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CONSELHO SUPERIOR DE IMPRENSA

COMUNICADO

O Conselho Superior de lmprensa tem constatado que algumas pessoas
pretendem acorrer aos seus Serviços, enviando cópias das reclamações
que fizeram a outras entidades e não têm obtido qualquer resposta deste
Conselho.
Este órgão comunica que essas reivindicações são registadas mas não têm

tido seguimento porquanto as reclamações não são feitas directamente
ao Conselho.

Assim, comunica-se que, doravante, quem quiser proceder à reclamações
pelos tratamentos que possam ter tido nos órgãos da Comunicação Social,

devem direcionar

o

pedido subscrito pelo pretendente ao Conselho

Superior de lmprensa.
Feito em S. Tomé, 16 de Julho de 20L3
O Presidente do Conselho

perior de lmprensa,

ley Patrick Lopes
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DELIBERAçÃo N" o5l2o13

oConselhoSuperiordelmprensaestáatentoàsinformaçõese
comentáriosdiversossobrealiberdadedeimprensaeaVio|açãodos
razões que levaram este
de expressão, em s. Tomé e Príncipe,
direitos

assuntos'
órgão a uma reflexão sobre estes

que está especificamente
A imprensa livre e pluralista é a instituição
para a satisfação do direito
nas sociedades democráticas,
Vocacionada,

doscidadãosdeinformaresereminformados,demodoquepossam
compreender o mundo em seu redor'
público e
da existência de um debate
garante
o
é
imprensa
de
A liberdade
que contribuem para a formação da
individuais
direitos
dos
efectivação
da
opinião Pública'

EmS.ToméePríncipe,conformedispõeoartigoZ:gpdaConstituiçãoda

Repúb|icaDemocráticadeS.ToméePríncipe,todostêmodireitode
exprimiredivulgarIivrementeoseupensamentopelapalavra,pe|a
imagem ou Por qualquer outro meio'

pelo artigo 30e dessa Leì
E o usufruto dessa liberdade é consagrado
Fundamental queatribuiaoEstadoodeverdegarantirumserviçopúblico
de grupos económicos e
de imPrensa, independente dos interesses
políticos.

AliberdadedeexpressãoVemreconhecidanoartigolgeda
país e
adoptada pelo nosso
Universal dos Direitos Humanos'

i,,::::xw

vi
\*
\\

uma imprensa
O regime democrático pela sua natureza, não subsiste sem
democracia requer uma esfera pública bem informada, por meio

livre. A
cívicos,
da qual aS peSSoaS São capacitadas para tomar parte nos assuntos
no fortalecimento da identidade nacional e cultural, promovendo os
valores que são a garantia dessas liberdades'

o usufruto destas liberdades tem limites constitucionais e legais de forma
a salvaguardar o rigor, a objectividade e a responsabilidade da
informação, salvaguardando deste modo o bom nome, a reserva da
d
intimidade da vida privada, a imagem e palavra dos cidadãos em defesa
o interesse público e da ordem democrática'

Tendo em conta a desregulação e as acusações que têm sido badaladas
nos últimos tempos na nossa sociedade, o Conselho Superior de lmprensa'
no exercício das atribuições e competências de regulação constantes dos
artigos 1Le e alínea a) do artigo 12e,da Lei ne 4/96, de 20 deJunho, apela

respeito estrito dos critérios editoriais e de gestão dos
constrangimentos de tempo, espaço e meios que devem orientar a

ao

selecção dos acontecÍmentos que originam notícias.

Nestes termos o Conselho Superior de lmprensa, reunido em sessão
ordinária no dia 16 de Julho de 2013,

Deliberou:
das
Instar os Órgãos de Comunicação Social a zelarem pelo cumprimento
pela
obrigações que a lei defere, estimulando o respeito e urbanidade
liberdade de imprensa e de expressão e promovendo a diversidade
dos valorès
cultural do país, contribuindo para a preservação e promoção
11, da Lei
culturais nacionais, conforme estabelece a alínea g) do artigo
de
em conta o que está determinado na Lei ne 2/93, de B

4/96, tendo

da Telev,ispte
Abril, Lei de lmprensa, na Lei ne t/2001,, de 22 de Junho, Lei
na Lei ne 2/2001,, de 22 de Junho, Lei da Radiodifusão;

observância dos limites
constitucionais e legais de forma a salvaguardar o rigor, a objectividade e
a responsabilidade da informação, no exercício desse direito consagrado

Sensibilizar ainda

toda a sociedade à

na Constituição da República Democrática de S. Tomé e Príncipe.

Feito em

S.

Tomé, 16 de Julho de 2013
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