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Conselho de Ministos: 

Decreto n.° 58/2004: 

Determina que os estudantes de medicina das instituições públicas 
do ensino superior ficam obrigados após a conclusão escolar 
do curso, a um período de estágio de prática clínica nas uni-
dades sanitárias do Serviço Nacional de Saúde. 

Decreto n.° 59/2004: 
Aprova o Estatuto Orgânico do Instituto de Comunicação Social, 

abreviadamente designado por ICS. 

Decreto n.° 60/2004: 
Altera os artigos 47,48,49,50 e 52 da Lei n.° 18/91, de 10 de Agosto. 

Resolução n.° 55/2004: 
Ratifica o Acordo de Crédito celebrado entre o Governo da Repú-

blica de Moçambique e o Fundo da OPEC para o Desenvolvi-
mento Internacional, no dia 2 de Setembro de 2004, no montante 
de USD 10 000 000,00, destinado ao financiamento do Projecto 
de Desenvolvimento de Estradas da Cidade de Maputo. 

C O N S E L H O D E M I N I S T R O S 

Decreto n.° 58/2004 
de 8 de Dezembro 

Havendo necessidade de regularizar a prestação de serviço 
dos estudantes de medicina das instituições públicas do en-
sino superior durante o período de estágio de prática clínica, 
ao abrigo da alínea g) do n.° 1 do artigo 153 da Constituição 
da República, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. Os estudantes da medicina ficam obrigados, após 
a conclusão da parte escolar do curso, a um período de pro-
fissionalização nas unidades sanitárias do Serviço Nacional 
de Saúde, denominado estágio integrado de prática clínica, 
mediante contrato ao abrigo do artigo 34 do Estatuto Geral 
dos Funcionários do Estado, em regime de exclusividade. 

Art. 2. Durante o período de estágio integrado de prática 
clínica os contratados, referidos no artigo anterior, terão 
direito a um subsídio igual a 80% do vencimento de ingresso 
na carreira médica generalista, acrescido da percentagem 
fixada para o bónus especial e outras regalias devido aos 
licenciados em medicina, nomeadamente o direito a faltas, 
licenças e passagens de ida e volta aòs locais de estágio. 

Art. 3. O tempo de serviço prestado durante o período de 
estágio integrado de prática clínica, quando seguido de ingresso 
no quadro de pessoal, é considerado para efeitos de nomeação 
definitiva e de aposentação, devendo o interessado satisfazer 
os respectivos encargos. 

Art. 4. Compete ao Ministro da Saúde regulamentar a pres-
tação de serviço em regime de estágio integrado e definir as 
unidades sanitárias onde o serviço será prestado. 

Art. 5. O presente Decreto entra em vigor a partir do dia 1 
de Janeiro de 2005. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 15 de Novembro 
de 2004. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 

Decreto n.° 59/2004 
de 8 de Dezembro 

Havendo necessidade de reajustar a natureza e atribuições 
do Instituto de Comunicação Social, ao abrigo do disposto na 
alínea e) do n.° 1 do artigo 153 da Constituição da República, 
o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1 - 1 . O Instituto de Comunicação Social, criado 
pelo Decreto n.° 1/89, de 27 de Março, abreviadamente 
designado por ICS, é uma instituição pública de âmbito 
nacional, dotada de autonomia administrativa, que tem por 
objecto principal a comunicação para o desenvolvimento das 
zonas rurais. 

2. O Instituto de Comunicação Social subordina-se ao 
Director do Gabinete de Informação. 

Art. 2. São atribuições do ICS: 
a) A realização da política de comunicação social definida 

pelo Governo para as comunidades rurais; 
b) A utilização combinada de meios modernos e tradi-

cionais, em ordem a suscitar melhorias nos métodos 
de trabalho em especial das comunidades rurais; 



c) A realização de experiências no domínio da comunica-
ção social, sobre a linguagem, recepção, compreensão 
e retenção das mensagens; 

d) A implementação de programas e medidas para o 
aumento do nível educativo e técnico-profissional 
dos funcionários do ICS, de acordo com a legis-
lação em vigor; 

e) A produção, edição e difusão de material audiovisual 
sobre programas relacionados com os objectivos 
e atribuições do ISC. 

Art. 3. É aprovado o Estatuto Orgânico do ICS, em anexo, 
o qual faz parte integrante do presente Decreto. 

Art. 4. São revogadas as disposições legais que contariem 
o presente Decreto. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 15 de Novembro 
de 2004. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 

Estatuto Orgânico do Instituto de Comunicação 
Social 

C A P Í T U L O I 

Natureza e fins 

ARTIGO 1 

(Natureza e Subordinação) 

1. O Instituto de Comunicação Social, criado pelo De-
creto n.° 1/89, de 27 de Março, abreviadamente designado 
por ICS, é uma instituição pública de âmbito nacional, dotada 
de autonomia administrativa, que tem por objecto principal a 
comunicação para o desenvolvimento das zonas rurais. 

2. O Instituto de Comunicação Social subordina-se ao 
Director do Gabinete de Informação. 

ARTIGO 2 

(Atribuições) 

São atribuições do Instituto de Comunicação Social: 
a) A realização da política de comunicação social definida 

pelo Governo para as comunidades rurais; 
b) A utilização combinada de meios modernos e tradicio-

nais, em ordem a suscitar melhorias nos métodos 
em especial das comunidades rurais; 

c) A realização de experiências no domínio da comuni-
cação social sobre a linguagem, recepção, compre-
ensão e retenção das mensagens; 

d) A implementação de programas e medidas para o 
aumento do nível educativo técnico-profissional 
dos funcionários do Instituto, de acordo com a 
legislação em vigor; 

e) A produção, edição e difusão de material audiovisual 
sobre programas relacionados com os objectivos 
e atribuições do ICS. 

ARTIGO 3 

(Competências) 

São competências do Instituto de Comunicação Social: 
a) Apoiar os projectos e programas de desenvolvimento 

das comunidades rurais; 
b) Desenvolver canais de radiodifusão e de imagem 

televisiva comunitária; 
c) Promover o fluxo de informação entre as comuni-

dades locais e a nível nacional; 
d) Implantar e consolidar a rede de correspondentes 

populares; 
e) Participar na concepção e recolha de opinião no 

sentido de melhorar os conteúdos informativos 
dos órgãos de comunicação social nacional; 

f ) Combinar a utilização dos meios modernos e tradicio-
nais, em ordem a suscitar melhorias nos métodos 
de trabalho em especial das comunidades rurais; 

g) Realizar experiências no domínio da comunicação 
social sobre a linguagem, recepção, compreensão 
e retenção das mensagens; 

h) Formar o pessoal do ICS, e de outros organismos 
mediante uma relação contratual em técnicas de 
comunicação social, de pesquisa e de manutenção 
de equipamentos; 

i) Organizar palestras, debates e seminários em volta 
das actividades dó Instituto; 

j) Implementar programas e medidas para o aumento 
do nível educativo e técnico-profissional dos fun-
cionários do ICS, de acordo com a legislação em 
vigor; 

k) Produzir, editar, difundir o material audiovisual sobre 
programas relacionados com as atribuições do ICS. 

C A P I T U L O I I 

Da Organização e Estrutura Orgânica 

SECÇÃO I 

Órgão e Direcção 

ARTIGO 4 

(Órgãos) 

1. São órgãos do Instituto de Comunicação Social, os 
seguintes: 

a) Departamento de Pesquisa e Avaliação; 
b) Departamento de Produção; 
c) Departamento de Rádio e TV Comunitária; 
d) Departamento de Relações Públicas e Marketing 

Social; 
e) Departamento de Formação; 
f ) Departamento de Recursos Humanos; 
g) Departamento de Administração e Finanças; 
h) Repartição de Documentação e Informação; 
i) Gabinete de Estudos, Planificação e Controlo. 

2. A nível da província funcionam as delegações provinciais. 

ARTIGO 5 

(Direcção) 

1. ICS é dirigido pelo Director-Geral, nomeado pelo 
dirigente que superintende a área de comunicação social, sob 
proposta do Director do Gabinete de Informação. 



2. Compete ao Director-Geral do ICS: 
a) Dirigir as actividades do ICS; 
b) Incentivar o intercâmbio com organismos e institui-

ções similares ou afins, nacionais ou estrangeiros; 
c) Celebrar contratos e praticar quaisquer actos no 

âmbito das atribuições do ICS; 
d) Propor, a nomeação e exoneração dos chefes de 

departamento centrais, bem como dos delegados 
provinciais; 

f ) Nomear e exonerar os restanies chefes dos órgãos 
centrais; 

g) Executar actos de gestão de recursos humanos; 
h) Autorizar a realização das despesas, dentro dos limites 

da lei; 
i) Propor a abertura ou encerramento de delegações do 

ICS no país; 
j) Exercer quaisquer outras competências, resultantes da 

lei ou que lhe sejam delegados. 

SECÇÃO II 

Funções dos órgãos 
ARTIGO 6 

(Departamento de Pesquisa e Avaliação) 

São funções do Departamento de Pesquisa e Avaliação: 
a) Realizar pesquisas sobre linguagens, compreensão e 

retenção dos conteúdos veiculados pelos meios de 
comunicação social do Instituto e sobre recepti-
vidade dos órgãos de informação nacionais, por 
solicitação destes; 

b) Orientar testes de avaliação da capacidade de pene-
tração e do impacto dos meios decomunicação 
social tradicionais e moderados junto do público; 

c) Fazer inquéritos sociológicos sobre a vida económica, 
social e cultural das zonas de actuação dos projectos 
e campanhas em que o Instituto esteja envolvido; 

d) Organizar e dirigir a auscultação e sondagem de 
opinião pública sobre material de interesse econó-
mico, social e cultural. 

ARTIGO 7 

(Departamento de Produção) 
São funções do Departamento de Produção: 

a) Organizar, realizar, desenvolver e controlar progra-
mas radiofónicos, de imprensa escrita e televisão, 
produzidos pelo ICS; 

b) Orientar testes de avaliação da capacidade de pene-
tração e do impacto dos meios de comunicação 
social tradicionais e modernos junto do público; 

c) Fazer inquérito sociológico sobre a vida económica, 
social e cultural das zonas de actuação dos projec-
tos e campanhas em que o lnstituto esteja envolvido; 

d) Organizar e dirigir a auscultação e sondagem de 
opinião pública sobre material de interesse econó-
mico, social e cultural. 

ARTIGO 8 

(Departamento de Rádios e Televisões Comunitárias) 
São funções do Departamento das Rádios e Televisões 

Comunitárias: 
a) Explorar um serviço piloto de rádio e televisão que 

sirva de base para a montagem e expansão das 
rádios e televisões comunitárias; 

b) Realizar acções de formação para os gestores e ope-
radores das rádios e televisões comunitárias; 

c) Realizar acções que garantam a participação das 
comunidades na gestão das rádios e televisões 
comunitárias; 

d) Coordenar e orientar o funcionamento das rádios e 
televisões comunitárias sob tutela do ICS. 

ARTIGO 9 

(Departamento de Relações Públicas 
e Marketing Social) 

São funções do Departamento de Relações Públicas e 
Marketing Social: 

a) Divulgar, a nível nacional e internacional, as activi-
dades e os materiais produzidos pelo ICS; 

b) Receber os pedidos de prestação de serviços canali-
zando-os para os sectores vocacionados; 

c) Proceder ao estudo dos preços das produções e 
outros trabalhos do ÍCS; 

d) Vender material audiovisual e impresso, produzido 
pelo ICS. 

ARTIGO 10 

(Departamento de Formação) 

São funções do Departamento de Formação: 
a) Garantir a formação de profissionais pára as emissoras 

de rádio e televisão comunitárias; 
b) Produzir programas de informação e comunicação 

para rádios e televisões comunitárias; 
c) Estabelecer um sistema de consulta, pelo pessoal do 

ICS, dos materiais do Departamento. 
ARTIGO 11 

(Departamento de Recursos Humanos) 
São funções do Departamento de Recursos Humanos: 

a) Planificar, coordenar e assegurar a selecção e gestão 
dos recursos humanos do ICS, bem como a con-
tratação de técnicos estrangeiros; 

b) Coordenar e harmonizar os processos de formação e 
de execução de políticas e estratégias de desen-
volvimento dos recursos humanos; 

e) Coordenar a elaboração dos planos de formação e 
estabelecer normas para a formação geral e téc-
nico-profissional dos funcionários do ÍCS; 

d) Observar e fazer cumprir o Estatuto Geral dos Fun-
cionários do Estado; 

e) Elaborar o quadro de pessoal do IÇS e executar a 
sua gestão. 

ARTIGO 12 

(Departamento de Administração e Finanças) 

São funções do Departamento de Administração e Finanças: 
a) Garantir a inventariação, manutenção e preservação 

do património do Estado afecto ao-ICS; 
b) Executar o Orçamento do Estado atribuído ao ICS; 
c) Coordenar e assegurar a gestão Correcta dos fundos 

do ICS provenientes de receitas e doações; 
d) Zelar pelo cumprimento de leis, regulamentos e 

outras disposições legais de carácter administrativo 
e financeiro; 



e) Receber os pedidos de prestação de serviços e cana-
lizá-los aos sectores vocacionados; 

f) Assegurar a realização das tarefas de administração 
interna, bem como as que se relacionam com a 
circulação de correspondência; 

g) Preparar o processo de prestação de contas. 
ARTIGO 13 

(Repartição de Documentação e Informação) 

São funções de Repartição de Documentação e Informação: 
a) Organizar e assegurar o arquivo dos materiais empre-

gues nas actividades do ICS; 
b) Garantir o apetrechamento do ICS em material biblio-

gráfico que permita ao pessoal a elevação dos 
seus conhecimentos científicos e técnicos sobre a 
comunicação social; 

c) Estabelecer um sistema de consulta dos materiais do 
centro pelo pessoal do ICS. 

C A P Í T U L O IV 

Dos Colectivos 
ARTIGO 14 

(Colectivo de Direcção) 

1. O Colectivo de Direcção é um órgão de Consulta do 
Director-Geral do ICS. 

2. Compete ao Conselho Consultivo, nomeadamente: 
a) Estudar, no âmbito das suas atribuições, as decisões 

sobre a Comunicação Social; 
b) Avaliar o cumprimento dos planos e programas do 

ICS; 
c) Promover a troca de experiência e de informações 

entre os dirigentes do ICS; 
d) Apreciar propostas de normas, regulamentos e outros 

documentos apresentados pelos diversos órgãos 
do ICS; 

e) Emitir parecer sobre quaisquer assuntos que sejam 
apresentados pelo Director-Geral do ICS. 

3. O Colectivo de Direcção é convocado e presidido pelo 
Director-Geral do, ICS, e tem a seguinte composição: 

a) Director-Geral; 
b) Chefes de Departamento Central. 

4. O Director-Geral poderá convidar outros técnicos do 
ICS a participar nas sessões do Colectivo de Direcção, quando 
a natureza dos assuntos a tratar assim o exigir. 

ARTIGO 15 

(Conselho Coordenador) 

1. O Conselho Coordenador é o colectivo de consulta 
através do qual o Director-Geral do ICS planifica e controla 
a implementação das políticas, estratégias e a realização das 
acções de desenvolvimento do ICS. 

2. O Conselho Coordenador tem a seguinte composição: 
a) O Director-Geral do instituto de Comunicação Social; 
b) Os Chefes de Departamento Central; 
c) Os Delegados Provinciais. 

3. Podem ser convidados a participar nas sessõés do Con-
selho Coordenador outros técnicos ou entidades designadas 
pelo Director-Geral do ICS, 

ARTIGO 16 

(Outros Colectivos) 

1.Em cada unidade orgânica funciona um Colectivo con-
vocado e presidido pelo respectivo dirigente. 

2. Neste Colectivo, tomam parte todos os chefes conforme 
a estruturação específica adoptada para cada unidade orgânica. 

C A P I T U L O V 

Disposições finais 
ARTIGO 17 

(Regime jurídico do pessoal) 

1. Os trabalhadores do ICS e das suas delegações regem-se 
pelas normas aplicáveis aos funcionários do Estado. 

2, Exceptua-se do disposto no número anterior o pessoal 
contratado fora do quadro para prestação de serviços especiais 
e com carácter temporário. 

ARTIGO 18 

(Regulamento Interno) 

O Regulamento Interno do ICS, será aprovado pelo Di-
rector do Gabinete de Informação no prazo de 90 dias após 
a publicação do presente Estatuto Orgânico. 

Decreto n.° 60/2004 
de 8 de Dezembro 

Havendo necessidade de se actualizarem as multas previstas 
na Lei n.° 18/91, de 10 de Agosto, ao abrigo do disposto no artigo 
64 da mesma Lei, o Conselho de Ministros, decreta: 

Único. São alterados os artigos 47 n.° 2, 48 n.° 3, 49 n.° 2, 
50 n.os 3 e 4, e 52 n.° 1 da Lei n.° 18/91, de 10 de Agosto, que 
passam a ter a seguinte redàcção: 

"Artigo 47 
Prova da verdade dos factos 

a).......... 
b) 

2. Se o autor da ofensa fizer a prova dos factos 
imputados, quando admitida, será isento de pena; no 
caso contrário será punido como caluniador e 
condenado à pena de prisão áté dois anos e, à inde-
mnização por danos em montante não inferior a 
1 200 000,00 MT, sem dependência de qualquer prova, 
ou na quantia que o tribunal determinar, nunca 
inferior àquela, se o caluniado tiver reclamado maior 
quantia. 

3... 

Artigo 48 
Reincidência especial 

1...... 
a) 

b) 
c) 
d) 

2.... 



3. Quando factos injuriosos ou difamatórios forem 
publicados por simples negligência e não forem pro-
vados nos termos em que a prova é admitida, ao res-
ponsável pelo escrito ou imagem será aplicável multa 
até 1 200 000,00 MT e até 2 400 000,00 MT, no caso 
de reincidência. 

4 

Artigo 49 
Crime de desobediência qualificada 

1 

a) 

b) 
c) ..... 
d) 
e) 

2. Pela publicação ou emissão de órgão de infor-
mação judicialmente suspenso será também aplicável 
à empresa proprietária a multa de 6 000 000,00 MT 
a 24 000 000,00 MT por número, acrescida do valor 
da publicidade inserida e do valor dos exemplares da 
tiragem ao preço da venda. 

Artigo 50 
Imprensa clandestina 

1 
2 
3. A redacção, composição, impressão, distribuição 

ou venda de publicações clandestinas são punidas 
c o m a pena de prisão até dois anos não remíveis e 
a multa de 6 000 000,00 MT a 24 000 000,00 MT. 

4. A realização, difusão distribuição ou venda 
de produções clandestinas são punidas com a pena 
de prisão até dois anos não remíveis e a multa de 
6 000 000,00 MT a 24 000 000,00 MT. 

Artigo 52 
Contravenções e outras violações 

1. Quem violar qualquer dos direitos, liberdades ou 
garantias estabelecidos na presente lei será condenado 
à pena de multa até ao montante de 12 000 000,00 MT, 
mas nunca inferior a 600 000,00 MT." 

2 
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 15 de Novembro 

de 2004. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 

Resolução n.° 55/2004 
de 8 de Dezembro 

Havendo necessidade de dar cumprimento às formalidades 
previstas no Acordo de Crédito celebrado entre o Governo 
da República de Moçambique e o Fundo da OPEC para 
Desenvolvimento Internacional e, ao abrigo do disposto na 
alínea f) do n.° 1 do artigo 153 da Constituição da República, 
o Conselho de Ministros determina: 

Único. É ratificado o Acordo de Crédito celebrado entre 
o Governo da República de Moçambique e o Fundo da 
OPEC para o Desenvolvimento Internacional, no dia 2 de 
Setembro de 2004, no montante de USD 10 000 000,00, 
destinado ao finaciamento do Projecto de Desenvolvimento 
de Estradas da cidade de Maputo. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 15 de Novembro 
de 2004. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 


