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BOLETIM DA REPUBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE 

S U M Á R I O 

Ministério da Cooperação: 

Diploma Ministerial n.o 55/90: 

Publica o quadro de pessoal do Ministério da Cooperação 
e revoga o Diploma Ministerial n.° 26/87, de 28 de Janeiro 

Ministérios da Cooperação, das Finanças e 
do Trabalho: 

Diploma Ministerial n.o 56/90: 

Aprova o Regulamento das Carreiras Profissionais a vigorar 
no Ministério da Cooperação e revoga o Diploma Minis-
terial n.° 66/86, de 10 de Dezembro. 

Ministério dos Transportes e Comunicações: 

Diploma Ministerial n.o 57/90: 

Emite e põe em circulação, cumulativamente com as que se 
acham em vigor, uma emissão de um selo alusivo ao 
«15° ANIVERSARIO DA CRIAÇÃO DO BANCO DE 
MOÇAMBIQUE». 

Despacho: 

Nomeia uma comissão instaladora para a empresa ACAUTO 
- Acessórios de Automóveis, Limitada, e indica os elemen-

tos que a constituem. 

Ministério da Saúde: 
Despacho: 

Nomeia Herculano Bata, técnico de medicinar especializada 
em Saúde Pública, para exercer em comissão de serviço 
as funções de Director Nacional. 

Comissão Nacional de Salários e Preços: 

Resolução n.o 1/90: 

Concernente aos preços de produtos agrícolas, de confeitaria 
e de perfumaria. 

Resolução n.o 2/90: 

Atinente ao preço de milho de origem nacional, na sua fase 
de produção. 

MINISTÉRIO DA COOPERAÇÃO 

Diploma Ministerial n.° 55/90 
de 20 de Junho 

Com a publicação do Regulamento das Carreiras Pro-
fissionais do Ministério da Cooperação, aprovado pelo 
Diploma Ministerial n.° 56/90, de 20 de Junho, toma - se 
necessário rever o respectivo quadro de pessoal; 

Com a aprovação da Comissão de Administração Estatal, 
e ao abrigo do artigo 3 do Decreto n.° 3/85. de 22 de 
Maio, o Ministro da Cooperação determina: 

Artigo 1. É publicado o quadro de pessoal do Ministério 
da Cooperação anexo a este diploma, de que faz parte 
integrante. 

Art. 2. O quadro de pessoal agora - publicado contempla 
o número de unidades a prover em ca da uma das ocupa-
ções profissionais do Anexo I do Regulamento de Carreiras 
Profissionais do Ministério da Cooperação, aprovado pelo 
Diploma Ministerial n.° 56/90, de 20 de Junho. 

Art. 3. O número de lugares a dotar em cada categoria 
profissional será fixado anualmente pelo Ministro da 
Cooperação tendo como referência: 

a) O quadro das ocupações agora aprovado e o nú-
mero de unidades existentes em cada categoria 
profissional; 

b) As novas admissões, os concursos de promoção e 
cutros movimentos de pessoal programados; 

c) Os limites dos fundos de salários aprovados para 
o Ministério da Cooperação. 

Art. 4. Consideram - se criados, desde já, para cada cate-
goria profissional, o número de lugares necessários a per-
mitir ao provimento de todos os funcionários classificados 
para essa categoria no processo de integração previsto no 
regulamento das carreiras profissionais do Ministério da 
Cooperação. 

Art. 5. Relativamente a quaisquer nomeações e outros 
movimentos de pessoal determinados do antecedente, que 
aguardam o visto do Tribunal Administrativo, a criação 
dos lugares retroage, nos seus efeitos à data do respectivo 
despacho ou do início das funções consoante o caso. 

Art. 6. É revogado o Diploma Ministerial n.° 26/87, 
de 28 de Janeiro. 

Ministério da Cooperação, em Maputo, 28 de Fevereiro 
de 1990. - O Ministro da Cooperação, Jacinto Soares 
Veloso. 

Quadro do pessoal do Ministério da Cooperação 

Categoria/função Unidade 

A. Funções de direcção e chefia 

A.1 - Director Nacional 2 
A .2 - Director Nacional - adjunto 1 
A.3 - Chefe de departamento , . . . . 8 
A.4 - Chefe de gabinete 1 
A.5 - Chefe de repartição 3 
A.6 - Chefe de secção 9 

Subtotal . . . 24 



B. Outras funções de confiança 

B.1 - Assessor 5 
B.2 - Secretário particular 1 

Subtotal . 6 

C. Carreiras técnicas 

C. 1 - Técnico A de cooperação 17 
C. 2 - Técnico B de cooperação 11 

C. 3 - Técnico C de cooperarão ... . 19 

C. 4 - Técnico D de cooperação 18 

C. 5 - Documentalista B 2 

C. 6 - Técnico C de documentação 1 

C. 7 - Técnico D de documentação 1 

C. 8 - Analista de sistema A 1 
C 9 - Técnico C de programação . 1 

C.10 - Técnico D de programação 1 

Subtotal 72 

D. Carreira de administração estatal 

D.1 - Técnico de administração de 1.a 1 
D 2 - Técnico de administração de 2.a 4 
D.3 - primeiro oficial de administração 

5 

D.4 - Segundo - oficial de administração 1 
D.5 - Terceiro - oficial de administração . . . 2 
D.6 - Aspirante .... 

2 

Subtotal 15 

E Carreira de secretariado 

E.1 - Secretária de direcção . ... 2 

E.2 - Secretário - dactilógrafo 3 

E.3 - Dactilógrafo de 1 . a . . . 5 
E.4 - Dactilógrafo de 2.a 8 

E.5 - Dactilógrafo de 3.a 2 
E.6 - Escriturário dactilógrafo . 4 

Subtotal 24 

F. Ocupação de apoio técnico e geral 

F. 1 - Oficial de protocolo de 1.a 1 
F. 2 - Oficial de protocolo de 2.a 2 
F 3 - Oficial de protocolo de 3.a 2 
F. 4 - Condutor de automóveis de 1.a classe ... 6 
F. 5 - Condutor de automóveis de 2.a classe 3 

F. 6 - Impressor de offset 1 
F. 7 - Encadernador 1 

F. 8 - Telefonista 2 
F. 9 - Recepcionista 1 

F.10 - Estafeta 3 
F.11 - Contínuo . . 1 
F.12 - Servente 9 
F.13 - Guarda 2 

Subtotal . 34 

TOTAL 175 

MINISTÉRIOS DA COOPERAÇÃO, DAS FINANÇAS E DO TRABALHO 

Diploma Ministerial n.° 56/90 
de 20 de Junho 

As Directivas Económicas e Sociais do V Congresso do 
Partido Frelimo estabelecem que o aumento da produtivi-
dade do trabalho através do reforço da organização da 
produção, da eficiência da direcção e da qualificação da 
força de trabalho, continua a ser uma tarefa prioritária. 

Considerando a redefinição das funções gerais e atribui-
ções específicas do Ministério da Cooperação, as quais 
determinam a actividade laboral dos seus funcionários e 
como forma de se responder à actual fase de desenvolvi-
mento do País, é necessário garantir um sistema de pro-

gressão contínua nas carreiras profissionais, definindo 
perspectivas e estímulos, com vista a uma melhor e mais 
eficaz prestação de serviços,. 

O Regulamento das Carreiras Profissionais concebido 
durante a Secretaria de Estado da Cooperação Interna-
cional, aprovado e publicado através do Diploma Minis-
terial n.o 66/86, de 10 de Dezembro, cedo se revelou ina-
dequado às novas exigências de qualificação da força de 
trabalho resultantes da promulgação do Estatuto Geral 
dos Funcionários de Estado e da reformulação das atri-
buições e funções do Ministério da Cooperação. 

Nestes termos, tornando se necessário actualizar o regu-
lamento do processo de carreiras profissionais do Minis-
tério da Cooperação; 

No uso das competências que lhes são cometidas, os 
Ministros da Cooperação, das Finanças e do Trabalho 
determinam: 

Artigo 1. E aprovado o Regulamento das Carreiras 
Profissionais a vigorar no Ministério da Cooperação, adian-
te abreviadamente designado por Regulamento, o qual 
consta em anexo ao presente diploma e dele faz parte 
integrante. 

Art. 2. O despacho a que alude os artigos 14 e 21 não 
carece de publicação no Boletim da República. 

Art. 3. A integração prevista no artigo 20 e seguintes 
do Regulamento operar - se - á apenas relativamente aos fun-
cionários que à data da publicação do presente diploma 
se encontrem no exercício das suas funções ou, no mo-
mento e nos termos regulados no artigo 23 no caso de 
funcionário que, na mesma data, se encontre em situação 
de actividade fora do quadro ou inactividade no quadro 
e fora dele. 

Art. 4. Nos casos a que se refere o artigo 23 do Regu-
lamento e a parte final do artigo anterior, o abono das 
remunerações previstas no mesmo Regulamento ou o pro-
cessamento de quaisquer acertos efectuar - se - ão com efeitos 
apenas a partir do momento em que o funcionário haja 
retomado ou venha a retomar a actividade nos quadros. 

Art. 5. É revogado o Diploma Ministerial n.° 66/86, 
de 10 de Dezembro. 

Maputo, 20 de Fevereiro de 1990 - O Ministro da 
Cooperação, Jacinto Soares Veloso. - O Ministro das Fi-
nanças, Abdul Magid Osman. - O Ministro do Trabalho 
Aguia r Jonas sane Reg ina ldo Rea l Mazu la . 

Regulamento das Carreiras Profissionais 
do Ministério da Cooperação 

C A P I T U L O I 

Do âmbito de aplicação 

ARTIGO 1 

1. O presente Regulamento aplica - se aos funcionários 
do Ministério da Cooperação. 

2. Aos trabalhadores eventuais aplicar se - ão as condi-
ções estabelecidas contratualmente com observância das 
disposições aplicáveis do Estatuto Geral dos Funcionários 
do Estado. 

ARTIGO 2 

Os direitos que nos termos deste Regulamento se atri-
buem aos funcionários poderão suspender - se, reduzir - se ou 
cessar, de conformidade com a regulamentação geral que 



for aplicável, quando aqueles funcionários se encontrem 
em situação de inactividade temporária ou actividade fora 
dos quadros. 

CAPITULO II 

Das ocupações, dos quadros 
e das carreiras profissionais 

ARTIGO 3 

1. As ocupações profissionais específicas ou comuns e 
os cargos de direcção e chefia, e os lugares de confiança 
a contemplar na organização dos quadros de pessoal são 
as constantes do Anexo I. 

2. A cada ocupação profissional corresponde um con-
teúdo de trabalho, requisitos de habilitação escolar, quali-
ficação técnico - profissional ou de outra natureza que sejam 
requeridos para o provimento nos postos com eles rela-
cionados. 

3. Os qualificadores profissionais são os constantes do 
Anexo II e os aprovados em lei geral ou específica nos 
casos em que nenhuma referência se faça. 

4 A lista das ocupações poderá ser ampliada em confor-
midade com as necessidades de serviço, mediante despacho 
conjunto dos Ministros da Cooperação, da Administração 
Estatal e das Finanças. 

ARTIGO 4 

1. São consideradas no Ministério da Cooperação as 
seguintes carreiras: 

a) Carreira técnica; 
b) Carreira de administração estatal; 
c) Carreira de secretariado. 

2. Para além destas carreiras o quadro do Ministério de 
Cooperação comportará outras ocupações profissionais não 
integradas em carreiras, e que constam da nomenclatura 
em Anexo I. 

ARTIGO 5 

1. A carreira técnica de cooperação é específica do 
Ministério da Cooperação e estrutura - se nas seguintes cate-
gorias: 

- Especialista; 
- Técnico A; 
- Técnico B; 
- Técnico C; 
- Técnico D. 

2. A cada categoria corresponde um qualificador defi-
nindo o conteúdo de trabalho e o conjunto de requisitos 
profissionais ou de outra natureza necessários, em confor-
midade com o definido no Anexo II. 

3. Cada categoria com excepção do especialista subdi-
vide - se nas seguintes classes: 

- Principal; 
- De 1.a; 
- De 2.a 

4. A cada classe corresponde um grau de acumulação 
de experiência profissional e competência no desempenho 
de funções na categoria. 

ARTIGO 6 

1. Estabelece - se em três anos o tempo de permanência 
obrigatória em cada classe de cada categoria. 

2. A progressão na carreira efectua - se mediante concurso, 
promoção e apenas relativamente a técnicos que reúnam 
a totalidade dos requisitos exigidos. 

3. O Ministro da Cooperação aprovará, por despacho, 
o regulamento dos concursos. 

ARTIGO 7 

1. A título excepcional, podem os técnicos beneficiar 
de equiparação à categoria superior na 2.a classe, com 
dispensa das qualificações exigidas, desde que: 

a) Tenham completado cinco anos de serviço na 
classe principal da sua categoria com boas infor-
mações; 

b) Sejam aprovadas em exame de habilitações. 

2. A progressão ulterior dos técnicos promovidos nos 
termos do número anterior fica condicionada à obtenção 
das qualificações exigidas nos respectivos qualificadores. 

3 Os funcionários promovidos nos termos do presente 
artigo deverão usar o título da respectiva categoria. 

ARTIGO 8 

Para além da carreira técnica específica do Ministério 
da Cooperação consideram se as carreiras técnicas comuns, 
nas áreas da economia, direito, informática e outras simi-
lares que se estruturam nos termos do artigo 5 do presente 
Regulamento. 

ARTIGO 9 

O ingresso e progressão nas carreiras de administração 
estatal e secretariado obedecem às disposições do Estatuto 
Geral dos Funcionários do Estado. 

ARTIGO 10 

As funções de direcção, de chefia e os lugares de con-
fiança são exercidas em comissão de serviço por livre esco-
lha do Ministro, respeitadas as exigências dos respectivos 
qualificadores profissionais. 

C A P I T U L O I I I 

Dos estágios e do período probatório 

ARTIGO 11 

O provimento de novos funcionários nas categorias pro-
fissionais de ingresso é precedido dum estágio de seis meses, 
findo o qual, o estagiário é submetido a uma avaliação. 

ARTIGO 12 

1. A dispensa do funcionário em estágio ou período 
probatório poderá verificar - se a qualquer momento, sempre 
que aquele não revele as qualidades exigidas para o desem-
penho da ocupação profissional, mediante despacho do 
Ministro da Cooperação, com comunicação obrigatória ao 
interessado dos motivos da dispensa. 

2. A dispensa do estagiário nos termos do número ante-
rior operar - se - á sem direito a qualquer indemnização ou 
reparação. 

ARTIGO 13 

Quando na prova de avaliação a que alude o n.° 1 do 
artigo 11 o estagiário não obtenha classificação suficiente 
para o provimento será o mesmo dispensado, não havendo 
lugar a qualquer indemnização. 

ARTIGO 14 

Os períodos de estágio e probatório serão contados para 
todos os efeitos desde que não haja interrupção de serviço. 



CAPÍTULO IV 

Salários 

ARTIGO 15 

Os salários a praticar no Ministério da Cooperação são 
resultantes das tarifas legalmente aprovadas ou segundo 
tabelas a aprovar por despacho conjunto dos Ministros da 
Cooperação, das Finanças e do Trabalho. 

ARRIGO 16 

Os salários a atribuir aos funcionários designados para 
exercer cargos de direcção e chefia não poderão ser infe-
riores ao que lhes corresponde pelo exercício da sua cate-
goria acrescido de 10 por cento. 

ARTIGO 17 

Os funcionários do Ministério da Cooperação terão 
direito aos bónus previstos no Estatuto Geral dos Funcio-
nários do Estado e nos termos da legislação geral aplicável. 

ARTIGO 18 

O salário a atribuir ao funcionário designado para ocu-
par determinado posto de trabalho em regime de substi-
tuição ou acumulação de serviço é ò que para o efeito 
dispõe o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. 

ARTIGO 19 

Para que se verifique produção de efeitos em matéria 
de salários, a acumulação de funções só será considerada 
quando cumulativamente: 

a) Tiver lugar entre cargos de chefia ou direcção do 
mesmo nível e por período não inferior a trinta 
dias; 

b) A produção de tais efeitos tenha sido previamente 
autorizada por despacho do Ministro da Coope-
ração. 

C A P I T U L O V 

Disposições transitórias 

ARTIGO 2 0 

A integração dos actuais funcionários nas categorias 
profissionais correspondentes processar - se - á nos termos dos 
artigos seguintes. 

ARTIGO 2 1 

Para efeitos de integração a que se refere o artigo ante-
cedente, o Ministro da Cooperação estabelecerá por despa-
cho a lista de equivalências a observar, relativamente às 
actuais categorias profissionais, atendendo ao conteúdo de 
trabalho em cada categoria profissional, conforme o respec-
tivo qualificador aprovado e os requisitos de habilitações 
técnico - profissionais exigidos para o respectivo desem-
penho. 

ARTIGO 2 2 

Os funcionários actualmente designados para exercerem 
funções em comissão de serviço mantêm - se nas mesmas 
funções enquanto despacho específico não vier a alterá-los 
ou fazê - los cessar. 

ARTIGO 2 3 

Para o caso de funcionários que se encontrem em regime 
de actividade fora dos quadros ou inactividade dentro e 
fora dos quadros, a respectiva integração nas carreiras pro-

fissionais far - se - á apenas no momento em que venham a 
retomar a actividade nos quadros ou a requerimento do 
interessado para efeitos de admissão a concurso ao qual não 
esteja vedado apresentar - se como candidato. 

ARTIGO 2 4 

A atribuição das novas categorias profissionais efec-
tua - se independentemente de quaisquer formalidades e 
unicamente mediante listas nominais, anotadas pelo Tribu-
nal Administrativo e publicadas no Boletim da República, 
devendo os funcionários continuarem a ser abonados das 
actuais remunerações até à data da publicação das referidas 
listas. 

ARTIGO 2 5 

1. O abono dos salários, nos termos do presente Regula-
mento, será efectuado com efeitos a partir da data do 
despacho de integração. 

2. Continuarão a ser abonados nos termos das disposi-
ções legais aplicáveis os abonos de família legalmente cons-
tituídos antes da data de aprovação do presente Regula-
mento. 

ARTIGO 2 6 

Aplicam - se aos funcionários do Ministério da Coopera-
ção as disposições do artigo 284 do Estatuto Geral dos 
Funcionários do Estado. 

ANEXO 1 

Nomenclatura de ocupações profissionais 
A. Cargos de direcção e chefia 

A. 1 - Director Nacional. 
A.2 - Director Nacional - adjunto. 
A.3 - Chefe de departamento. 
A.4 - Chefe de gabinete. 
A.5 - Chefe de repartição. 
A.6 - Chefe de secção. 

B. Outras funções de confiança 

B.1 - Assessor do Ministro. 
B.2 - Secretário particular. 
B.3 - Secretário de relações públicas. 

C. Carreiras técnicas 

C. 1 - Técnico A de cooperação. 
C. 2 - Técnico B de cooperação. 
C. 3 - Técnico C de cooperação. 
C. 4 - Técnico D de cooperação. 
C. 5 - Técnico A jurista. 
C. 5 - Técnico B jurista. 
C. 7 - Técnico A economista. 
C. 6 - Técnico B economista. 
C. 7 - Documentalista B. 
C. 8 - Técnico C de documentação. 
C. 9 - Técnico D de documentação. 
C.10 - Analista de sistemas A. 
C.11 - Técnico C de programação. 
C.12 - Técnico D de programação. 

D. Carreira de administração estatal 

D. 1 - Técnico superior de administração 
D. 2 - Técnico principal do administração. 
D. 3 - Técnico de administração de 1.a 



D. 4 - Técnico de administração de 2.a 

D 5 - Primeiro - oficial de administração. 
D. 6 - Segundo - oficial de administração. 
D. 7 - Terceiro - oficial de administração. 
D. 8 - Aspirante. 

E. Carreira de secretariado 

E. 1 - Secretário de direcção de 1.a 

E. 2 - Secretário de direcção de 2.a 

E. 3 - Secretário - dactilógrafo. 
E 4 - Dactilógrafo de 1.a 

E. 5 - Dactilógrafo de 2.a 

E. 6 - Dactilógrafo de 3.a 

E. 7 - Escriturário - dactilógrafo. 

F. Ocupações de apoio técnico e geral 

F. 1 - Oficial de protocolo (1.a, 2.a e 3.a) 
F. 2 - Condutor de automóveis ligeiros. 
F. 3 - Mecânico de automóveis. 
F. 4 - Telefonista 
F. 5 - Recepcionista. 
F. 6 - Guarda. 
F. 7 - Estafeta. 
F 8 - Contínuo. 
F 9 - Servente. 
F.10 - Electricista. 
F.11 - Impressor offset. 
F.12 - Encadernador. 

Técnico de Cooperação A 

Conteúdo de trabalho: 

- Organiza, orienta, coordena e supervisa os tra-
balhos dos técnicos de níveis anteriores; 

- Garante a informação necessária, a elaboração e 
controlo do programa de actividade do seu 
sector; 

- Prepara o relatório anual de execução do progarma 
de actividades; 

- Organiza a avaliação sistemática da execução dos 
acordos e programas de cooperação; 

- Organiza, orienta e coordena a elaboração das me-
todologias e definição do processo de trabalho 
para o sistema de informação no seu sector; 

- Analisa e dá parecer sobre informações, propostas, 
relatórios preparados por técnicos de níveis 
anteriores; 

- Estuda, analisa e propõe novas iniciativas de coope-
ração; 

- Participa na inspecção dos programas de coope-
ração; 

- Garante a informação estatística e outra definida 
para o seu sector; 

- Promove e orienta a análise de novas possibilidades 
de cooperação; 

- Promove e orienta as análises dos mercados estran-
geiros, potenciais fornecedores de técnicos no 
âmbito da cooperação técnica; 

- Participa na elaboração de directivas e informações 
preparatórias para delegações nacionais e reu-
niões ou eventos internacionais; 

- Elabora propostas relativas a organização, métodos 
de trabalho, rotinas e procedimentos correntes, 
visando a optimização dos recursos humanos, 
materiais e financeiros; 

- Propõe e participa nas acções de formação e aper-
feiçoamento do pessoal; 

- Participa com estruturas competentes do aparelho 
de Estado em estudos sobre viabilidade dos pro-
gramas de desenvolvimento; 

- Garante a devida ligação com as estruturas compe-
tentes do aparelho de Estado relativamente a 
elaboração, cumprimento e controlo das normas 
em matéria de cooperação técnica. 

Requisitos de qualificação: 

- Licenciatura, de preferência em Direito, Economia, 
Ciências Político - Sociais ou Relações Interna-
cionais; 

- Conhecimento aprofundado da politica externa e da 
política económica da República Popular de Mo-

çambique, 
- Conhecimento aprofundado das relações económi-

cas internacionais; 
- Conhecimento aprofundado das relações e decisões 

de organismos internacionais; 
- Conhecimento aprofundado da legislação em ma-

téria de cooperação e investimento estrangeiro; 
- Domínio de Inglês ou Francês. 

Técnico de cooperação B 

Conteúdo de trabalho: 

- Realiza com perfeição as tarefas dos níveis ante-
riores, verifica e controla o trabalho daqueles 
níveis; 

- Prepara o relatório anual da execução do programa 
de actividades; 

- Verifica periodicamente através da análise de rela-
tórios, o cumprimento dos programas e do desen-
volvimento dos projectos; 

- Formula propostas para solucionar entraves cons-
tatados na implementação de programas; 

- Investiga sobre novas possibilidades de cooperação 
e financiamento; 

- Participa nas negociações com entidades estran-
geiras; 

- Participa na preparação de projectos de acordos 
e contratos; 

- Dá parecer sobre assuntos que dizem respeito a 
sua área; 

- Formula propostas para o aperfeiçoamento de acor-
dos e programas de cooperação; 

- Dá parecer sobre conflitos surgidos na implementa-
ção dos acordos de cooperação e propõe solu-
ções; 

- Coordena as acções necessárias à utilização óptima 
dos donativos, empréstimos e créditos conce-
didos; 

- Elabora a metodologia e define o processo de tra-
balho para o sistema de informação no seu 
sector; 

- Efectua análise dos mercados entrangeiros poten-
ciais fornecedores de técnicos, no âmbito da 
cooperação técnica; 

- Mantém contactos regulares com representantes das 
Embaixadas, Organizações Internacionais e Or-
ganizações Não - Governamentais; 

- Realiza em coordenação com os trabalhadores dos 
níveis anteriores, a recolha, sistematização e o 
estudo das informações sobre aspectos políticos, 
económicos e sociais relativos à área geopolí-
tica da sua competência e que possam ter impor-
tância nas relações de cooperação; 



- Participa nos programas de formação profissional 
de outros trabalhadores e aumenta os seus conhe 
cimentos técnico científicos 

Requ i s i t o s de qual i f icação: 

- Bacharelato de preferência em Economia, Direito, 
Ciências Político - Sociais ou Relações Interna-

cionais, 
- Conhecimento aprofundado da política externa e 

da política económica da República Popular 
de Moçambique; 

- Conhecimento aprofundado da legislação principal 
em matéria de cooperação e investimento estran-
geiro; 

- Conhecimento aprofundado das relações económi-
cas internacionais; 

- Conhecimento aprofundado das relações e decisões 
de organismos internacionais; 

- Domínio de Inglês ou Francês, 

Técnico de cooperação C 

Conteúdo de t rabalho: 

- Realiza com perfeição as tarefas do nível anterior; 
- Participa na preparação das negociações com enti-

dades de diversos países, Organizações Interna-
cionais e Organizações Não - Governamentais; 

- Prepara na base de informações recolhidas, pro-
postas para programas de cooperação, tendo em 
conta o plano estatal central; 

- Assegura a devida coordenação com a Comissão 
Nacional do Plano quando da preparação de 
propostas de cooperação e distribuição de recur-
sos financeiros pelos diversos sectores económicos 
e sociais; 

- Organiza devidamente os dossiers das conversações; 
- Realiza investigação e identificação de novas possi-

bilidades de cooperação; 
- Emite parecer sobre novas iniciativas de coope-

ração, 
- Dá parecer sobre conflitos surgidos na implemen-

tação dos acordos de cooperação; 
- Controla a utilização de donativos, empréstimos e 

créditos de acordo com as normas e instruções 
definidas; 

- Participa na elaboração da metodologia e na defi-
nição do processo de trabalho para o sistema de 
informação do seu sector; 

- Acompanha c apoia delegações estrangeiras; 
- Elabora relatórios sobre visitas dessas delegações. 

Requisitos de qual i f icação: 

- Curso de nível médio; 
- Conhecimento da política externa e da política 

económica da República Popular de Moçam-
bique; 

- Conhecimento da legislação principal em matéria 
de cooperação; 

- Conhecimento das regras e normas para elaboração 
e avaliação de projectos de cooperação; 

- Conhecimento das relações económicas internacio-
nais; 

- Bom conhecimento de Inglês ou Francês. 

Técnico de cooperação D 

Conteúdo de t rabalho: 

- Recolhe informações junto das entidades nacionais 
sobre as necessidades de financiamento para 
projectos no âmbito da cooperação internacional; 

- Apresenta a informação organizada e sintetizada 
de acordo com as normas e instruções definidas; 

- Procede a elaboração de informações propostas 
elementares sobre assuntos relacionados com a 
sua area específica; 

- Supervisa a elaboração e o arquivo dos mapas de 
controlo referente aos acordos de cooperação; 

- Apresenta informação atempada relativamente à 
vigência dos acordos; 

- Participa em actividades ligadas ao controlo de 
programas e projectos, elaborando relatórios sim-
ples; 

- Assegura apoio organizativo à realização dos encon 
tros e reuniões; 

- Elabora actas de reuniões tom entidades nacionais 
e estrangeiras; 

- Mantém actualizada a lista de contactos com os 
diferentes representantes de países e organiza-
ções. 

Requisitos de qual i f icação: 

- Possuir a 9.a classe ou equivalente; 
- Conhecimento da Constituição da República Po-

pular de Moçambique e do Estatuto Geral doa 
Funcionários do Estado, 

- Conhecimento da organização e tarefas do Minis-
tério da Cooperação; 

- Conhecimento elementar da política externa da Re-
pública Popular de Moçambique e da situação 
política internacional; 

- Noções básicas relativamente à elaboração de pro-
jectos de cooperação; 

- Noções de Inglês ou Francês. 

Assessor 

Conteúdo de trabalho: 

- Prepara ou intervém na preparação de projectos 
de lei, decretos e outros diplomas para aprovação 
dos órgãos superiores do Estado no âmbito da 
cooperação internacional, 

- Prepara projectos dc diplomas ministerial, despa-
chos normativos e instruções do Ministro; 

- Analisa o dá parecer sobre contratos, acordos e 
outros actos formais que impliquem compromis-
sos assumidos; 

- Analisa e dá parecer sobre conflitos surgidos na 
implementação de acordos e contratos de coope-
ração; 

- Organiza e mantém actualizada a colectânea da 
legislação de interesses para o desenvolvimento 
das actividades do Ministério, promovendo a sua 
divulgação; 

- Promove, através dos meios de comunicação em 
geral, a divulgação das actividades do Ministério 
no País e no exterior; 

- Assiste o Ministro nos contactos com a imprensa 
em geral: 

- Pesquisa, estuda e propõe planos e programas de 
formação na área da cooperação internacional; 



- Elabora diagnósticos das necessidades de formação 
na área de cooperação internacional; 

- Prepara normas e regulamentação geral de forma-
ção na área de cooperação internacional. 

Requisitos de qualificação: 

- Licenciatura ou bacharelato em Direito, Ciências 
da Educação, Ciências Político - Sociais, prefe-
rencialmente; 

- Técnico de cooperação A ou B; 
- Conhecimento aprofundado da política externa e 

da política económica da República Popular de 
Moçambique; 

- Conhecimento aprofundado das relações económi-
cas internacionais; 

- Conhecimento aprofundado das relações e decisões 
de organismos internacionais; 

- Conhecimento aprofundado da legislação em ma-
téria de cooperação internacional e investimento 
estrangeiro; 

- Domínio de Inglês e Francês. 

Oficial de protocolo de 1.a 

Conteúdo de trabalho: 
- Elabora propostas, informações, pareceres e pre-

para documentos para despacho superior; 
- Organiza, acompanha e orienta o trabalho do seu 

sector e dos trabalhadores que estejam subordi-
nados; 

- Colabora na preparação do plano de formação e 
capacitação de trabalhadores; 

- Assegura o aprovisionamento, utilização e gestão 
do material protocolar; 

- Assegura uma correcta coordenação das questões 
ligadas a recepção e alojamento das delegações 
que vêm no âmbito do Ministério da Cooperação; 

- Elabora manografia sobre normas protocolares ele-
mentares obrigatórias a todos os trabalhadores 
do Ministério da Cooperação e garante a sua 
correcta divulgação e aplicação; 

- Colabora na preparação e execução dos programas 
de acção da estrutura a que pertence; 

- Executa outras tarefas que lhe sejam determinadas. 

Requisitos de qualificação: 

- Possuir o curso médio, com pelo menos três anos 
de experiência na categoria anterior. 

Conhecer com profundidade: 

- O Estatuto Geral dos Funcionários do Estado; 
- As regras protocolares em vigor no País; 
- As regras do protocolo internacional; 
- A principal legislação relacionada com o seu tra-

balho. 

Oficial de protocolo de 2.a 

Conteúdo de trabalho: 

- Executa com perfeição as tarefas atribuídas ao 
oficial de Protocolo de 3.a classe; 

- Investiga, estuda, actualiza e divulga as normas 
protocolares em vigor no País; 

- Presta informações e pareceres sobre situações re-
lacionadas com o seu trabalho para decisão su-
perior; 

- Mantém actualizada a lista doe protocolar dos diri-
gentes nacionais; 

- Organiza o aprovisionamento do material proto-
colar; 

- Participa na elaboração de informação de interesse 
geral para fornecer as delegações; 

- Executa outras tarefas de complexidade superior; 

Requisitos de qualificação: 

- Ter a 9.a classe, com o mínimo de três anos de 
experiência na categoria anterior ou 11.a classe 
ou curso médio, após avaliação positiva no 
período de estágio; 

- Ter conhecimento da principal regulamentação pu-
publicada pelo Ministério da Cooperação, pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e das con-
venções internacionais aderidas pela República 
Popular de Moçambique; 

- Ter conhecimento das normas protocolares em 
vigor na República Popular de Moçambique 
sobre procedimentos protocolares 

Oficial de protocolo de 3.a 

Conteúdo de trabalho: 

- Exerce o controlo regular das salas de reuniões 
existentes no Ministério da Cooperação e zela 
pela sua correcta manutenção e utilização; 

- Presta apoio protocolar aos dirigentes e trabalha-
dores do Ministério da Cooperação em missão 
de serviço; 

- Presta assistência protocolar a altos responsáveis 
na sua participação em actos oficiais; 

- Estuda, actualiza as normas protocolares em vigor 
no País; 

- Elabora propostas e informações de pequena com-
plexidade; 

- Elabora notas, actas, relatórios e outros documen-
tos de complexidade similar e relacionados com 
o trabalho do seu sector; 

- Classifica documentos de contabilidade e em arti-
culação com o Departamento de Administração 
e Finanças e pratica actos de execução orçamen-
tal e patrimonial do material protocolar; 

- Confere facturas, faz registos e lançamentos; 
- Executa trabalho de dactilografia relacionado com 

a sua actividade, quando necessário, bem como 
outros trabalhos de maior complexidade sob 
orientação e controlo superior. 

Requisitos de qualificação: 

- Ter a 9.a classe e avaliação positiva no período 
de estágio; 

- Ter conhecimento da principal regulamentação pu-
blicada pelo Ministério da Cooperação, pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e das con-
venções internacionais aderidas pela República 
Popular de Moçambique; 

- Ter conhecimento das normas em vigor na Repú-
blica Popular de Moçambique sobre procedimen-
tos protocolares. 



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

Diploma Ministerial n.° 57/90 
de 20 de Junho 

Sob proposta do director - geral dos Correios de Mo-
çambique; 

Usando da competência que me é atribuída pelo disposto 
nos artigos 9 e 11 do Decreto Presidencial n.° 34/86, de 
24 de Abril, determino: 

Ê emitida e posta em circulação, cumulativamente com 
as que se acham em vigor, uma emissão de um selo alusivo 
ao «15.° ANIVERSÁRIO DA CRIAÇAO DO BANCO 
DE MOÇAMBIQUE», com as seguintes características: 

Impressão: Offset, em papel couchet, na Fábrica de 
Valores Postais dos Correios de Moçambique. 

Dimensões: 30 X 40 mm. 
Picotado: 12. 

Desenho de Fernando José Samuel Jofane. 
1.° dia de circulação: 17 de Maio de 1990. 
Taxa, motivo e quantidade: 

100,00 MT - Comemorativo 50 000 

Ministério dos Transportes e Comunicações, em Maputo, 
14 de Abril de 1990. - O Vice - Ministro dos Transportes 
e Comunicações, Rui Jorge Gomes Lousã. 

Despacho 

Com vista à criação de Empresa Distribuidora Nacional 
de Acessórios de Automóveis, denominada DINAUTO, 
para importação e distribuição ao nível do território na-
cional de peças sobressalentes e acessórios não especifica-
dos de automóveis, a partir da empresa ACAUTO - Aces-
sórios de. Automóveis, Limitada, em liquidação, determino: 

1. A nomeação de uma comissão instaladora constituída 
pelos seguintes elementos: 

Diniz Baptista Júnior - Presidente. 
Pedro Betulane Nhantumbo. 
Manuel Sequeira Lopes. 
Daniel David Machanguana. 

2. Cabe à comissão instaladora: 

a) Dar continuidade às actividades da empresa em 
liquidação com base nos bens móveis, imóveis 
e stock de peças existentes; 

b) Preparar todas as condições legais para criação 
jurídica da nova empresa; 

c) O prazo da instalação da nova empresa é de 
cento e oitenta dias. 

Ministério dos Transportes e Comunicações, em Ma-
puto, 23 de Março de 1990. - O Ministro dos Trans-
portes e Comunicações, Armando Emilio Guebuza. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Despacho 

No uso da faculdade que me é conferida pelo n.° 3 do 
artigo 11 do Decreto n.° 4 /81 , de 10 de Junho, e nos ter-
mos do artigo 84 do Estatuto Geral dos Funcionários do 

Estado, nomeio Herculano Bata, técnico de medicina espe-
cializada em Saúde Pública, para exercer em comissão de 
serviço as funções de Director Nacional, ficando colocado 
na Direcção de Recursos Humanos. 

Ministério da Saúde, em Maputo, 8 de Março de 1990. 
- O Ministro da Saúde, Leonardo Santos Simão. 

COMISSÃO NACIONAL DE SALÁRIOS E PREÇOS 

Resolução n.° 1/90 
de 20 de Junho 

No âmbito das medidas económicas contidas no Pro-
grama de Reabilitação Económica, constata - se a necessi-
dade de introduzir algumas alterações na política de preços 
relativamente a alguns produtos, visando incentivar o 
sector produtivo industrial e torná-lo mais eficiente, possi-
bilitando igualmente uma maior dinamização na sua co-
mercialização. 

Assim, ao abrigo da competência que lhe é atribuída 
pelo artigo 19 do Decreto n.° 10/82, de 22 de Junho, a 
Comissão Nacional de Salários e Preços determina: 

1. Ficam sujeitos ao regime de preços livres os seguintes 
produtos: 

a) Produtos agrícolas conservados: 

- Fruta em calda. 
- Concentrados de fruta. 

b) Produtos de confeitaria: 

- Gelatinas. 
- Pudins. 
- Rebuçados, doces e caramelos. 

c) Produtos de perfumaria: 

- Perfumes. 
- Outros cosméticos. 

2. A presente Resolução entra imediatamente em vigor. 

Aprovada pela Comissão Nacional de Salários e Preços. 

Comissão Nacional de Salários e Preços, em Maputo, 
31 de Maio de 1990. - O Presidente da Comissão Na-
cional de Salários e Preços (Ministro das Finanças), Abdul 
Magid Osman. 

Resolução n.° 2/90 
de 20 de Junho 

Dando continuidade aos ajustamentos estruturais que 
vêm sendo implementados no âmbito do Programa de 
Reabilitação Económica, e com o objectivo de conferir 
um maior dinamismo à produção e comercialização agrí-
colas, a Comissão Nacional de Salários e Preços, em sua 
sessão de 2 de Maio, decidiu implementar um conjunto 
de medidas com vista a garantir uma maior agilidade dos 
agentes económicos intervenientes no processo de pro-
dução e comercialização agrícolas. 



Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 1 do 
Decreto n.° 11/82, de 22 de Junho, a Comissão Nacional 
de Salários e Preços, determina: 

1. Transitoriamente, e até decisão em contrário, o milho 
de origem nacional, na sua fase de produção, passa a estar 
sujeito ao regime de preços mínimos, os quais serão fixados 
pelo Estado. 

2. O Estado deixará de intervir na determinação dos 
níveis de preços em todas as fases subsequentes do cir-
cuito de comercialização, incluindo o preço de venda ao 
público. 

3. O Ministério do Comércio, através do Fundo de 
Comercialização, deverá, no entanto, garantir o forneci-
mento de milho às populações urbanas com baixos rendi-
mentos, a preços fixados pelo Estado. 

4. O Ministério do Comércio, em coordenação com os 
Governos Provinciais deverá igualmente, no âmbito da 
segurança alimentar, garantir a criação e a gestão de 
stocks que permitam a aplicação das medidas atrás re-
feridas. 

5 - 1. A farinha de milho produzida com base em 
milho de produção nacional, passará a estar sujeita ao 
regime de preços condicionados, previsto na alínea b) do 
artigo 1 do Decreto n.° 10/82, de 22 de Junho. 

5 - 2. Para efeitos do número anterior são estabe-
lecidas as seguintes margens a praticar na comercialização 
da farinha de milho: 

Grossista 10 % 
Retalhista 20 % 

5 - 3. As margens atrás referidas deverão ser calcu-
ladas fim cada estágio, sobre o respectivo preço de custo. 

6. A presente Resolução entra imediatamente em vigor. 

Comissão Nacional de Salários e Preços, em Maputo, 
31 de Maio de 1990. - O Presidente da Comissão Na-
cional de Salários e Preços (Ministro das Finanças), Abdul 
Magid Osman. 


