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DECRETO  DO  GOVERNO  N.°  9 /2022

de  14  de  Janeiro

PRIMEIRA  ALTERAÇÃO  AO  DECRETO  DO
GOVERNO  N.º 10/2017, DE  27  DE  FEVEREIRO,  QUE
APROVA  OS  PROCEDIMENTOS  TÉCNICOS  PARA  A
REALIZAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  DE  COBERTURA

JORNALÍSTICA  DA  ELEIÇÃO  PRESIDENCIAL

A realização da eleição presidencial decorre num contexto
pandémico, ainda que, com a disseminação da vacinação entre
a população e o consequente aumento da percentagem de
pessoas protegidas, os riscos de contágio entre a população
sejam agora menores. Não obstante esta nova realidade, os
cuidados com aglomerações de pessoas e a entrada e
permanência dentro dos centros de votação e estações de
voto implicam que determinadas classes profissionais devam
garantir a imunização, para não se tornarem, potencialmente,
veículos transmissores da doença. Os jornalistas, pela
liberdade de que dispõem para circular dentro dos espaços
onde decorre a votação e para neles permanecerem, bem como
pelo direito de que dispõem para entrar e permanecer nas
assembleias de apuramento, podem, em caso de não estarem
vacinados, ser causa de disseminação do vírus. Por esta razão,
torna-se necessário assegurar que tais profissionais estejam
completamente vacinados, para garantir que não sejam foco
de disseminação da COVID-19.

Assim, o Governo decreta, ao abrigo do previsto no artigo 67.°
da Lei n.º 7/2006, de 28 de dezembro, Lei Eleitoral para o
Presidente da República, alterada pelas Leis n.os 5/2007, de 27
de março, 8/2011, de 22 de junho, 2/2012, de 13 de janeiro, 7/
2012, de 1 de março, 4/2017, de 23 de fevereiro, e 15/2021, de 14
de julho, para valer como regulamento, o seguinte:

Artigo 1.º

Alteração ao Decreto do Governo n.º 10/2017, de 27 de fevereiro
Os artigos 3.°, 4.°, 5.º e 6.º do Decreto do Governo n.º 10/2017,
de 27 de fevereiro, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 3.º
[...]

1. O profissional de comunicação social interessado em
participar na cobertura noticiosa do processo eleitoral deve
requerer ao STAE a acreditação própria que o habilita a
aceder aos centros de votação, estações de voto e
assembleias de apuramento eleitoral.

2.  O requerimento a que alude o número anterior é apresentado
junto do Conselho de Imprensa, que o remete ao STAE
depois de informado, e obedece ao modelo aprovado por
despacho do Diretor-Geral do STAE, após auscultada a
CNE, do mesmo constando o nome completo e o número
de eleitor do requerente, sendo instruído com os seguintes
documentos:

a) A fotocópia do cartão de eleitor, do bilhete de
identidade ou do passaporte válido do requerente;
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b) [...];

c) [...];

d) [...];

e) Documento comprovando a imunização ou negativi-
dade à infeção por COVID-19, conforme previsto no
diploma que introduz medidas excecionais e temporárias
de vigilância sanitária de resposta à pandemia da
doença COVID-19.

3.  [...].

4.  [...].

5.  [...].

6.  [...].

7.  [...].

8.  [...].

Artigo 4.º
Credencial de profissional de comunicação social

1.  [...]:

a) [...];

b) [...];

c) O número do cartão de eleitor, número do bilhete de
identidade ou número do passaporte válido, caso se
trate de profissional nacional;

d) [...];

e) [...];

f) [...];

g) [...].

2.  [...].

Artigo 5.º
[...]

Os profissionais de comunicação social, no âmbito da sua
atividade de cobertura noticiosa do processo eleitoral, têm
direito:

a) A aceder às fontes de dados eleitorais, nos termos deste
regulamento;

b)  [...];

c)  [...];

d)  [...];

e)  A aceder aos locais onde se desenrola o processo eleitoral,
nos termos do artigo seguinte.

Artigo 6.º
Direito de acesso aos locais

Os profissionais dos órgãos de comunicação social têm direito
a aceder aos locais onde se desenrola o processo eleitoral,
incluindo a apresentação de candidaturas, as atividades da
campanha eleitoral, a votação, a contagem dos votos e o
apuramento dos resultados, para fins de cobertura informativa,
nos seguintes termos:

a) [Anterior alínea b)];

b) [Anterior alínea c)];

c) O direito de acesso fica condicionado à exibição de
documentação atestando a imunização ou negatividade à
infeção por COVID-19, nos termos definidos no diploma
que introduz medidas excecionais e temporárias de
vigilância sanitária de resposta à pandemia da doença
COVID-19.”

Artigo 2.º
Republicação

O Decreto do Governo n.º 13/2017, de 27 de fevereiro, com a
redação atual e as necessárias correções gramaticais, é
republicado em anexo ao presente diploma, do qual faz parte
integrante.

Artigo 3.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 5 de janeiro de 2022.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak

O Ministro da Administração Estatal,

______________________
Miguel Pereira de Carvalho
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ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)

Decreto do Governo n.º 10/2017, de 27 de fevereiro

Aprova os Procedimentos Técnicos para a Realização das
Atividades de Cobertura Jornalística da Eleição

Presidencial

A eleição do Presidente da República da Nação reveste-se de
importância tal que o nosso povo, incluindo aquela camada da
população que vive nas áreas recônditas e de difícil acesso,
deve ser informado com verdade, de forma a que o seu direito
de escolha neste ato eleitoral seja pessoal e livre de qualquer
influência. Deste modo, a atuação dos profissionais de
comunicação social, ao veicularem informação relativa ao
processo eleitoral, deve ser definida por um quadro legal que
regulamente não apenas os seus deveres, mas também os
respetivos direitos.

Assim, o Governo decreta, nos termos do disposto no artigo
67.° da Lei n.º 7/2006, de 28 de dezembro, na redação dada pela
Lei n.° 4/2017, de 23 de fevereiro, para valer como regulamento,
o seguinte:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

O presente regulamento, relativo à realização de atividades de
cobertura noticiosa da eleição presidencial, rege a aquisição
do estatuto, o desempenho de funções, os direitos e os deveres
dos profissionais de comunicação social acreditados para o
evento.

Artigo 2.º
Definição

São profissionais dos órgãos de comunicação social, para
efeitos do presente regulamento, os jornalistas e correspon-
dentes da imprensa escrita e das estações de radiodifusão e
de televisão, públicas ou privadas, que estejam a dar cobertura
ao processo eleitoral em Timor-Leste.

Artigo 3.º
Acreditação dos profissionais

1. O profissional de comunicação social interessado em
participar na cobertura noticiosa do processo eleitoral deve
requerer ao STAE a acreditação própria que o habilita a
aceder aos centros de votação, estações de voto e
assembleias de apuramento eleitoral.

2.  O requerimento a que alude o número anterior é apresentado
junto do Conselho Nacional de Imprensa, que o remete ao
STAE depois de informado, e obedece ao modelo aprovado
por despacho do Diretor-Geral do STAE, após auscultada
a CNE, do mesmo constando o nome completo e o número
de eleitor do requerente, sendo instruído com os seguintes
documentos:

a) A fotocópia do cartão de eleitor, do bilhete de identidade
ou do passaporte válido do requerente;

b) A fotocópia do passaporte, quando se trate de
requerente estrangeiro;

c) Comprovativo do exercício de atividade profissional
no âmbito da comunicação social ou de declaração do
órgão de comunicação social para o qual exerce
funções, quando se trate de requerente estrangeiro;

d) Duas fotografias tipo passe do requerente;

e) Documento comprovando a imunização ou negativi-
dade à infeção por COVID-19, conforme previsto no
diploma que introduz medidas excecionais e temporárias
de vigilância sanitária de resposta à pandemia da
doença COVID-19.

3. O processo de emissão das acreditações terá início após a
publicação no Jornal da República do decreto do
Presidente da República que fixa a data das eleições e cessa
no sétimo dia anterior ao da data designada para a realização
da votação.

4. Recebidos os documentos que instruem o processo de
pedido de acreditação de profissionais de comunicação
social, o Diretor-Geral do STAE decide sobre a emissão
das respetivas credenciais no prazo de quarenta e oito
horas.

5.  As credenciais são emitidas até cinco dias após a data de
entrada nos serviços do STAE do requerimento de
acreditação dos profissionais de comunicação social.

6.  Das decisões de indeferimento cabe recurso para a CNE, a
interpor no prazo de vinte e quatro horas, contado da
notificação da decisão de indeferimento.

7. A acreditação dos profissionais de comunicação social,
nacionais e internacionais, caduca com a publicação dos
resultados eleitorais pelo STJ.

8.  Realizando-se a segunda volta para a eleição do Presidente
da República, a caducidade a que alude o número anterior
só se verifica com a publicação dos resultados eleitorais
pelo STJ relativos à segunda volta.

Artigo 4.º
Credencial de profissional de comunicação social

1.  A credencial de profissional de comunicação social contém
as seguintes informações:

a) Nome completo do profissional acreditado;

b) Fotografia atualizada do profissional acreditado;

c) O número do cartão de eleitor, número do bilhete de
identidade ou número do passaporte válido, caso se
trate de profissional nacional;

d) O número do passaporte, caso se trate de profissional
internacional;
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e) A data de emissão da credencial de profissional de
comunicação social;

f) A assinatura do Diretor-Geral do STAE;

g) O holograma com o emblema do STAE.

2.  O modelo de credencial de observador é aprovado por
despacho do Diretor-Geral do STAE, depois de ouvida a
CNE.

Artigo 5.º
Direitos dos profissionais de comunicação social

Os profissionais de comunicação social, no âmbito da sua
atividade de cobertura noticiosa do processo eleitoral, têm
direito:

a)  A aceder às fontes de dados eleitorais, nos termos deste
regulamento;

b)  À garantia pelo poder público de condições de segurança
para o exercício das suas funções;

c)   À preservação do sigilo da fonte de informação, nos termos
legais;

d)  A serem respeitados pelos candidatos e demais agentes
eleitorais;

e)   A aceder aos locais onde se desenrola o processo eleitoral,
nos termos do artigo seguinte.

Artigo 6.º
Direito de acesso aos locais

Os profissionais dos órgãos de comunicação social têm direito
a aceder aos locais onde se desenrola o processo eleitoral,
incluindo a apresentação de candidaturas, as atividades da
campanha eleitoral, a votação, a contagem dos votos e o
apuramento dos resultados, para fins de cobertura informativa,
nos seguintes termos:

a)  O direito de acesso permite ao profissional assistir à con-
tagem dos votos e ao apuramento dos resultados, sem
prejuízo do estabelecido nas normas seguintes;

b)   Os profissionais dos órgãos de comunicação social, antes
de iniciarem a reportagem nos centros de votação, estações
de voto e assembleias de apuramento, devem obter
autorização do presidente do centro de votação, com vista
a evitar a perturbação do normal decurso do ato de votação;

c)  O direito de acesso fica condicionado à exibição de
documentação atestando a imunização ou negatividade à
infeção por COVID-19, nos termos definidos no diploma
que introduz medidas excecionais e temporárias de
vigilância sanitária de resposta à pandemia da doença
COVID-19.

Artigo 7.º
Deveres dos profissionais de comunicação social

1.  Os profissionais e órgãos de comunicação social, no
exercício da sua atividade de cobertura noticiosa do
processo eleitoral, devem:

a) Atuar com rigor e profissionalismo;

b) Cumprir as leis e os regulamentos eleitorais e promover
os princípios democráticos;

c) Contribuir para a realização de eleições livres e justas,
promovendo a divulgação de notícias amparadas em
factos concretos;

d) Conceder a igualdade de oportunidades e de tratamento
às diversas candidaturas;

e) Confirmar toda a informação antes da sua divulgação,
ouvindo as partes envolvidas ou com interesse no caso,
devendo poder demonstrar a sua veracidade a qualquer
momento;

f) Manter a imparcialidade e a independência na cobertura
informativa dos factos, através da divulgação de
informações eleitorais completas e acuradas sem
manifestar preferência por qualquer lista de candidatura;

g) Recusar presentes, favores ou tratamento especial por
parte dos candidatos ou dos seus representantes,
assim como evitar fazer promessas sobre o conteúdo
de uma reportagem;

h) Rejeitar o plágio, a distorção deliberada da realidade,
as acusações infundadas e a utilização de linguagem
difamatória, caluniosa, agressiva ou que faça
incitamento à violência ou à discriminação das pessoas
em função da cor, raça, origem, nacionalidade, sexo,
orientação sexual, escolha política ou religiosa e
deficiência mental ou física;

i) Diferenciar a atividade dos candidatos da sua atividade
enquanto titulares de órgãos do poder político no
exercício das suas funções;

j) Atribuir as declarações recolhidas aos respetivos
autores;

k) Respeitar a vida privada das pessoas;

l) Abster-se de interferir nas operações eleitorais;

m) Não recolher imagens e informações que comprometam
o segredo de voto;

n) Evitar, no decurso da contagem de votos e apuramento
dos resultados, interferir no processo e divulgar
unicamente a informação fornecida pelo STAE, pela
CNE e pelo STJ para a validação e publicação dos
resultados eleitorais.

2.   Para efeitos da alínea e) do número anterior, em caso de erro
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o profissional e os órgãos de comunicação social devem
proceder à correção das informações que se revelem falsas
ou inexatas.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 8.º
Cancelamento da acreditação

1. Perante a apresentação de queixas e reclamações pela
atuação do profissional ou do órgão de comunicação social
que viole as normas previstas no presente regulamento, a
CNE emitirá até três recomendações para que seja suprida
a irregularidade cometida através da sua correção.

2.  Se, após a terceira recomendação referida no número anterior,
o profissional ou o órgão de comunicação social continuar
em situação de incumprimento, a CNE, mediante
requerimento fundamentado, pode requerer ao STAE o
cancelamento e a recolha da acreditação concedida.

Artigo 9.º
Termo de compromisso

1. O profissional de comunicação social que requeira a
acreditação para a realização da cobertura noticiosa do
processo eleitoral, além de apresentar os formulários e os
documentos previstos no artigo 3.º do presente
regulamento, assinará três vias de uma declaração de
compromisso, através da qual se compromete a cumprir as
disposições estabelecidas no presente regulamento.

2.  Para efeitos do previsto no número anterior, a primeira via
da declaração de compromisso ficará na posse do
requerente, a segunda via ficará arquivada na sede nacional
do STAE e a terceira via será remetida à CNE.

Artigo 10.º
Disposição transitória sobre o Supremo Tribunal de

Justiça

Enquanto o Supremo Tribunal de Justiça não iniciar funções,
as competências que lhe são atribuídas pelo presente
regulamento são exercidas pelo Tribunal de Recurso.

Artigo 11.º
Revogações

É revogada toda e qualquer disposição em contrário referente
aos profissionais dos órgãos de comunicação social para a
eleição presidencial.

Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 24 de fevereiro de
2017.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro

___________________
Dr. Rui Maria de Araújo

O Ministro da Administração Estatal

_____________________
Dionísio Babo Soares, PhD


