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MINISTERIOS DA INFORMACAO, DAS FINANCAS 
E DE ESTADO NA PRESIDENCIA 

_— ee 

Portaria n.° 119/75 

de 22 de Novembro 

Considerando as tarefas definidas pelo Conselhc de 
Ministros para o Ministério da Informacao: 
Tendo em conta o disposto nos artigos 7.° e seguintes 

do Decreto n.° 8/75, de 26 de Agosto: 
Os Ministros da Informacao, das Financas e de Estado 

na Presidéncia, usando da competéncia que Ihes € conferida 
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pelo artigo 1.° do Deecreto n.° 7/75, de 21 de Agosto, 
determinam: 

l.°— 1. No Ministério da Informacao sao criadas as 
seguintes Direccoes Nacionats: 

Direccao Nacional de Informacao; 
Instituto Nacional do Livro e do Disco; 
Direccao Nacional de Propaganda e Publicidade. 

2. Os directores nacionais scrao assisudos por directores- 
-adjuntos. 

2.°-— 1. No Ministério da Informacao sao criados os 
seoulntes Servicos, gue ficam integrados na Direccao Na- 
cional de Informacao: 

1) Agéncia de Informagao de Mocambique (A. I. M.): 
2) Servico Nacional de Cinema: 
3) Servico de Formacao Profissional. 

2. A Radio Mocambique funcionara dependente da Dt- 
reccao Nacional de Informacan. 

3.°. A [Imprensa Nacional funcionaraé dependente do 
Instituto Nacional do Livro ec do Disco. 

4° QO Ministro da Informacao podcra delegar compe- 
iéncias especificas nos directores nactonais ou nos dircc- 

tores-ad juntos. 
5.2 Os Servicos integrados na Direccao Nacional de 

Informacéo sao dirigidos por chefes de servico. \ 
6.° E criado no Ministério da Informacao um Conselho 

Consultivo constituido por: 

1) Membros permanentes: Ministro, Vice-Ministro, Se- 

cretario-Geral e directores nacionais; 

2) Membros eventuais: directores-adjuntos, chefes de 

servico, chefe de gabinete e os elementos do Ga- 
binete de Estudos que o Ministro designar. 

7.°0—1. A Direccao Nacional de Informagao € o orgao 
de nivel central a quem compete organizar, estabelecendo 
as necessarias directivas, todos os érgaos de Informacao 
Nacional, levando-os a coordenar a sua accao no sentido 

de contribuirem o mais completamente possivel para o 
reforco da unidade nacional ec consolidagao do poder po- 

pular democratico, difundindo a linha politica da FRE- 

LIMO, noticiando e analisando todo o esfor¢o das vastas 

massas mocambicanas no processo revolucionario, dando 

a conhecer os valores culturais nacionais numa perspectiva 
revolucionaria, divulgando a actividade do Governo e in- 

formando sobre os principais acontecimentos da vida inter- 
nacional. 

Os 6rgaos de Informacao Nacional terao o apoio da 

Direceao Nacional de Informac&o no sentido de se trans- 

formarem em instrumentos que fomentem a troca de expe- 

riéncias revolucionarias a nivel nacional, e o internaciona- 

lismo militante. 
2. A Direccio Nacional de Informacao compete coorde- 

nar e apoiar os 6rgados de Informacao Nacional na revolu-
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clonarizacao das suas estruturas, democratizando-as, _ tor- 
nando-as operativas e produtivas e criando nessas estruturas 
meios de a informacao correcta ser levada ao conhecimento 
das largas massas. 

3. A Direccao Nacional de Informacao compete criar 
OS Melos necessarios 4 divulgacdo a nivel internacional das 
realizagoes das massas trabalhadoras mocambicanas. 

4. A Digeccto Nacional de Informacéo compete ainda 
crlar uma estrutura destinada 4 forma¢ao de quadros técni- 
cos mocambicanos de Informacao. 

3.° Ao Instituto Nacional do Livro e do Disco compete 
fundamentalmente: 

1) Controlar e orientar a actividade editonal e definir 
a respectiva politica de smportacado e exportacao: 

2) Controlar e orientar a producao de discos, fitas 
gravadas e¢ outros meios de reproducao sonora 
e definir a respectiva politica de importacao e 
exportacao. 

9° A Direccio Nacional de Propaganda e Publicidade 
compete em geral: 

1) Criar veiculos de divulgacao e propaganda das acti- 
vidades da FRELIMO e do Governo, a todos 
oS niveis de comunicacao interna e externa; 

2) Garantir, através dos controlos necessarios, a ade- 
quacao de toda a actividade de propaganda e 
publicidade aos principios e leis da Republica 
Popular de Mocambique. 

10.° Os Servicos ora criados terao o pessoal constante 
dos mapas I, Il, III, .V. V e VI anexos. 

Lourenco Marques, 17 de Novembro de 1975 —O ML- 
nistro da Informacao, Jorge Rebelo. —O Miunistro das 
Financas, Salomao Munguambe —_O Ministro de Estado 
na Presidéncia, José Oscar Mantetro. 

  

f Mapas a que se refere o n. 10.° da presente portaria 
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Quadro de pessoal da Direccao Nacional de Informagao 

  

  

  

Ouaniti- dade Destgnacao Letra 

1 Director nacional D 
| Director-adjunto E 
2 Terceiros-oficials Q 
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Quadro de pessoal da Agéncia de Informacao de Mocambique 

  

Quanti- Designacao 
dade 

Letra 

Chefe de servico 
Tradutores 
Redactores 

Tradutores 

Redactores 
Repérteres | 

Operadores de felex 
Esteno-dactilégrafo 
‘Reporteres estagiarios 
Secretarios-dactilografos 
Condutores 
Estafetas-moto 
Telefonistas 
Continuos 
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Quant “ 
jade Designacio Letra 

Seccdo Fotografica 

1 Reporter fotografico K 
2 Reporteres fotograficos M 

Centro de Documentacdo e Infermacao 

| Chefe de seccdo J 
i Analhista L 
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Quadro de pessoal do Servico Nacional de Cinema 

Designacao 

Chefe de servico 
Chefes de sector 
Operador-chefe de laboratério 
Chefes-adjuntos de sector 
Sonorizador 
Montador 
Assistente do chefe de servico 
Chefes de seccao 
Operadores de 1." 
Primeiros-oficiats 
Projeccionista-chefe 
Segundos-oficiais 
Arquivista 
Fotégrafo 
Electricista 
Terceiros-oficiais 
Montador de negativo 
Agentes de fiscalizacio 
Operadores de 2° 
Escriturérios-dactilégrafos 
Condutores de automdéveis 
Telefonista 
Ajudantes de projeccionistas 
Operadores de som . 
Assistente de som 
Assistente de revelacao 
Assistente de copia 
Assistente de controlo de banhos 
Assistente de montagem 
Auxiliares     

IV 
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Quadro de pessoal do Servico de Formacao Profissional 
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Quanti- 3 
43 4c Desigenacao Letra 

1 Chefe de servico EB 
] Chefe de servico-adyjunto F 
1 |Terceiro-oficial Q 
1 Escriturario-dactilégrafo S 

Vv 

Quadro de pessoal do Instituto Nacional do Livro 
e do Disco 

Quant- s dade Designacao Letra 

| | 

1 |Dnirector D 

1 Director-adjunto Ez 

2  |Chefes de sector especializado G 
2  |Encarregados de relacoes publicas J 
2 Chefes de seccéo J 
4 | Primeiros-oficiais L     L
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Quanti- 
dade Designacao | Letra 

Segundos-oficiais 
Arqutvistas 
Encarregados de livraria 
Primetros-empregados de livraria 
Terceiros-oficiais 
Motoristas 
Praticantes de livraria 
Escriturarios-dactilé6grafos 
Telefonista 
Escriturarios-dactilografos 
Escriturarios-dactilégrafos 
Continuos 
Auxiliates D
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VI 

Quadro de pessoal da Direccao Nacional de Propaganda 
e Publicidade 

  

Quanti- 7 . 
dade esignacao Letra 

  

Sector de Direccao 

Director 
Tecnico de produciéo 
Chefe ac seccao 
segundo-oficial A

A
O
 

Sector de Producdo 

Responsavel da producao 
Técnico para laboratério fotografico 
Continuo <

a
     

  

O Ministro da Informacao, Jorge Rebelo. —O Ministro 
das Financas, Salomao Munguambe. —-O Ministro de Es- 
tado na Presidéncia, José Oscar Montetro. 
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MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA 

Portaria n.° 120/75 

de 22 de Novembro 

  

1. O préximo fim do corrente ano lectivo da Unitver- 
sidade de Lourengco Marques torna urgente promulgar 
novas normas de admiss40, pois que as actualmente em 
vigor nao permitem atender as necessidades relativas do 
Pais em quadros graduados pelo ensino superior. 

2. Ponderados os objectivos a atingir com a nova 
regulamentacéo, chegou-se a conclusao de que importava 
fundamentalmente: 

a) Garantir que os alunos possuam a preparacao 
basica suficiente especifica de cada curso; 

b) Verificar qual o nivel médio do grau de assimila- 
cao, no que diz respeito ao tipo dos conheci- 
mentos que mais importa aos Cursos que pre- 
tendem frequentar, a fim de orientar os docentes 
da Universidade sobre os métodos, a extensao 

e a profundidade do ensino que devem ministrar 
nos primeiros anos; 

c) Orientar os alunos para os Cursos que furam ou 
forem considerados prioritérios, tendo também 
em atencao as aptidoes que revclem 

3. Foi considerada a hipdtese de conseguir dar satisfa- 
cio a estes objectivos, pela simples apreciagao do curriculum 
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escolar dos candidatos, abolindo assim qualquer prova de 
admissao. Julgou-se inconveniente seguir este caminho 
em virtude de o nosso ensino secund4rio estar ainda em 
fase de estruturacdo experimental, nio dando, por ora, 
garantia de por si sO satisfazer os referidos objectivos. 
Optou-se pois pelas provas de admisséo, mas nao deixou 
de ser ponderado que elas devem ser efectuadas dentro do 
novo espirito que ja comeca a animar o ensino em Mo- 
cambique, deixando de ser simples formas de avaliacao 
quantitativa de conhecimentos para passarem a ser, funda- 
mentalmente, valiosos elementos de conhecimento dos exa- 
minandos. 

Nestes termos e no uso dos poderes conferidos pelo ar- 
tigo 1.° do Decreto-Lei n.° 22/75, o Ministro da Educacao 
e Cultura determina: 

Condicoes normais de admissao 

ARTIGO 1.° 

1. A matricula no 1.° ano dos Cursos ministrados 
na Universidade de Lourengo Marques (U. L. M.) far-se-a, 
em regra, mediante a aprovacio em provas, apenas escritas, 
nas duas disciplinas nucleares respectivas.  — 

2 As nucleares sio as como tal consideradas pela legis- 
lacio em vigor, podendo no entanto o Reitor da U. L. M., 
sob proposta dos departamentos, admitir outra disciplina 
como nuclear em alternatrva com uma das fixadas. 

ARTIGO 2.° 

1. Serio admitidos 4s provas os que tenham completado 
os Cursos complementares dos liceus e escolas técnicas ou 
oO 2.° ano do Instituto Comercial. 

2. Os candidatos poderio aprescnlar-se as provas das 

disciplinas que constituem o elenco do curso ou ano que 
completarem, até a um maximo de quatro. 

ARTIGO 3.° 

1. Para cada disciplina havera s6 uma prova, valida para 
todos os departamentos em que seja nuclear. O Reitor da 

U.L.M. indicara o departamento encarregado de organi- 

zar a prova ou nomeard4 uma comissao composta de ele- 

mentos dos departamentos interessados. 
2. Para os candidatos impossibilitados por doenca ou 

qualquer outro motivo de forg¢a maior devidamente com- 

provado, realizar-se-A uma segunda chamada. 

ArRTIGO 4.° 

Até a data da realizacio dos exames, o Reitor da 

U.L.M. fixaré, de acordo com as necessidades relativas 
do Pais e as disponibilidades técnicas e humanas de cada 

departamento, o nimero dos candidatos que poderao ser 
admitidos 4 matricula no 1.° ano de cada um dos cursos. 

ARTIGO 5.° 

Afixados os resultados das provas, os candidatos qué 
pretendam matricular-se na U.L.M. devem indicar qual 
a sua ordem de preferéncia em relagao aos cursos para os 

quais adquiriram condi¢gdes de admissao. 

ARTIGO 6.° 

1 A classificacio relativa dos candidatos far-se-a, em 

cada departamento, tomando como base a classificacao 

média obtida nas respectivas nucleares.
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2. O Reitor da U. L. M. podera determinar, sob proposta 
do departamento, que a classificacaéo relativa se faca com 
base na classificacao da disciplina nuclear que o departa- 
mento considerar predominante. 

ARTIGO 7,° 

1. Os candidatos serdo admitidos a matricular-se no 
Curso que ttverem escolhido em primeiro lugar, se pela 
sua Classificacao feita nos termos do artigo anterior ficarem 
ordenados de modo a nao exceder o nimero estabelecido 
nos termos do artigo 4.° Caso contrario, recorrer-se-a a 
segunda preferéncia e sucessivamente. 

2. Aos candidatos que obtiverem condicées de admissao 
a mais do que um dos Cursos muinistrados na U. L. M. 
sera sempre garantida a matricula pelo alargamento do 
numero referido no artigo 4.°, se for necessario. 

Dispensa de provas 

ARTIGO 8.° 

1. Sao dispensados de prova de admissio a um deter- 
minado curso os candidatos que tiverem média geral nao 
inferior a catorze no ultimo ano dos graus indicados no 
n.° 1 do artigo 2.°, com nota média anual nao inferior a 
catorze em cada uma das duas disciplinas nucleares. 

2. Se um candidato dispensado, nos termos do nimero 
anterior, de prestar provas de admissao a um determinado 
curso, desejar obter condicdes de inscricéo noutro, tera 
de prestar provas as duas nucleares respectivas, ainda que 
uma delas seja comum com as do curso em relacao ao 
qual esta dispensado. 

3. Sao aplicaveis aos candidatos dispensados de prova 
de admissao as regras dos artigos 5.°, 6.° e 7.°, sendo a sua 
classificacao relativa para efeitos de inscricaéo na U. L. M. 
feita com base nas notas que tiverem obtido nos cursos 
referidos no artigo 2.°, nas disciplinas nucleares. 

Condicées excepcionais de admissao 

ARTIGO 9.° 

Si0 admitidos a matricular-se em qualquer curso da 
L.L.M. os que ja tiverem os graus de bacharel ou Ir- 
cenciado de outro curso, desde que nao tenham mais de 
45 anos de idade. 

ArTIGO 10.° 

1. O Reitor da U. L. M. podera admitir a inscreverem-se 
em qualquer curso, sem provas de admissdo, individuos 
sem a escolaridade minima referida no artigo 2.°, e idade 
nao inferior a 30 nem superior a 45 anos, mediante pro- 
posta favoravel do departamento respectivo. A proposta 
sera feita com base em exame ao curriculum do candidato 
constituido por publicacdes ou trabathos profissionais da 
especialidade e ainda, sendo necessario, numa entrevista 
com o interessado. 

2. O departament» pode propor somente ou, em al- 
ternativa, qué o candidato seja admitido a prestar provas 
de admissao. 

3. Tendo sido apenas proposta a inscrigao sem provas, 
0 Reitor pode também decidir admitir o interessado a 
prestart provas. 

ArTico 11. 

Mediante proposta, feita nos termos do n.° 1 do ar- 
tigo anterior, pode o Reitor da U. L. M. admitir a prestar 
provas de admissdo individuos com idade nado inferior 
a 23 anos que tiverem a escolaridade minima correspon- 
dente a 9.* classe. 
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Disposicao final 

ARTIGO 12.° 

O Reitor da U.L.M. resolvera, por despacho, os casos 
auvidosos, 

Ministério da Educacaéo e Cultura, 18 de Novembro de 
1975.— O Ministro da Educacio e Cultura, Graca Simbine. 
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MINISTERIO DA INDOSTRIA E COMERCIO 
7 A 

  

  

Despacho 

Apurou-se gue dois elementos do Conselho de Admi- 
histracdo da Acucareira de Mocambique, S. A. R. L., aban- 
donaram a efectiva administracio da referida sociedade, 
encontrando-se a residir em Portugal. 

Por outro lado esses elementos tém, a partir da delega- 
cao em Lisboa daquela empresa, tentado dificultar as tran- 
sacgoes com Portugal e entidades ptblicas portuguesas, 
rcicrentes a negdcios da Acucareira de Mocambique. 

Assim, arrogando-se a qualidade de unicos representan- 
tes da Acucareira de Mocambique, S.A. R.L., com sede 
na Beta, tém posto em causa as deliberacGes tomadas pelos 
membros do Conselho de Administracio residentes em 
Mocgambique (os quais tém pretendido acautelar os inte- 
resses do nosso Pais) e tém posto dificuldades a que seja 
creditado na conta do Banco de Mocambique junto de 
entidades bancarias portuguesas o produto da exportacao 
de acucar de Mocambique. 

Estes os factos apurados no inquérito feito e depois de 
ouvido o Conselho de Administracdo da Acucareira de 
Mocambique. 

Em face dos factos apurados, nao ha dtivida que os dois 
elementos do Conselho de Administracio incorreram no 
previsto nas alineas e) e f) do n.° 3 do artigo 1.° do De- 
creto-Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro. 

Assim, e nos termos da alinea b) do n.° 2 do artigo 3.° 
do mesmo diploma legal, determino: 

A suspensao de todas as suas funcdes nos 6rgaos sociais 
da Acucareira de Mocambique, S.A. R.L., dos senhores 
José Augusto Silva (presidente do Conselho de Adminis- 
tragcao) e Antonio Nogueira Pereira (administrador-dele- 
gado), cessando simultaneamente a obrigacéo de qualquer 
dos seus subordinados de cumprirem ordens e instrucdes 
suas. 

Ministério da Industria e Comércio, 20 de Novembro de 
1975.—O Ministro da Industria e Comércio, Mério da 
Graca Machungo. 

  

$< 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 
er 

Despacho 

  

Havendo necessidade de continuar a ser exercido um 
controlo sobre o transito interno de algumas espécies ani- 
mais, seus produtos e despojos, com o fim de impedir actos 
de sabotagem econdémica e social contra o Pais: 

Determino: 

1. Os ammmais das espécies bovina, arietina, caprina e 
suina, quando em transito, devem continuar a fazer-se. 
acompanhar da respectiva licenca modelo D1. 
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$s carnes dos_animais referidos no_numero anterior 
e as peles de bovinos, quando em transito, devem continuar 
a fazer-se acompanhar da respectiva 

Estas medidas tém cardacter transitério. 

  

    

      

Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvalho. 
Ministério da Agricultura, 14 de Novembro de 1975. | 
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MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DE ESTADO 
NA PRESIDENCIA E DAS FINANCAS 

Rectificacao 

Foram determinadas as seguintes rectificacdes 4 Porta- 
ria n° 103/75, de 4 de Novembro, publicada no Boletim 
da Republica, 1.4 série, n.° 56, da mesma data: 

No artigo 19°, n° 1, onde se lé: «. integrada na Di- 
reccao Nacional de Produgao Agraria.», deve ler-se: 
« integrada na Direccao Nacional de Agricultura 
e Florestas » 

No artigo 19.°, n.° 2, onde se lé: «. e o8 seus Servicos 
Técnicos integrados na Direccao Nacional de Pro- 
ducao Agraria.», deve ler-se: « e os seus Servicos 
Técnicos integrados na Direccao Nacional de Agri- 
cultura e Florestas.». 

© Ministro da Agricultura, Joaguim Ribeiro de Carva- 
lho. —O Ministro de Estado na Presidéncia, José Oscar 
Monteiro.—O Miuinistro das Financas, Salomao Mun- 

guambe. 

icenca modelo D2. 
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 

Portaria n.° 121/75 

de 22 de Novembro 

  

Na reestruturacdo dos Servicos de Marinha esta consi- 
derada a reorganizacao da funcao pilotagem nos portos de 
Mocambique. 

Fntretanto, e dadas as caracteristicas especificas da ope- 
ra¢ao actual, ha que fixar as gratificagoes permanentes 
previstas pelo Decreto n.° 1/75, de 23 de Junho, que revo- 
gou o Decreto Provincial n.° 67/73 e tornou permanentes 
as gratificacoes anteriores. 

Nestes termos, o Ministro dos Transportes e Comunica- 
coes determina: 

1° As gratificacoes permanentes, mensais, referidas no 
n.° 2 do artigo 2.° do Decreto n.° 1/75, de 23 de Junho, do 
Governo de Transicao, sao fixadas nos seguintes quanti- 
tativos: 

Piloto-Mor 1.00 2. 1 ce. cue ceeeeeeeeeeeee tees 16 500300 
Sota-piloto-mor . 1.0... cc... ue. 16 500$00 
Cabo-piloto 16 500$00 
Piloto | 16 500$00 
Piloto pratico . 12 500$00 

2.° Ao capitao da Marinha Mercante da Direcgao dos 
Servicos de Marinha é mantida a gratificacao mensal de 
1800S. 

3.° Nos casos de assisténcia feita por pratico em qual- 
quer porto de Mocambique e por entrada ou saida de 
navios mantém-se a gratificacdo de 200$. 

Ministério dos Transportes e Comunicacgoes, 18 de No- 
vembro de 1975.—O Ministro dos Transportes e Comu- 
nicacdes, José Luis Cabaco. 

Prego —- 6$00 

  

JMPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE


