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BOLETIM DA REPUBLICA 
PUBLICAÇAO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

S U M Á R I O 

Ministério da Educação: 

Diploma Ministerial n.* 72/91: 

Atribui a categoria de professor «D» aos docentes profissio-
nalizados pelas ex-Escolas de Habilitação de Professores In-
dígenas e de Habilitação dos Professores de Posto Escolar. 

Diploma Ministerial n.* 73/91: 

Extingue a cadeira de Educação Política no plano de estudos 
do Instituto Nacional de Educação Física ( I N E F ) e introduz, 
em sua substituição as disciplinas de Formação Cívica, In-
vestigação Científica e Formação Ético-Profissional. 

Diploma Ministerial n.o 74/91: 

Delega no Director Nacional do Ensino Primário, a compe-
tência para nomear o Director e o Director-Adjunto Peda-
gógico dos Centros de Formação de Professores Primários 
e Institutos Médios Pedagógicos. 

Despacho: 

Determina à dispensa de frequência nas disciplinas em que os 
alunos do nível médio aprovam em todos os subsistemas do 
Sistema Nacional de Educação (SNE). 

Secretaria de Estado da Hidráulica Agrícola: 

Despacho: 
Determina a reversão para o Estado das quotas de Almeida 

da Cruz, Alvaro da Piedade Abreu, Fernando Ribeiro Tor -
rinhas de Sá e Américo Pereira, na Sociedade Costa e Cruz, 
Limitada, nos valores de 400 000,00 M T ; 100 000,00 M T ; 
50 000,00 M T e 50 000,00 M T , respectivamente. 

Nota - Foi publicado 2.o suplemento ao Boletim da Re-
pública, 1.a série, n.° 42, de 23 de Outubro de 1990, 
inserindo o seguinte: 

Conselho de Ministros: 

Resolução n.o 19/90: 

Ratifica a adesão da República Popular de Moçambique à 
convenção sobre os direitos da criança, adoptada na 44.a Ses-
são Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em 20 de Novembro de 1989. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Diploma Ministerial n.o 72/91 
de 17 de Julho 

Verificando-se que os docentes diplomados pelas ex-
-Escolas de Habilitação de Professores Indígenas recon-
vertidas, posteriormente, em Escolas de Habilitação de Pro-
fessores do Posto Escolar pelo Decreto-Lei n.° 45 908, 
de 10 de Outubro de 1964, são depositários de longa expe-

riência profissional, aliada a uma sólida formação psico-
-pedagógica adequada à leccionação do Ensino Primário 
do 1.° grau do Sistema Nacional de Educação (SNE); 

E dado que tal constatação pressupõe a redefinição da 
ocupação profissional a que fazem jus os docentes profissio-
nalizados nessas condições, como um imperativo de justiça 
a que este Ministério não pode furtar-se; 

O Ministro da Educação, no uso das faculdades que lhe 
são conferidas pelo artigo 1 do Decreto-Lei n.° 22/75, 
de 11 de Outubro, determina: 

Artigo 1. É alterada de «E» para «D», a categoria dos 
docentes profissionalizados pelas ex-Escolas de Habilitação 
dos Professores Indígenas e do Posto Escolar. 

Art. 2. A alteração definida no artigo anterior aproveita, 
ainda, àqueles indivíduos que, na altura da extinção das 
Escolas de Formação de Professores Primários do Posto 
Escolar e da criação dos Centros de Formação dos Pro-
fessores Primários (CFPP's) pela Portaria n.° 256/76, 
se encontravam a frequentar o 3.° ano daquelas Escolas e 
foram encaminhados para os CFPP's ora criados, para a 
conclusão dos cursos. 

Art. 3. Estas disposições entram em vigor a partir da 
data da sua publicação no Boletim da República. 

Ministério da Educação, em Maputo, 13 de Maio 
de 1991. - O Ministro da Educação, Aniceto dos Mu-
changos. 

Diploma Ministerial n.o 73/91 
de 17 de Julho 

Pelo Diploma Ministerial n.° 25/88, de 27 de Janeiro, 
foi criado, na cidade de Maputo, o Instituto Nacional 
de Educação Física. Os planos de estudo e os programas 
dos cursos ministrados no INEF, dentre os quais constava 
a cadeira da Educação Política, foram posteriormente apro-
vados, ao abrigo do que se estipula no artigo 3 do diploma 
ministerial supramencionado. 

Verificando-se que o conteúdo do programa da disciplina 
de Educação Política se mostra desajustado à situação 
actual do país; 

Usando das faculdades que me são conferidas pelo ar-
tigo 1 do Decreto-Lei n.° 22/75, de 11 de Outubro, deter-
mino: 

Artigo 1. É extinta a cadeira de Educação Política do 
plano de estudos do INEF. 

Art. 2. São introduzidas as disciplinas de Formação 
Cívica, Investigação Científica e Formação Ético-Profissio-
nal para o 1.°, 2.° e 3.° anos respectivamente. 

Art. 3. São aprovados os programas das cadeiras men-
cionadas no artigo anterior os quais constam dos anexos 
a este diploma e dele são parte integrante. 



Art. 4. Estas disposições entram em vigor a partir do 
segundo semestre do ano lectivo de 1991. 

Ministério da Educação, em Maputo, 22 de Maio 
de 1991. - O Ministro da Educação, Aniceto dos Mu-
changos. 

Anexo a que alude o artigo 3 do presente diploma 

Desenvolvimento sintético de temas, 

Formação Cívica (36 hs). 

Unidade 1: O homem na sociedade. 

Unidade 2: A sociedade moçambicana. Estrutura e relações 
sociais. 

Unidade 3. A família moçambicana. Relações sócio-famalíares 
Unidade 4. As instituições na sociedade moçambicana. 
Unidade 5: O Estado e as relações políticas nacionais e inter-

nacionais. 

Investigação científica (36 hs): 

Unidade 1: Noções elementares de epistemologia. 
Unidade 2. A epistemologia das ciências sociais e educativas. 
Unidade 3: Princípios fundamentais da investigação sócio-edu-

cativa 
Unidade 4: Os enfoques quantitativo e qualitativo da inves-

tigação. 
Unidade 5- Organização e aspectos práticos da investigação. 
Unidade 6: Aplicação da teoria-prática da investigação a um 

trabalho concreto 

Formação ético-profissional (18 hs): 

Unidade 1 - Noções elementares de deontologia profissional 
Unidade 2- Funções e relações docentes. 
Unidade 3- Funções e relações do trabalho desportivo. 
Unidade 4: Os problemas de corrupção profissional 

Diploma Ministerial n.° 74/91 
de 17 de Julho 

A qualificação técnico-científica, pedagógica e metodo-
lógica dos professores, a realizar no âmbito do Subsistema 
de Formação de Professores configura uma condição essen-
cial para a implementação do Sistema Nacional de Educa-
ção e para que neste sejam prosseguidos os princípios e 
atingidos os objectivos que o norteiam. 

Havendo necessidade de assegurar uma selecção crite-
riosa dos recursos humanos para o desempenho das acti-
vidades docentes e administrativas nas instituições de for-
mação de professores; 

E afigurando-se-me oportuna a adopção de medidas ade-
quadas para o efeito e usando das faculdades que me são 
conferidas, pelo Decreto-Lei n.° 22/75, de 11 de Outubro, 
determino: 

Artigo 1. O provimento dos cargos de Director e de 
Director-Adjunto Pedagógico dos Centros de Formação de 
Professores Primários (CFPP's) e dos Institutos Médios 
Pedagógicos (IMP's) deve ser feito pela nomeação de pes-
soas de reconhecida competência e com nível académico 
superior ao ministrado naquelas instituições. 

Art. 2 A nomeação dos dirigentes referidos no artigo 
anterior é da competência do Director Nacional do Ensino 

Primário e carece do visto do Tribunal Administrativo e 
publicação no Boletim da República. 

Ministério da Educação, em Maputo, 22 de Maio 
de 1991. - O Ministro da Educação, Aniceto dos Mu-
changos. 

Despacho 

A abundância dos requerimentos dirigidos a este Minis-
tério, firmados por alunos do nível médio de todos os 
subsistemas do Sistema Nacional de Educação a solicitarem 
a revisão da sua situação académica, em virtude de serem 
obrigados a repetir as cadeiras em que aprovaram, con-
figura fundada a presunção de que algumas disposições dos 
respectivos Regulamentos de Avaliação carecem de revisão. 

E dado que a situação prevalecente se salda em avulta-
dos transtornos e prejuízos quer para os alunos, quer para 
as próprias instituições, determino, com efeitos imediatos: 

1. Os alunos aprovados em disciplinas de nível médio 
de todos os subsistemas do Sistema Nacional de Educação 
(ou equivalente) são dispensados da frequência das res-
pectivas disciplinas. 

2. Transitam para a classe e ou ano imediatos, ou são 
admitidos a exame, tratando-se do último ano ou classe 
do nível médio de todos os subsistemas do Sistema Nacio-
nal de Educação (ou equivalente) os alunos que na respec-
tiva disciplina obtenham média não inferior a 10 valores, 
sem que para isso haja prejuízo da obrigatoriedade da repe-
tição das cadeiras não feitas o do princípio de que a gra-
duação consiste na conclusão de todas as disciplinas de 
plano de estudos de cada curso. 

Ministério da Educação, em Maputo, 10 de Junho 
de 1991. - O Ministro da Educação, Aniceto dos Muchan-
gos. 

SECRETARIA DE ESTADO DA HIDRÁULICA AGRÍCOLA 

Despacho 

Almeida da Cruz, Álvaro da Piedade Abreu, Fernando 
Ribeiro Torrinhas de Sá e Américo Pereira, são titulares 
de quotas nos valores de 400 000,00 MT, 100 000,00 MT, 
50 000,00 MT e 50 000,00 MT, respectivamente, na So-
ciedade Costa e Cruz, Limitada, com sede na Avenida 
Filipe Samuel Magaia, n.° 167. 

Estes indivíduos ausentaram-se injustificadamente do 
País há mais de noventa dias e perderam a residência em 
Moçambique e deixando em absoluto de participar na vida 
da sociedade. 

Ao abrigo do n.° 1 do artigo 22 do Decreto-Lei n.° 18/77, 
de 28 de Abril, determino: 

1. A reversão para o Estado das quotas dos sócios au-
sentes acima referidos. 

2. A revogação de eventuais procurações passadas por 
qualquer dos sócios mencionados relativas à sociedade. 

Secretaria de Estado da Hidráulica Agrícola, em Maputo, 
18 de Junho de 1991. - O Secretário de Estado da Hidráu-
lica Agrícola, Rui Gonzalez. 


