inte deve ser convo
cad a em termos de ampla publicidade, incluindo a publi
caGao da convocatoriit em orgao de imprensa periodica 
com menGao da h~ra, local e objecto da assembleia. 

3. A assembleia deve ser convocada com antece
d€lncia minima de 30 dias e realizar-se de modo a possibi
litar a todos os presentes a livre exposiGao das suas 
opinioes. 
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ARTIG020' 

(CO!11iSSao Directiva Provis6ria e Estatutos) 

1. A assembleia que nos termos do artigo anterior 
constitua uma associaGao elegera uma comissao direct iva 
provisoria que passara a dirigir a associaGao ate a elei~ao 
dos primeiros orgaos dirigents permanentes. 

2. Os estatutos da associaGao sao aprovados na 
assembleia que a constituir. 

3. 0 mandato da comissao directiva provisoria e de 12 
meses no termo dos quais deverao assegurar lun~oes os 
orgaos dirigentes permanentes sob pen a de extin~ao da 
associaGao. 

ARTIGO 21' 

(Processo de Deposito para Eleitos de Registo 
dos Estatutos) 

o deposito dos estatutos, para eleitos de registo sera 
leito mediante a apresentaGao, em duplicado, dos esta
tutos da associaGao nos serviGos competentes do Minis
terio da FunGao Publica e do Trabalho acompanhados de 
requerimento subscrito pelos trabalhadores ou em
pregadores que compuseram a mesa da assembleia geral 
constituinte e dos seguintes documentos: 

a) Certidao ou copia autenticada da acta da assem
bleia geral constituinte; 

b) Copia da convocatoria com indicaGao da sua 
publicaGao; 

c) Folhas de presenGa na assembleia, com termos 
de abertura e encerramento e identilicaGao dos 
presentes. IndicaGao dos empregadores repre
sentados, quando sejam pessoas colectivas, e se 
trate da constituiGao de uma associa~ao de em
pregadores; 

d) IdentilicaGao dos eleitos para a comissao direct iva 
provisoria acompanhada de lotocopia dos res
pectivos bilhete's de identidade. 

SECQAO III 

MATERIA ESTATUTARIA, FORMA DE VOTA9Ao 
E DELtBERA<;:OES 

ARTIG022' 

(Conteudo dos Estatutos) 

1. As associaGoes deverao elaborar os seus proprios 
estatutos prevendo e regulamentando as materias a se
guir indicadas, sem prejuizo no disposto nesta sec~ao. 

2. Os estatutos deverao conter e regular: 

• 
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a) Denomina9ao da associa9ao; 
b) Sede, area geografica de representa9ao, ambito 

sectorial e ou profissional da representa9ao, e 
dura9ao, caso a associa9ao nao seja consti
tuida portempo indeterminado; 

c) Aquisi9ao e perda da qualidade de socio, seus 
direitos e deveres; 

d) Regime disciplinar; 
e) Designa9ao, composi9ao, forma de elei9ao, atri

bui96es e funcionamento dos orgaos dirigentes, 
dura9ao do marldato e forma de suprimento das 
vacaturas ocorridas durante ele; 

f) Regime de administra9ao financeira, or9amento e 
contas; 

g) Formas de obten9ao dos recu rsos economicos e 
financeiros, incluindo 0 valor da quota a pagar 
pelos associ ados e, sempre que possivel, 0 

respectivo processo de cobran9a; 
h) Processo de altera9ao dos estatutos; 
i) Dissolu9ao da associa9ao, liquida9ao e destino 

dos bens. 
,., , 

ARTIG023Q 

(Denomina9ao) 

A denomina9ao da associa9ao nao pode confu n
dir-se com a de outra associa9ao ja constituida nem in
duzir em erro, devendo a sua redac9ao permitir compre
ensao clara do ambito sectorial, geografico e profissional 
da associa9ao. 

ARTIG024Q 

(Regime Disciplinar) 

1. 0 regime disciplinar deve garantir 0 direito de defesa 
do associado revestindo, sempre que possivel, a forma 
escrita. 

.. 
2. A pena de expulsao so pode ser prevista para os 

casos mais graves de viola9ao dos deveres estatuarios. 

ARTIG025Q 

(Mandato e Composi9aO dos 6rgaos Dirigentes) 

1. 0 mandato dos membros dos orgaos dirigentes e 
de 4 anos, sem prejuizo de reelei9ao eventualmente pre
vista nos estatutos. 

2. 0 numero dos litulares dos orgaos dirigentes e 
sempre impar e nao pode ser inferior a tres. 

3. Nenhum associ ado pode ser simultaneamente 
titular de mais do que um orgao dirigente. 

ARTIGO 26° 

(Recursos Econ6micos Financeiros) 

Os recurso economicos financeiros da associa9ao so 
serao admitidos quando nao impliquem viola9ao da sua 
autonomia, de acordo com 0 principio constante do arti
go 5° e deverao inclu ir obrigatoriamente quotiza96es dos 
associados. 

ARTIGO 27° 

(6rgao da Associa9ao) 

1. Sao orgaos da associa9ao: 

a) A assembleia geral; 
b) 0 orgao de administra9ao; 
c) 0 orgao de fiscaliza9ao financeira e economica. 

2. A assembleia geral dos associados e 0 orgao sobe
rano da associa9ao e elegera a sua propria mesa para 
dirigir os trabalhos durante todo 0 mandato dos orgaos 
eleitos. 

3. Alem dos orgaos previstos no numero 1 os estatutos 
podem preyer um orgao de disciplina e um conselho geral. 

4. 0 conselho geral, quando eslatutariamente previs
to, exercera as alribui96es cometidas a Assembleia Geral, 
com ressalva das que nos termos do artigo seguinte 
constituirem compelencia reservada daquela assembleia. 

5. Os estalutos podem preyer a cria9ao e funciona
mento de sec<;6es, delega<;6es ou oulros sistemas de 
organiza<;ao descentralizada. 

ARTIGO 28' 

(Materia da Competencia Reservada 
da Assembleia Geral) 

Constitui materia da competelncia reservada da As
sembleia Geral: 

a) Eleger e destituir os membros do orgao de ad- -
ministra<;ao, do orgao de fiscaliza<;ao financeira 
e economica e de metade mais um dos membros 
do conselho geral, caso este tenha sido esta
tutariamente previsto; 

b) Aprovar a altera<;ao dos estatutos; 

c) Deliberar sobre a dissolu<;ao ou prorroga<;ao da 
associa<;ao e sobre a sua fusao com outras 
congeneres. 
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ARTIG029' 

(Forma de Votac;ao e Participac;ao 
dos Associados) 

1. 0 voto sera, em regra, directo e secreto, sendo 
dessa forma obrigatoria quando a deliberac;ao a tomar 
recaia sobre materia da competencia reservada da 
assembleia geral, sobre a aplica«ao da pena de expulsao a 
qualquer associado ou decisao de constitui«ao de 
federa«oes, unioes ou confedera«oes e sobre a filia9ao 
nas mesmas. 

2. Devera ser possibilitado a todos os associados 0 

exercfcio efectivo do direito de voto, podendo os estautos 
prever form as descentralizadas do funcionamento da 
assembleia geral ou a constituic;ao de secc;oes de voto a 
funcionar simultaneamente. 

3. Para efeitos do numero anterior a respect iva 
convocatoria deve indicar todos os locais de funciona
mento descentralizado da assembleia geral. 

4. A assembleia geral reunira pelo menos uma vez por 
ano salvo se forem cometidas estatutariamente ao con
selho geral as decisoes sobre aprova9ao de or9amento, 
plano de actividades e contas do exercfcio do ano anterior. 

ARTIG030' 

(Requisitos de Funcionamento de Deliberac;ao 
da Assembleia Geral) 

1. As assembleias gerais da associa«ao serao con
vocadas pelo presidente da respectiva mesa ou do seu 
substituto em termos de ampla publicidade incluindo a 
publica«ao da convocatoria em orgao de imprensa perio
dica com men9ao da h~ra, local e objecto da assembleia. 

2. A antecedencia minima da convocaloria e de trinta' 
dias podendo esse prazo ser de quinze dias quando 0 

objecto da assembleia seja materia da sua compelencia 
reservada. 

3. Sem prejuizo do numero seguinle, as assembleias 
gerais podem funcionar em primeira convocatoria se 
nelas estiverem presentes a maioria dos associados e em 
segunda convocaloria, que pode ser feila em conjunto 
com a primeira, com qualquer numero de associados. 

4. ·As deliberac;oes da assembleia geral, para serem 
validas, carecem do voto favoravel da maioria dos asso
ciados presenles; 

5. As delibera«oes sobre altera«ao dos eslalulos 
disso~u«ao, prorroga«ao ou fusao da associa9ao e des: 
tltul«ao de lodos os membros dos orgaos de adminis
tra«ao so podem sertomadas em assembleia geral em que· 
estela presente, em segunda convocatoria, mais de urn 
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ter«o dos associa dos e so sao validas se colherem 0 voto 
favonivel de Ires quartos dos presentes. 

ARTIGO 31' 

(Alterac;ao de Estatutos, ProrrogaC;ao, Fusao 
e DissoluC;ao de Associac;Oes) 

1. A altera«ao dos eslatulos e a prorroga9ao e fusao 
de associa«oes aplica-se 0 disposto nos artigos 19', e 
30'. . 

2. A delibera«ao de dissolu«ao de uma associa9ao 
sera comunicada ao Nolariado e ao Ministerio da Fun
<;ao Publica e Trabalho, no prazo de quinze dias, com 
envio de copia de acta da assembleia, para feitos de 
cancelamento do regislo e respecliva publica<;ao. 

ARTIG032' 

(Eleic;ao para 6rgaos dirigentes e publicidade 
dos elementos eleitos) 

1. Na falta de disposi<;ao estatutaria e com as devidas 
adapta«oes aplica-se 0 dispoSlo nos numeros 1 a 6 do 
artigo seguinte, aos actos eleilorais para os orgaos diri
gentes de uma associa<;ao. 

2. Os elementos de identifica<;ao dos eleilos bern como 
copia da acla da assembleia geral serao enviados ao 
Minislerio da Fun«ao Publica e Trabalho no prazo de 10 
dias ap6s a elei<;ao, para efeitos de publica«ao no Bo
letim do Ministerio do Trabalho. 

3. 0 envio dos elementos referidos no numero ante
rior cabe ao presidente da mesa eleitoral. 

4. 0 resultado das elei<;oes cabe recurso judicial, para 
que tern legilimidade qualquer associado p~r si, ou p~r 
requerimenlo ao Ministerio Publico. 

5. Enquanlo nao for criado 0 Bolelim referido no nu
mero 2, 0 presidente da mesa da assembleia geral man
dara publicar em orgao de imprensa periodica a identifi
ca9ao dos eleilos e os orgaos para que 0 foram. 

ARTIG033' 

(Elei<;ilo dos primeiros 6rgilos dirigentes 
permanentes) 

1. Na convocaloria da assembleia geral para eleic;ao 
dos orgaos dirigenles a eleger apos a comissao direct iva 
provisoria, sera obrigatoriamente men cion ado 0 praze 
para apresenta9ao de candidaturas, nunca inferior a 15 
dias, bern como 0 harario e local da apresentac;ao e 0 

numero tolal de associados no goze dos direitos associa
livos. 
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2. Os proponentes de candidaturas podem ser a co
missao directiva proviso ria ou grupos de associagao em 

. numero nao inferior a 25% do totat dos associados, con
forme se trate de sindicato ou associagao de emprega
do res sendo, em qualquer caso suficiente que os propo
nentes sejam, respectivamente 25 ou 10. 

3. As candidaturas deverao incluir todos os cargos a 
preencher em cad a orgao a ser eleito e os proponentes 
indicarao um representante para integrar a comissao 
eleitoral que sera presidida pelo presidente da mesa da 
assembleia geral. 

4. A comissao eleitoral tem por atribuigoes verilicar a 
regularidade das candidaturas apresentadas, notificando 
os proponentes na pessoa do respectivo representante, 
para ate 10 dias antes do acto eleitoral apresentarem as 
substituigoes e fazerem as correcgoes que se most rem 
necessarias para as candidaturas fica rem completas. 

5. A associagao procedera it elaboragao das listas de 
candidatos aceites e garantiraa sua existencia, em numero 
igual em todos os locais de voto, sendo asseguradas 
iguais oportunidades a todas as listas concorrentes. 

6. Feito 0 escrutinio e apuramento de resultados sobre 
o controlo da comissao eleitoral. serao de imediato 
proclamados os resultados em cada mesa de voto e os 
elementos de identilicaGao dos eleitos com indicagao do 
orgao para que 0 loram. 

7. Os elementos de identificagao dos eleitos com a 
indicagao do orgao para que forem eleitos bem como copia 
de acta da assembleia eleitoral serao enviados pelo 
presidente da comissao eleitoral ao Ministerio da FunGao 
Publica e Trabalho, para registo, dentro dos quinze dias 
seguintes ao apuramento. 

8. Do result ado das eleiGoes cabe recurso judicial 
para que tem competencia alem de qualquer associado, 0 • 

Ministerio da FunGao Publica e Trabalho, devendo neste 
ultimo caso aplicar-se, com as necessarias adaptaGoes, 0 

disposto no numero 5 do artigo 22' e numeros 2 e 5 do 
artigo anterior, este ultimo quanto a publicidade dos' 
membros eleitos. 

9. Os eleitos podem assumir lunGoes quando lorem 
notificados da sentenGa que considere improcedente a 
aCGao intent ada. 

10. A notilicaqao prevista no numero anterior e leita 
pelos serviGos competentes do Ministerio da FunGao Pu
blica e Trabalho no prazo maximo de dois dias apos ter 
sido prolericia a senten,a. 

11. Caso sejam declaradas ilegais as eleiqoes, as 
atribuiGoes da associaGao, sao asseguradas pela comissao 
direct iva proviso ria, ate a realizaqao de novo acto elei
toral. 

12. Os trabalhadores associ ados tem direito a credito 
de tempo para participaGao no acto eleitoral nao exce
dendo meia jornada de trabalho. 

SEc(;Ao IV 

REGIME SUPLETIVO EM MATERIA ESTATUARIA 

ARTIG034' 

(Competencia da assembleia geral) 

A assembleia geral compete, designadamente: 

a) Eleger a sua propria mesa que dirigira os traba
Ihos durante todo 0 mandato dos orgaos elei
tos; 

b) Eleger e destituir os membros dos orgaos de 
administragao e fiscalizagao e, se os estatutos 
previrem a existencia de conselho geral de, pelo 
menos, metade mais um dos seus membros; 

c) Apreciar e votar 0 orgamento e plano de activi
dades da associagao e as contas do exercicio 
anterior; 

d) Deliberar sobre a constituigao de unioes, fede
raGoes e confederaGoes, sobre a filiagao nas 
mesmas; 

e) Fixar 0 valor da quoatizagao dos associados a 
qual nao deve exceder dois por cenlo do valor da 
respect iva retribuigao mensal, no caso de sin
dicatos; 

f) Deliberar sobre a aplicaGao da pena de explusao 
a qualquer associado; 

g) Aprovar a alteragao de estatutos; 
h) Deliberar sobre a dissolugao ou prorrogagao da 

associagao e sobre a sua fusao com outras. 

ARTIG035' 

(6rg::lo de administrac;::Io) 

1. 0 orgaao de administragao e 0 orgao executivo da 
associagao cabendo-Ihe gerir, administrar e orientar as 
actividades da associagao no quadro das orientagoes e 
pianos aprovados pela assembleia geral ou conselho geral 
e praticar todos os actos tendentes a realizagao das 
atribuigoes da associagao nao reservadas nesta lei ou 
nos estatutos a outros orgaos. 

2. 0 orgao de adminsitraGao pode aprovar 0 seu pro
prio regulamento e regulamentar 0 funcionamento das 
delegaGoes e secGoes da associagao e do orgao de 
disciplina. 

3. 0 regulamento do orgao de disciplina elaborado 
pelo orgao de administraGao devera ser submetido a 
assembleia geral ou ao conselho geral para efeitos de 
aprovaGao. 
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ARTIG036Q 

(6rg30 de fiscaliza,,30) 

Ao orgao de fiscaliza<;ao cabe apreciar e emitir para
cer sobre 0 or<;amento e as contas do exercicio e subme
te-Io a assembleia geral ou ao conselho geral quando 
reunam para os efeitos referidos na alinea c) do artQ 34Q. 

SEC<;:ii.O V 

Extin,,30 e Liquida,,30 das Associa"Oes 

Artig037Q 

(Causas de extin<;30) 

1. As associa<;6es extinguem-se: 

a) Por delibera<;ao da assembleia geral nos termos 
.". previstos nesta lei enos estatutos da associ a

<;ao; 
b) Atingido 0 termo da sua dura<;ao caso ten ham 

sido constituidas por tempo determinado e a 
assembleia geral nao deliberar a sua prorro
ga<;ao antes de atingido aquele termo; 

c) Por lalta de elei<;ao dos orgaos directivos perma
nentes, por mais de doze meses contados do acto 
de constitui<;ao, por vacatura dos mesmos, p~r 
termo de mandato, demissao ou destitui<;ao; 

d) Nos demais casos previstos nos estatutos. 

2. As associa<;6es extinguem-se ainda p~r decisao 
judicial: 

a) Em caso de ilegali(lade do acto de constitui<;ao 
ou dos estatutos; 

b) Nos casos mais graves de viola<;ao da lei, p~r 
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ARTIG038Q 

(Liquida,,30 e'destino dos bens) 

1. A liquida<;ao dos bens de uma associa<;ao extinta 
segue os termos previstos nos estatutos e na lei gera!. 

. 2. Se os responsaveis estatutarios nao a promove

rem, cabe ao Ministerio Publico promover a liquida<;ao, a 
requerimento do Ministerio da Fun<;ao Publica e Trabalho. 

'3. as bens apur-adosna 'Iiquida<;ao terao 0 destino 

previsto nos estatutos, nao podendo nunca ser distribui

dos pelos associados. 

4. Na lalta de disposi<;ao estatutaria, os bens apura
dos serao atribu idos ao I nstituto Nacional de Seguros e 
Previdencia Social e integralmente destinados a um 
lundo alectoa segura de desemprego. 

CAPiTULO III 

DISPOSI<;:OES PARTICUlARES . 

DAS ASSOCIA<;:AOES DE TRABALHADORES 

ARTIGO~9· 

(G<!rantias dos dirigentes das associac;Oes 
de trabalhadores) 

1. Sao gararitias dos dirigentes das associac;6es de 
trabalh'ldores: 

a) Nao serem transleridos do local de trabalho 
sem 0 seu acordo; 

b) Nao serem despedidos, salvo lalta disciplinar 
grave apurada em processo disciplinar; 

c) Terem preleremcia na manuten<;ao do emprego 
em caso de despedimento por motivo econo
mico; 

senten<;a prolerida em ac<;ao .judicial intentada " d) Nao sofrerem discrimina<;ao na remunera<;ao, 
na carreira profissional e nas condi<;6es de tra
balho, por causa das fun<;6es exercidas; 

nos termos do nQ 2 do artQ 7Q; 

c) Em caso de obten<;ao de meios economicos ou 
linanceiros em viola<;ao do nQ 2 do artQ SQ. 

3. Extinta a associa<;ao, 0 Ministerio da Fun<;ao Publica 
e Trabalho porcedera ao cancelamento do respectivo re
gisto .logo que tenha preva da _verilica<;ao, do lacto gera
dor da extin<;ao e tornara publico 0 cancelamento atra
yes da publica<;ao de aviso no Boletim alicia!. 

4. Do cancelamento do registo cabe recurso judicial. 
nos casos em que tenha sido irregularmente leito. 

e) Terem facilidades de horario para 0 desempenho 
das suas fun<;6es sindicais. 

2. As garantias consagradas nas alineas b) e c) do 
numero anterior aplicam-se ate um ana apos 0 termo do 
exercfcio das fun<;6es sindicais e ate dois anos quando 
se trate de membros do orgao de administra<;ao. 

3. No caso previsto na alinea b) no numero anterior, 
e apes instru<;ao do processo este sera apresentado, em 
original ou c6pia, a associa<;ao de que 0 trabalhador e 
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dirigente podendo esta emitir e remeter ao empregador 
paracer expedito no prazo de quinze dias. 

4. A decisao linal do despedimento s6 pode ser to
mada lindo 0 prazo previsto no numero anterior e ap6s 
ponderagao do parecer emitido pela associagao. 

5. Para dirigentes poderem usulruir das garantias es
tabelecidas neste artigo deverao as associagoes de 
trabalhadores comunicar ao empregador a qualidade em 
que aqueles se encontram investidos e, os pr6prios diri
gentes avisar com antecedencia minima de um dia, os 
responsaveis da empresa, sempre que pretendem utilizar 
o cr!3dito de tempo previsto no artigo seguinte. 

ARTIG040' 

(Credito de tempo) 

1. Para 0 exercicio das suas lungoes sindicais, os 
dirigentes que lagam parte do 6rgao de administragao, tem 
direito a um credito de cinco dias em cada mes sendo 
remunerado 0 tempo de lalta dentro daquele limite. 

2. 0 disposto no numero anterior nao se aplica caso 
o dirigente tenha optado pel a suspensao do contrato de 
trabalho nos termos do art' 117' da lei geral do trabalho. 

ARTIGO 41' 

(Actividade sindical na Empresa) 

1. A actividade sindical na empresa e exercida pelos 
6rgaos institucionalizados de representagao dos 
trabalhadores - delegados de pessoal ou comites de 
empresa - cuja constituigao e atribuigoes serao regu
ladas na lei sobre Representagao dos Trabalhadores na 
Empresa. 

2. A actividade sindical a exercer pelos trabalhadores 
da Administragao Publica, Cenlral, Regional ou local, 
bem como dos institutos e servi90s publicos nao organi
zados sob forma empresarial sera objecto da lei especial 
que regular 0 exercicio do direito de liberdade sindical 
desses trabalhadores. 

ARTIG042' 

(Quotizagao sindical) 

1. 0 empregador lica obrigado a deduzir a quota sin
dical do trabalhador quando tal obrigagao conste de 
convengao colectiva de trabalho e 0 trabalhador para 
tanto autorize 0 empregador, 0 que fara at raves de de
claragao escrita passada para 0 efeito. 

2. As condi90es atras referidas sao cumu lativas nao 
podendo a quota ser descontada caso a declaragao do 
trabalhador suscite duvidas quanto a sua inten<;ao ou, 
nao se encontre ass in ada por si ou por outrem, a seu 
pedido. 

3. A dedugao obrigat6ria da quota sindical nao pode 
continuar a ser feita logo que 0 trabalhador revogue a 
autorizagao dada, 0 que pode ocorrer de seis em seis 
meses. 

4. No caso previsto no n' 1 0 empregador fica vinculado 
ao seguinte procedimento; 

a) Depositar a ordem do sindicato em que 0 tra
balhador se encontre filiado, 0 valor deduzido, 0 
que lara ate ao dia quinze do mes seguinte 
aquele em que procedeu a cobran9a; 

b) Enviar ao sindicato relagao nominativa dos 
trabalhadores nele filiados incluindo os elemen
tos indispensaveis ao apuramento do valor 
depositado. 

5. A cobran<;a da quotizagao devida pel os trabalha
dores sindicalizados tambem pode ser leita nos locais de 
trabalho at raves dos delegados de pessoal ou dos mem
bros dos comites de empresa, sem prejuizo de outras 
solu<;oes previstas nos estatutos ou regulamentos, ou 
acordadas entre a associagao e os seus associados. 

CAPiTULO IV 

DISPOSIc;:OES FINAlS E TRANSITORIAS 

ARTIG043' 

(Exercicio da Liberdade Sindical na Administragao 
Publica) 

Enquanto nao for publicada a lei especial a que se 
refere nO 2 do artigo 2' 0 exercicio da Liberdade Sindical 
dos Trabalhadores da Administra9ao Publica, Central 
Regional e local e dos Institutos e Servigos Publicos nao 
organizados sob forma empresarial reger-se-a pela pre
sente lei. 

ARTIGO 44' 

(Regime aplicavel as associag6es de nivel 
intermedio e superior) 

As confederagoes, federag6es e uni6es aplica-se com 
as necessarias adaptag6es, 0 regime estabelecido nesta 
lei em todas as meterias em que na mesma nao esteja 
previsto regime proprio. 
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ARTIG045' 

(Associac;Oes existentes) 

As associagoes de trabalhadores e empregadores 
existentes a data da entrega em vigor desta lei procederao 
a alteragao ou substitu igao dos seus estatutos no prazo 
de doze meses. 

ARTIG046' 

(Regime supletivo geral) 

As associac;oes ficam sujeitas ao regime geral do di
reito de associagao em tudo 0 que nao estiver previsto 
nesta lei. 

ARTIG047' 

(Responsabilidade civil e criminal) 

Pelos abusos praticados no exercicio da sua activi
dade nas situagoes previstas no n' 2 do art' 5' incorrem: 

a) Em responsabilidade civil, as associagoes; 
b) Em responsabilidade civil e criminal, os dirigen

tes e responsaveis das associagoes. 

ARTIGO 48' 

(Sanc;Oes) 

1. A violagao do disposto nos n's 1 e 2 do art' 5' e pu
nivel com multa de 250.000,00PG a 2.500.000,00PG. 

2. A violagao do disposto no art' 10' e no art' 40' e 
punivel com multa de 1 OO.OOO,OOPG a 1.000.000,000PG. 

3. As infracgoes ao disposto nesta lei, nao especial
mente previstas, sao puniveis com multa de 50.000,00 
PG a 500.000,00PG ou de 5.000,00PG a 50.000,00PG 
conforme forem praticadas p~r empregadores ou asso
cia goes de empregadores, ou p~r trabalhadores ou asso
ciagoes de trabalhadores. 

4.0 valor das Multas reverte para 0 Instituto Nacional 
de Seguros e Previdencia Social, sendo destinado ao 
fundo de seguro de desemprego. 

5. Os responsaveis pel as violagoes a que se refere 0 

n' 1 ficam sujeitos a pen a de prisao de tres dias a seis 
meses. 

ARTIG049' 

(Entrada em vigor) 

Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publi
cagao no Boletim Oficiai. 
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Visto e aprovado em 3 de Outubro de 1991 . 

Publique-se. 

o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Tiago 
Aleluia Lopes. 

Lei nO 9/91 
de 3 de Outubro 

o direito a greve, hoje garantido na Constituigao da 
Republica da Guine-Bissau, passa a constituir um meio 
fundamental na defesa e promogao dos interesses socio
-profissionais dos trabalhadores, face ao empregador. 
Importa, pois, regular 0 seu exercicio, 0 que se faz pela 
presente lei. 

A greve, pelo desgaste social que sempre acarreta e 
pelos efeitos economicos negativos que pode provocar, 
aconselha a que, na regulamentagao do seu exercicio 
se atenda, em particular as condigoes estruturais exis
tente no Pais. 

Assim, 0 recurso a greve tem como balizas de legitimi
dade e razoabilidade a natureza socio-profissional dos 
interresses a defender e a harmonizagao necessaria en
tre 0 dire ito de greve e outros direitos igualmente essen
ciais aos trabalhadores, enquanto cidadao, e a sociedade 
no seu conjunto. 

Estabelecidas as garantias fundamentais ao seu 
exercicio, das quais se destaca a da proibigao de discri
minagao p~r motivo de greve, a greve e tratada como 
meio de ultimo recurso evitando-se deste modo a ban a
lizagao do seu exercicio. 

Dai, a prioridade conferida aos meios pacificos de re
solugao de conflitos a per em pratica atraves de procedi
mentos adquados de negociagao, designadamente a 
conciliagao nesta se compreendendo acgoes media· 
doras expeditas e ajustadas. 

A competencia para declarar a greve, atribuida aos 
orgaos de representagao dos trabalhadores na empresa 
ou, aos sindicatos, assegura a sua propria represen
tatividade, dada a forma como aqueles orgaos sao cons
tituldos e a natureza de associagoes de primeiro nlvel 
dos sindicatos. 

A correspondencia entre a entidade competente para 
a declaragao da greve e os seus destinatarios - tra
balhadores de uma empresa ou de uma pluralidade de 
empresas -tem em vista estabelecer a proporcionalidade 
eo realismo das pretengoes objecto da greve. 

Afastadas, por ilegais ou ilicitas, determinadas acgoes 
colectivas dos trabalhadores, previne-se e sanciona-se 
a pratica de actos que em nada correspondem ao exer
cicio legal do direito de greve. 
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A greve com a ocupac;ao dos locais de trabalho, a pra
tica de violencias fisicas ou morais ou a desorganizac;ao 
intencional dos processos produtivos retiram II greve a 
tutela juridica conlerida ao exercicio de um direito. 

A laculdade dada ao empregador de substituir os tra
balhadores em greve, nos termos e condic;oes previstos 
nesta lei, nao pode deixar de ser entendida como uma 
medida de ultimo recurso so justilicada pel a necessidade 
de garantir 0 funcionamenfo da empresa, apes a durac;ao 
da greve, ou de assegurar os servi<;os bastantes II satis
fac;ao indispensavel das necessidades essenciais. 

o lock-out e proibido, impidindo-se assim a radicali
zac;ao dos conflitos ou a paraliza<;ao de actividade com 
prejuizo para as estruturas economicas existentes. 

Por lim, importa sublinhar a legitimidade e fundamen
tac;ao legal das medidas excepcionais do governo. 

A greve e um direito consagrado dos trabalhadores, 
porem, 0 seu exercicio nao pode por em risco 0 luncio
namento e a estabilidade da vida em sociedade. 

Eo nesta ordem de razoes que se funda a justificac;ao 
legal das medidas previstas. 

Assim, a Assembleia Nacional Popular decretanos 
termos do n· 4 do art· 56· da Constitui<;ao, oseguinte: 

ARTIGO 1· 

(Direito de Greve) 

Eo reconhecido aos trabalhadores 0 dire ito II greve 
para defesa e promoc;ao dos seus interesses socia profis
sionais a exercer nos termos regulados nesta lei. 

ARTIG02· 

Limite Generico) 

o direito de greve tem como limite os demais direitos 
dos cidadaos reconhecidas na Constituic;ao nao podendo 
o seu exercicio impedir ou afectar aqueles direitos de lor
ma nao razoavel. 

ARTIG03· 

(Noc;ao) 

Considera-se greve a paraliza<;ao colectiva, concerta
da e voluntaria da presta<;ao do trabalho com 0 objectiv~ 

de pressionar 0 empregador a satisfazer um interesse 
comum dos trabalhadores. 

ARTIG04· 

(Resolur;ao pacffica dos conflitos) 

Os trabalhadores nao deverao recorrer a greve antes 
que se encontrem esgotados todos os meios pacificos de 
resolu<;ao de conflitos colectivos de trabalho sem preju i
zo, das negocia<;oes com 0 empregador. 

ARTIG05· 

(Proibir;ao da greve) 

Eo proibida a greve: 

a) As for<;as militares e militarizadas; 
b) A polfcia e institui<;oes equiparadas. 

ARTIG06· 

(Proibir;ao de discriminar;ao por motivo de greve) 

1. Os trabalhadores nao podem solrer qualquer discri
minar;ao por motivo de adesao ou nao a uma greve, 
declarada em conformidade com a lei. 

2. Eo proibido todo 0 acto que vise despedir, transferir 
ou por qualquer modo prejudicar 0 trabalhador por mo
tivo de adesao ou nao a uma greve. 

3. Eo nulo e de nenhum efeito 0 acto praticado em 
viola<;ao do numero anterior. 

ARTIG07· 

(Greve ilegal) 

.A greve e ilegal se exercida com viola<;ao do processo 

estabelecido nesta lei, assim como: 

a) Para prosseguir interesses ou por motives estra

nhos a relac;ao de trabalho; 

b) Quando desencadeada por tabalhadores a que' 
seja proibida; 

c) Quando tenha por linalidade a modifica<;ao ou 
revisao de conven<;ao colectiva de trabalho an
tes do termo da sua vigencia, durante a concilia
<;ao e a arbitragem; 

d) Com dura<;ao indeterminada; 

e) Com ocupa<;ao dos locais de trabalho, pr<itica de 
violencias fisicas ou morais, impedimento a 
liberdade de acesso as instala<;oes, destrui<;ao 

ou descaminho de bens. 
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ARTIG08' 

(Praticas ilicitas) 

Sao actos ilicitos, ainda que praticados num processo 
de greve legalmente declarada: 

a) A paragem isolada de trabalho em sectores 
estrategicos da empresa com vista a desor
ganizac;ao do processo produtivo: 

b) A pratica de actos que torne inoperante, mesmo 
temporariamente, os sistemas de fornecimento 
de energia, agua e materias-primas, de escoa
mento da produc;ao, bem como a desactivac;ao 
de equipamento; 

c) Outras manobras fraudulentas que conduzam a 
uma desorganizac;ao excess iva do trabalho co
locando em risco a continuidade da laborac;ao. 

ARTIG09' 

(Liberdade de trabalho dos n:io aderentes) 

1. E garantida a liberdade de trabalho dos trabalha
dores nao aderentes. 

2. Os trabalhadores em greve nao podem obstruir 0 

acesso aos locais de trabalho nem de qualquer modo 
recorrer a viol€mcia, coac;ao ou intimidac;ao, praticando 
agressoes ameac;as ou proferindo injurias, ou quaisquer 
outros actos destinados a prejudicar a liberdade de tra
balho dos nao aderentes ou impossibilitar a sua execu
c;ao. 

ARTIGO 10' 

(ProibiC;:io de substituiC;:io dos trabalhadores 
em greve) 

1. Durante a greve 0 empregador nao pode substituir 
os trabalhadores em greve por pessoas que a data do 
pre-aviso nao trabalhassem na empresa nem, a partir 
daquela data, proceder admissao de novos trabalha
do res enquanto a greve durar. 

2. A proibic;ao estabelecida no numero anterior nao 
se aplica as situac;oes de recusa de prestac;ao dos ser
vic;os minimos ou dos servic;os bastantes a satisfac;ao 
indispensavel das necessidades essenciais nos termos 
desta lei. 

ARTIGO 11' 

(Efeitos da greve) 

1. A greve suspende, no que respeita aos trabalha
dores aderentes e enquanto se mantiver a adesao, os 
direitos e deveres emergentes do contrato de trabalho, 
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designadamente, 0 direito a remunerac;ao e os deveres de 
assiduidade e subordinac;ao ao empregador. 

2. 0 tempo de suspensao conta-se para efeitos de 
antiguidade e nao prejudica os direitos previstos na le
gislac;ao sobre seguranc;a social. 

ARTIGO 12· 

(Competllncia para declarar a greve) 

1. Enquanto nao estiverem eleitos os delegados do 
pessoal e os comites de empresa a competencia para 
declarar a greve e atribuida nos seguintes termos: 

a) Aos sindicatos que na empresa ou estabeleci
mentos, isoladamente ou em grupo, represen
tem a maioria dos trabalhadores: 

b) Quando a maiaria dos trabalhadores nao se 
encontrem representada, aos sindicatos que 
isoladamente ou em grupo representem tra
balhadores na empresa ou estabelecimento, 
apes consulta obrigateria a estes: 

c) Na empresa ou estabelecimento em que os 
sindicatos nao representem trabalhadores a 
greve pode ser declarada em reuniao geral de 
trabalhadores, convocada expressamente para 
o efeito, nos termos previstos no artigo seguin
te: 

d) Sempre que a greve se destine a mais de que 
uma empresa, seja qual for 0 seu numero ou 
dimensao ou a uma unica empresa que asse
gu re 0 fornecimento de bens ou servic;os em 
todo um sector de actividade, a competencia 
para deciarar a greve pertence exclusivamente 
aos sindicatos que representem a maioria dos 
trabalhadores a abranger pela declarac;ao da 
greve. 

2. Eleitos os delegados do pessoal au os comites de 
empresa, a competencia para declarar a greve pertence: 

a) Ao delegado do pessoal ou comite da empresa 
se a declarac;ao abranger uma unica empresa ou 
estabelecimento, precedendo neste caso reu
niao geral de trabalhadores que em votac;ao di
recta e secreta, tome a decisao por maioria 
absoluta dos trabalhadores; 

b) Aos sindicatos que, isoladamente ou em grupo 
representem a maio ria absoluta dos delegados 
do pessoal e dos membros de comites de empresa, 
caso a greve se destine a mais do que uma 
empresa. 
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ARTIGO 130 

(Democraticidade de reuniao geral de trabalhadores) 

1. A reuniao de trabalhadores prevista na alinea c) do 
numero 1 do artigo anterior 56 podera deliberar valida
mente 0 recurso a greve se tiver sido convocada p~r urn 
minima de urn ter<;o dos trabalhadores da empresa ou 
estabelecimento e nela estiverem presentes a maio ria 
dos trabalhadores. 

2. A delibera<;ao sera tomada em vota<;ao directa e 
secreta pela maioria absoluta dos trabalhadores presentes. 

3. Quando a reuniao geral de trabalhadores se realize 
nas instala<;6es da empresa sera comunicada previamen
te ao empregador e tern lugar lora das horas de trabalho. 

ARTIGO 140 

(Representac;ao dos trabalhadores em greve) 

1. Os trabalhadores em greve sao representados pela 
entidades que nos termos do art° 12° tern competencia 
para a declarar. 

2. Na situa<;ao prevista na alinea c) do n' 1 do art° 12° 
os trabalhadores em greve sao represent ados p~r uma 
comissao de greve constituida por tres a cinco elementos 
eleitos na reuniao que decidiu do recurso a greve. 

3. Quando a greve se destine a mais do que uma 
empresa os sindicatos que a tenham declarado poderao 
eleger delegados de greve que coadjuvarao os membros 
dos sindicatos declarantes nas lun<;6es que Ihes sao 
atribuidas p~r esta lei. 

ARTIGO 15° 

(Atribuil.Oes dos representantes dos trabalhadores 
em greve) 

Compete, nomeadamente, aos represent antes dos 
trabalhadores em greve: 

a) Assegurar os contactos com 0 empregador ou 
outras entidades destin ados a resolu<;ao do 
conflito; 

b) Proceder a organiza<;ao dos piquetes de greve; 
c) Organizar comiss6es de angria<;ao de fundos e 

distribui<;ao de propaganda relativa aos motivos 
da greve; 

d) Designar quais os trabalhadores encarregados 
de assegurar os servi<;os minimos determi-. 
nados pelo empregador; 

e) Emitir parecer sobre a designa<;ao dos traba
Ihadores, leita pelo empregador, para garantir a 
presta<;ao dos servi<;os bastantes a satisla<;ao 
indispensavel das necessidades essenciais. 

ARTIGO 16° 

(Piquetes de greve) 

1. Os trabalhadores que constituam piquetes de greve 
podem desenvolver, por meios pacilicos, actividades com 
vista a persuadir os trabalhadores nao aderentes a ade
rir a greve. 

2. As actividades exercidas pelos membros dos pique
tes de greve nao podem impedir ou prejudicar a liberdade 
de trabalho dos nao aderentes nem implicar a pratica de 
agress6es, amea<;as ou injurias. 

3. As actividades a desenvolver por piquetes de greve 
nao podem ter lugar no interiordas instala<;6es da empresa. 

ARTIGO 17' 

(Pre-aviso) 

1. As entidades que tiverem deliberado a greve deve
rao, antes do seu inicio, comunicar por escrito ao empre
gador e aos servi<;os localmente competentes do Minis
terio da Fun<;ao Publica e Trabalho, a decisao de recurso 
a greve, com antecedencia minima de setenta e duas 
horas em rela<;ao ao seu inicio. 

2. 0 pre-aviso devera conter obrigatoriamente: 

a) A data e hora do inicio da paraliza<;ao; 
b) A dura<;ao certa da greve e os locais de trabalho 

por ela abrangidos; 
c) As presta<;6es objecto da greve; 
d) A identilica<;ao dos elementos que comp6em a 

comissao de greve e dos delegados de greve 
quando designados. 

3. Quando a paraliza<;ao abranja empresas ou ser
vi<;os previstos no art° 21° 0 pre-aviso sera de sete dias. 

4. Se a greve respeitar a uma pluralidade de empresas 
o pre-aviso pode ser leito at raves da publica<;ao num 6rgao 
de imprensa com difusao geral, sem prejuizo da ante
cedencia minima estabelecida. 

ARTIGO 18° 

(Intervene.lIo conciliat6ria) 

1. Sem prejuizo do recurso previo os meios pacilicos 
de resolu<;ao de conflitos previstos no art° 4° e, caso nao 
tenha sido obtido acordo entre as partes ou 0 recurso a 
arbitragem, novas ac<;6es conciliat6rias deverao ser de-
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senvolvidas durante a greve com vista a abreviar a sua 
durac;ao. 

2. A presenc;a das partes nas reunioes de conciliac;ao 
para que tenham sido convocadas, nos termos deste 
artigo ou na lase anterior a da deciarac;ao . da greve, e 
obrigateria. 

3. De modo a obter-se uma soluc;ao expedita e ajus
tada ao coni lito as partes deverao lornecer aos servic;os 
do Ministerio da Func;ao Publica e Trabalho todos os 
elementos importantes II negociac;ao. 

ARTIGO 19' 

(Greve por motivo de aplicaC1ao de norma legal 
ou convencional) 

1. Nos conflitos colectivos de trabalho surgidos a pro
pes ito da aplicac;ao de norma legal ou convencional os 
trabalhadores deverao submeter a sua resoluc;ao a tenta
tiva previa de conciliac;ao, a realizar pelos servic;os 10-
calmente competentes do Ministerio da Func;ao Publica e 
Trabalho. 

2. Caso se verilique 0 insucesso da tentativa de con
ciliac;ao os trabalhadores deverao submeter a soluc;ao do 
conflito a arbitragem a realizar por Conselhos Arbilrais a 
criar no ambito das convenc;oes colectivas, no que toca 
a aplicac;ao da norma convencional. 

ARTIG020' 

(ServiC1os minimos) 

1. Os trabalhadores em greve estao obrigados a as
segurar o~ servic;os minimos indispensaveis a manu
tenc;ao dos equipamentos e a seguranc;a das instalac;6es 
por forma a que, terminada a greve, a actividade possa 
ser retomada em condic;oes normais. 

2. Compete ao empregador, apes consulta aos repre
sentantes dos trabalhadores, determinar os servic;os mini
mos a prestar, 0 numero e a qualificac;ao profissional dos 
trabalhadores necessarios a sua execuc;ao. 

3. Os representantes dos trabalhadores indicarao 
quais os trabalhadores que deverao assegurar os servic;os 
minimos, de acordo com as regras definidas. 

4. Se os trabalhadores nao forem indicados ou, por si, 
se recusarem II prestac;ao dos servic;os, 0 empregador 
pode contratar trabalhadores estranhos a empresa. 

5. Os servic;os minimos regulados neste artigo sao 
prest ados sob orientac;ao tecnica dos responsaveis da 
empresa. 

ARTIGO 21' 

(Greve em empresas e serviC10s de interesse 
publico essencial) 
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1. Nas empresas em que, pela natureza dos bens for
necidos ou dos servic;os prestados, a continuidade do 
trabalho seja indispensavel a satisfac;ao de necessida
des basicas ou inadiaveis, os trabalhadores em greve e 
enquanto esta durar nao podem deixar de realizar as 
tarefas ou desempenhar as lunGOes bastantes II sat is
fac;ao indispensavel dessas necessidades. 

2. Para os efeitos do numero anterior consideram-se 
empresas ou servic;os de interesse publico essencial as 
que prossigam as segu intes actividades:' 

a) Servic;os de urgencia hospitalar: 
b) Abastecimento de agua, energia electrica e com

bustiveis: 
c) Servic;os funerarios: 
d) Carga, transporte e descarga, de produtos rapi

damente deterioraveis: 
e) Servic;os de bombeiros: 
f) Carga e descarga portuaria e aeroportuaria de 

produtos de l' necessidade: 
g) CorreioS'e Telecomunicac;oes: 
h)Cohtrolo do espac;o aereo. 

3. A indicac;ao dos trabalhadores obrigados a prestar 
os servic;os previstos neste artigo, assim como iI defi
nic;ao do nivel adequado de eficacia a que os mesmos 
devem ser desempenhados, C9mpete ao empregador, 
apes consulta aos represent antes dos trabalhadores. 

4. A recusa de prestac;ao destes servic;os permite ao 
empregador contratar trabalhadores estranhos a em
presa, sem prejuizo das sanc;oes aplicaveis previstas nes
ta lei. 

5. Na definic;ao do nivel adequado de eficacia, 0 em
pregador deve atender as circunstancias especificas de 
uma situac;ao de greve e a adequac;ao e proporcionali
dade dos servic;os a prestar, face ao objectiv~ a realizar. 

ARTIG022' 

(Termo da greve) 

1. A greve termina por acordo das partes, decisao 
arbitral, termo do prazo indicado no pre-aviso ou, antes do 
seu termo, por deliberac;ao das entidades que a len ham 
declarado, cessando de imediato, a suspensao dos con
tratos de Irabalho. 

2. Cessa igualmente a suspensao do conlrato quando 
o Irabalhador se apresenta ao empregador para relomar 
a prestac;ao normal do Irabalho. 
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3. 0 termo da greve, resultante da delibera<;ao das en
tidades declarante deve ser, de imediato, comunicado ao 
empregador e aos trabalhadores em greve. 

4. Terminada a greve os trabalhadores que nao se 
. apresentem ao trabalho incorrem em situa<;aQ de faltas 

injustificadas. 

ARTIG023' 

cOO (Lock-out) 

1. Eo proibido 0 Lock-out. 

2. Considera-se Lock-out a decisao unilateral do em
pregador, tomada fora dos casos expressamente justifi
cados na lei geral do trabalho, do encerrar a empresa ou 
estabelecimento com vista a paraliza<;ao total ou parcial 
da actividade ou, por reac<;ao as pretensoes dos traba
Ihadores, obter a manuten<;ao das condi<;oes de trabalho 
existentes ou criar outras menos favoraveis. 

ARTIG024' 

(Medidas excepcionais do Governo) 

Quando a greve em actividade e servi<;os essenciais, 
pela sua dura<;ao, extensao ou caracteristicas ou, por 
recusa da presta<;ao dos servi<;os bastantes a satisfa<;ao 
indispensavel das necessidades essenciais, possa as
sumir graves consequencias para a vida saude e segu
ran<;a de toda ou parte da popula<;ao, envolver risco de 
ruptura para a economia nacional ou para a vida em 
sociadade,o Governo pode, excepcionalmente, e por acto 
proprio, adoptar as medidas que entender convenien
tes, incluindo a requisi<;ao civil. 

ARTIG025' 

(Greve em servi<;os da Administra<;ao Publica) 

1. A competencia para declarar a greve nos servi<;os da 
Administra<;ao Publica, Central, Regional ou Local, ou em 
institutos e servi<;os publicos nao organizados sob forma 
empresarial pertence unicamente aos sindicatos que 
representem a maioria dos trabalhadores a abranger 
pela declara<;ao da greve. 

2. As disposi<;oes constantes desta lei, no que toea a 
empresa ou estabelecimento a que se destina a greve, 
devem ser aplicadas com as devidas adapta<;oes resul
tantes, nomeadamente, do modo como se encontra 
organizada a actividade dos servi<;os na Administra<;ao 
Publica, sem prejuizo das negocia<;oes com 0 empre
gador. 

ARTIG026' 

(San<;Oes aplicaveis a empregadores) 

1. 0 empregador que violar alguma das obriga<;oes 
impostas nesta lei e punido com multa, nos termos se
guintes: 

a) De 80.000,00 a 300.000,00PG, por infrac<;ao ao 
disposto·no n' 1 do art' 10' e n' 5 art' 21'; 

b) De 50.000,00 a 100.000,00PG, por viola<;ao do 
n' 2 do art' 18'; 

c) De 500.000,00 a 5.000.000,00PG, por viola<;ao 
da proibi<;ao estabelecida no n' 1 do art' 23'. 

2. Ne caso de viola<;ao do n' 1 do artigo 23',0 emprega
dor fica sujeito a pena de prisao de tres dias a seis meses. 

3. Os valores das multas referidos no n' 1 serao ac
tualizados anualmente por despacho do Ministro da Fun
<;ao Publica e Trabalho de acordo com a taxa de inflac
<;ao oficial. 

ARTIGO 27' 

(Sanr;Oes aplicaveis a trabalhadores e seus 
representantes) 

1. Sem prejuizo da exigibilidade de responsabilidade 
civil ou criminal que ao caso couber, os trabalhadores 
que violem as obriga<;oes estabelecidas nesta lei, ficam 
sujeitos a proeedimento disciplinar com aplica<;ao das 
san<;oes previstas no artigo segu inte. 

2. A greve declarada por trabalhadores a quem esteja 
proibida faz incorrer em responsabilidade disciplinar, civil 
e criminal a apurar nos termos dos estatutos e lei especial 
que Ihes sejam aplicaveis. 

3. As entidades declarantes da greve e os represen
,tantes dos trabalhadores em greve podem ser co-res
ponsabilizados por actos ilegais praticados pelos traba
Ihadores em greve, sendo a sua responsabilidade apu
rada individualmente. 

4. Os representantes dos trabalhadores que convo
cados nao compare<;am as reunioes de concilia<;ao pre
vistas no n' 2 do art' 18' sao penalizados com multa de 
20.000,OOPG, a actualizar nos termos do n' 3 do art' 
anterior. 

ARTIG028' 

(Sanr;Oes disciplinares) 

1. Na medida da san<;ao a aplicar aos trabalhadores 
atender-se-a aos seguintes limites: 

a) Multa ate 40.000,00PG, por viola<;ao do art' 4', 
corrigida anualmente nos termosdo nO 3 do 
art' 26'; 
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b) Ate suspensao do trabalho com perda de remu
nerac;ao por 30 dias no caso de participaC;ao em 
greve ilegal nos casos previstos nas alineas a), 
c) e d) do art' 7': 

c) Ate despedimento no caso de participac;ao em 
greve ilegal nos termos da alinea b) do art' 7', 
violaC;ao do processo estabelecido nesta lei, 
pratica dos actos ilicitos constantes do art' 8', 
violac;ao da proibic;ao estabelecida no n' 2 do 
art' 9' enos n's 2 e 3 do art' 1 6'. 

2. Com despedimento no caso de violac;ao das obri
gac;oes estabelecidas no n' 1 do art' 20' e no n' 1 do 

art' 21 '. 

3. Na aplicaC;30 das sanc;oes 0 empregador deve 
atender a gravidade da infracc;ao, ao grau de respon
sabilidade do trabalhador e as condic;oes em que a in
fracc;ao foi praticada. 

ARTIGO 29' 

(Tribunais competentes) 

Compete aos tribunais comuns conhecer e julgar as 
questoes emergentes da aplicac;ao da presente lei, en
quanto nao forem criados Tribunais de Trabalho. 

ARTIGO 30' 

(Entrada em vigor) 

Esta lei entra em vigor a partir da data da publicac;ao 
no Boletim Oficia!. 

Aprovada em 3 de Outubro de 1991. 

Publique-se. 

o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Tiago 
Aleluia Lopes. 

Lei nO 10/91 

de 3 de Outubro 

A faculdade conferida ao Estado pela Requisic;ao 
Civil fundamenta-se e justifica-se na ocorrencia de situ a
c;oes de extrema gravidade cujos efeitos urge superar. 

Tais situac;oes podem resultar, designadamente, de 
catastrofes ou outras calamidades publicas bem como da 
necessidade de assegurar 0 regular funcionamento de 
empresas ou servic;os de interesses publicos essencia!. 
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Assim, a requisic;ao civil pressupoe a emergencia €I 

extrema gravidade das situac;oes a que se destina, a 
necessidade imperiosa de fazer face aos seus efeitos malS 
perversos e consequentemente, a excepcionalidade das 
medidas a executar. 

Pelo presente diploma regula-se, de forma sequencial, 
os requisitos da decisao, 0 ambito geografico, 0 seu pro· 
cesso e modo de exeCUI;:ao, a requisic;ao civil com in
tervenc;ao das Forc;as Armadas e as indemnizac;oes de· 
vidas pelos prejuizos provocados bem como a remuno· 
rac;ao dos requisitados. 

Assim, a Assembleia Nacional Popular decreta nos ter· 
mos do n' 4 do artigo 56' da Constituic;ao, 0 seguinte : 

ARTIGO l' 

(Noc;ao) 

A requisic;ao civil tem caracter excepcional e compre
ende 0 conjunto de medidas determinadas pelo Governo 
para, em condic;oes de particular gravidade, fazer face a 
situac;oes de emergencia ou quando se tome imperioso 
assegurar 0 regular funcionamento de empresas ou ser· 
vic;os de interesse publico essencial. 

ARTIGO 2' 

(Objecto) 

1. A requisic;ao civil pode ter por objecto a utilizaqao 
temporaria de servic;os publicos, empresas ou esta
belecimentos, a prestac;ao individual ou colectiva de servi-. 
c;os, a cedencia de bens m6veis ou semoventes e a utili
zaqao de quaisquer bens. 

2. A requisic;ao civil pode implicar 0 exercicio de uma 
actividade de natureza diferente da normal, bem como a 
prestac;ao prioritaria de servic;os ou bens. 

ARTIG03' 

(Ambito) 

1. Sem prejuizo das convenqoes internacionais a 
requisic;ao civil pode ser exercida em todo 0 territorio 
nacional, no mar interior e territorial, nos seus leitos e 
subsolos, na plataforma continental, e no espaqo aereo 
suprajacente ao territ6rio naciona!. 

2. A requisiqao civil dos navios e aeronaves nacio· 
nais pode executar-se lora do territ6.rio nacional'electivan
do-se por notificac;ao da requisiqao na sede da' empresa 
proprietaria ou exploradora. 
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ARTIG04° 

(Oecisao) 

1. A requisi~ao civil depende de previo reconheci
mento da sua necessidade por parte do Conselho de 
Ministros. 

2. A requisi~ao civil efectiv,a-se p~r ordem do Governo. 

3. Quando a requisi~ao civil impJique a interven~ao 
das For~as Armadas a ordem do Governo sera referen
dada pelo Chefe do Estado Maior General das For~as 
Armadas Revolucionarias do Povo. 

ARTIGO So 

(Processo) 

1. A ordem que efectivar a requisi~ao civil deve in
dicar: 

a) As razoes determinadas do recurso a esta me-
dida excepcional; 

b) 0 seu objecto e dura<;ao; 
c) A entidade responsavel pela sua execu~ao; 
d) 0 regime de presta<;ao de trabalho dos requisi

tado; 
e) A modalidade de interven<;ao das for<;as arma

das, quando ela tenha lugar; 
f) 0 comando militar a que fica afecto 0 pessoal, 

quando sujeito a foro militar. 

ARTIG06° 

(Comunicac;ao) 

1. A ordem de requisi<;ao dispensa a publica<;ao oficial 
previa e e lev ada ao conhecimento dos interessados atra
ves dos meios de comunica<;ao social, designadamente 
a radio, produzindo efeitos a partir do dia seguinte ao do 
seu anuncio. 

2. Nos casos individuais pode ser notificada at raves 
de documento escrito assinado e autenticado pelos Mi
nistros interessados. 

ARTIGO 7' 

(Execuc;ao da requisic;ao) 

1. A execuc;ao da requisi<;ao pode ser assegurada 
pela direcc;ao da empresa ou servi<;o ou por uma Comis
sao Directiva se essa medida for prevista na ordem que 
decide a requisic;ao. 

2. A composi~ao e 0 ambito das atribui~oes da comis
sao direct iva serao objecto do acto do Governo que 
criar essa comissao. 

3. A comissao directiva, no desempenho das suas 
fun~oes ficara na dependencia dos Ministros interes
sados ou do Chefe do Estado Maior General das Forc;as 
Armadas Revolucionarias do Povo, quando houver 
interven<;ao destas for<;as. 

4. Quando a execu<;aoda requisi~ao for assegurada por 
uma comissao directiva, a criar nos termos dos n's 1 e 2 
deste artigo, os Ministros interessados podem, por 
documenios escrito por todos assinado e autenticado, 
agregar individuos que pelas suas quaJifica~oes tecnicas 
sejam necessarias a boa execuc;ao das decisoes to
madas. 

ARTIG08' 

(Requisic;ao de pessoas) 

1. A requisi<;ao civil de pessoas pode abranger todos os 
individuos de idade compreendida entre os 18 e 60 anos. 

2. A afecta<;ao das pessoas requisitadas tera sempre 
que possivel em aten<;ao as respectivas profissoes, apti
does fisicas e intelectuais, idade, sexe, e situa<;ao fa
miliar. 

3. 0 servi<;o prestado nos termos do presente diploma 
nao e contado para efeitos de servi<;o militar efectivo. 

4. 0 Governo pode determinar a substitui<;ao de 
individuos de nacionalidade estrangeira em servi<;o nas 
empresas requisitadas, par cidadaos nacionais durante 0 
tempo da requisi<;30. 

ARTIG09' 

(Nao acatamento de trabalhadores em greve) 

1. Os trabalhadores em greve cometem crime de de
sobediencia qualificada, punido nos termos da lei penal, 
quando nao se apresentem ao servi<;o ou se recusem a 
exercer as tarefas de que sejam incumbidos, logo que seja 
dada a conhecer a ordem de requisi<;ao. 

2. 0 disposto no numero anterior e aplicavel, sem 
prejuizo da sanr,;ao disciplinar, para 0 caso prevista, na lei 
da greve. 

3. Quando se verificar intervenc;ao das for<;as ar
madas no processo de requisi<;ao civil, os trabalhadores 
em greve que assumam as condutas previstas no n' 1 
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deste artigo, ficam sujeitos aD regime disiciplinar e foro 
militar. 

ARTIGO 10° 

(Intervenc;ao das Forc;as Armadas) 

1. A intervenc;ao das forc;as armadas no processo de 
requisigao civil tern caracter de progressividade e, conso
ante as circunstancias, pode revestir-se das seguintes 
modalidades. 

a) Enquadramento militar da empresa ou servigo de 
interesse publico essencial; 

b) Controlo da gestao da empresa ou servigo ainda 
que utilizando 0 respectivo pessoal civil; 

c) Utilizagao do pessoal militar para, total ou par· 
cialmente, substituir 0 pessoal civil. 

2. A partir do momento em que for dado a conhecer a 
interven~ao das for~as armada no processo de requisi
gao civil cometem crime de desobediencia qualificada, 
punido dos termos da lei penal os individuos que aban
donem 0 servigo, estando ausentes nao se apresentem 
nos prazos para 0 efeito fixados ou, se recusem aD de
sempenho das tarefas que Ihes sejam destinadas. 

3. 0 pessoal que se encontra na situa~ao militar de 
disponibilidade ou licenciado pode ser chamado aD ser· 
vi~o electivo durante 0 tempo em que se mantiver a 
requisigao e para efeitos desta, cometendo 0 crime de 
deser~ao em caso de nao acatamento. 

4. Para efeitos de procedimento no foro militar os in
dividuos abrangidos no numero anterior ficam, con so
ante a area onde se desenvolve a actividade, sujeitos 
aD comando militar correspondente. 
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5. Os individuos abrangidos pelo nO 2 deste artigo 
serao julgados pelos tribuna is comuns sem prejuizo de 
procedimento disciplinar. 

ARTIGO 11 ° 

(IndemnizagOes) 

1. A indemnizagao devida aDs particulares por eleito 
da requisi~ao civil sera determinada por acto do Go· 
verno. 

2. Na determinagao administrativa da indemnizaGao 
atender·se-a aDs pregos tabelados ou correntes, quando 
os houver. 

3. A requisigao civil do pessoal nao conlere direito a 
Dutra indemniza~ao que nao seja a remunera~ao do con· 
trato de trabalho ou de emprego publico a que se en· 
contrem vinculados, sem prejuizo dos direitos e regalias 
correspondentes aD exercicio do cargo ou desempenho 
da fungao que nao sejam incompativeis com a situaGao 
de requisitados. 

4. Quando se trate de trabalhadores em greve bene· 
ficiam de urn abono de valor igual aD da remuneraGao que 
vinham auferindo, nao contando para eleitos de antigui· 
dade 0 tempo de servi~o prestado durante a requisi~ao. 

Visto e aprovado em 3 de Outubro de 1991. 

Publique·se. 

o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Tiago 
Aleluia Lopes. 
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