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BOLETIM DA REPUBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 

A V I S O 
A matéria a publicar no «Boletim as República» dava ser remetios am 

cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto. donde consta, além 
das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, 
assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da República». 

S U M Á R I O 

Ministério do Interior: 
Diploma Ministerial n.° 104/92: 

Concede a nacionalidade moçambicana, por naturalização, 
a Mohamad Tayub. 

Ministério dos Recursos Minerais: 
Despacho: 

Extingue as empresas Sociedade Interminas Fluorites de Mo-
çambique, S. A. R. L.; Sociedade Mineira de Marropino, 
Limitada; Sociedade Mineira de Mocubela, Limi ada; Ed-
mundian Investments Proprietary, Limited; M. Pardal Mon-
teiro, Limi ada; Mina Niane de Lília Quental Cabral; 
Minas Gerais de Moçambique, Limitada; Sociedade Mineira 
do Niassa, Limitada; Empresa Mineira do Alto Ligonha, 
S. A R. L.; Empresa Mineira do Ultramar, Limitada -
EMUL e Mármores e Granulitos, Limitada e nomeia uma 
comissão liquidatária para as mesmas e indica os elementos 
que a constituem. 

Ministério do Comércio: 
Despachos: 

Determina a apropriação estatal da quota alíquota no valor 
de 50 por cento de Herculano Marcos Monteiro, no estabe-
lecimento Pastelaria Flórida em regime de compropriedade 
com José Alexandre Barbosa. 

Determina o intervenciona mento pelo Estado de vários estabe-
lecimentos constantes do presente despacho. 

Ministérios dos Transportes e Comunicações 
e da Educação: 

Diploma Ministerial n.° 105/92: 
Cria a Escola Portuária de Moçambique (EPM) e aprova o 

seu esta uto - publica o quadro de pessoal e o seu respec-
tivo regulamento. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 104/92 
de 29 da Julho 

O Substituto Legal do Ministro do Interior, verificando 
ter sido dado cumprimento ao disposto no artigo 14 do 

Decreto n.° 3/75, de 16 de Agosto, e no uso da faculdade 
que lhe é conferida pelo artigo 12 da Lei da Nacionali-
dade, determina: 

E concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Mohamad Tayub, nascido a 8 de Ja-
neiro de 1963, em Porbandar - Índia. 

Ministério do Interior, em Maputo, 5 de Março de 1992. 
- O Substituto Legal do Ministro do Interior, Edmundo 

Carlos Alberto. 

MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS 

Despacho 

O reforço da direcção económica do Estado no ramo 
da indústria mineira exigiu, em determinado momento, a 
reestruturação do sector intervencionado. Deste modo, por 
despacho de 17 de Agosto de 1983, publicado no Boletim 
da República, 1.a série, n.° 33, foi nomeada uma única 
comissão administrativa para gerir de forma interligada as 
diferentes empresas do ramo, intervencionadas, na quase 
totalidade, por actos de abandono, e consequente cessação 
das respectivas actividades. Neste momento a maior parte 
delas não pode atingir o seu objecto ou tem o respectivo 
património destruído. 

Estando em curso um plano de reorganização do sector 
geológico-mineiro a nível do desenvolvimento empresarial 
do ramo e sua articulação com o aparelho de Estado, 
impõe-se, de imediato, o saneamento económico e finan-
ceiro das empresas intervencionadas e a organização do 
processo de extinção destas empresas, com a afectação 
por via administrativa, do seu activo e resolução dos 
passivos. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 2, n.° 3, 
da Lei n.° 13/91, de 3 de Agosto, o Ministro dos Recursos 
Minerais determina: 

1. São extintas as seguintes empresas: 
- Sociedade Interminas Fluorites de Moçambique, 

S. A. R. L.; 
- Sociedade Mineira de Marropino, Limitada; 
- Sociedade Mineira de Mocubela, Limitada; 
- Edmundian Investments Proprietary, Limited; 
- M. Pardal Monteiro, Limitada; 
- Mina Niane de Lília Quental Cabral; 
- Minas Gerais de Moçambique, Limitada; 
- Sociedade Mineira do Niassa, Limitada; 
- Empresa Mineira do Alto Ligonha, S. A. R. L.; 
- Empresa Mineira do Ultramar, Limitada - EMUL; 
- Mármores e Granulitos, Limitada. 



2. É dissolvida a comissão administrativa e revogado o 
mandato de todos os seus membros nomeados por despacho 
de 17 de Agosto de 1983, publicado no Boletim da Repú-
blica, 1.a série, n.° 33. 

3. É nomeada uma comissão liquidatária composta pelos 
seguintes elementos: 

Dr. Casimiro Francisco - Director Nacional de Mi-
nas. 

Dr. Amâncio Novela - Assessor Jurídico. 
Dr. Gilberto Banze - Director Nacional de Economia. 
Dr.a Miquelina Menezes - Presidente do Conselho de 

Administração - CDM. 

4. A comissão liquidatária são conferidos os mais amplos 
poderes para a realização de todos os actos respeitantes 
à liquidação das referidas empresas, nomeadamente: 

a) Representar o património em liquidação para todos 
os efeitos legais; 

b) Promover o apuramento dos respectivos valores 
activos e passivos; 

c) Promover a realização dos activos das empresas 
e proceder à sua transferência para o Estado 
ou empresas do ramo participadas pelo Estado, 
conforme for determinado pelo Ministro dos 
Recursos Minerais; 

d) Propor as formas de resolução dos passivos apu-
rados no respectivo balanço de liquidação. 

5. A transferência de quaisquer instalações, equipa-
mento, infraestruturas, estabelecimentos ou quaisquer meios 
de produção para o Estado ou qualquer outra empresa do 
ramo poderá iniciar-se mesmo antes de concluído o pro-
cesso de liquidação, de acordo com o que for determinado 
pelo Ministro dos Recursos Minerais. 

6. O processo de liquidação inicia-se na data de publi-
cação do presente despacho e estará concluído no prazo 
máximo de noventa dias. 

Ministério dos Recursos Minerais, em Maputo, 10 de 
Julho de 1992. - O Ministro dos Recursos Minerais, John 
William Kachamila. 

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO 

Despacho 

Herculano Marcos Monteiro, é titular de uma quota 
alíquota no valor de 50 por cento no estabelecimento sob 
denominação Pastelaria Flórida, sito na Av Eduardo Mon-
dlane, n.° 719 nesta cidade, em regime de compropriedade 
com José Alexandre Barbosa. 

Tendo tido parte activa ao serviço deste estabelecimento, 
este indivíduo há muito deixou de participar na vida da 
mesma. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.° 3 do ar-
tigo 10 do Decreto-Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro, 
determino: 

1. A apropriação estatal da quota alíquota no valor 
de 50 por cento de Herculano Marcos Monteiro, no esta-
belecimento Pastelaria Flórida em regime de comproprie-
dade com José Alexandre Barbosa. 

2. A quota alíquota ora apropriada fica sob responsa-
bilidade da comissão de alienação dos Bens do Estado da 
Cidade de Maputo que procederá aos trâmites com vista 
a sua venda, nos termos do artigo 13 do regulamento 
aprovado pelo Decreto n.° 21/89, de 23 de Maio. 

3. São anuladas e dadas sem quaisquer efeitos as pro-
curações emitidas pelo indivíduo relendo em 1. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 1 de Julho de 
1992. - O Vice-Ministro do Comércio, António Francisco 
Munguambe. 

Despacho 

Os estabelecimentos comerciais constantes do mapa 
anexo, localizados na província de Sofala, encontram-se 
abandonados há mais de noventa dias, pelos seus legítimos 
proprietários, situação prevista na alínea e) do n.° 3 do 
artigo 1 do Decreto-Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro. 

Apurada esta situação, há necessidade de uma actuação 
imediata por forma a garantir o seu normal e legal funcio-
namento. 

Nestes termos, e ao abrigo da alínea a) do n.° 2 do 
artigo 3 do citado decreto-lei, determino: 

1. O intervencionamento pelo Estado dos referidos esta-
belecimentos. 

2. O património dos estabelecimentos fica sob respon-
sabilidade da Comissão Provincial de Alienação dos Bens 
do Estado de Sofala, a qual procederá aos trâmites com 
vista ao seu registo e venda nos termos do artigo 13 do 
regulamento aprovado pelo Decreto n.° 21/89, de 23 de 
Maio. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 17 de Junho 
de 1991. - O Vice-Ministro do Comércio, António Fran-
cisco Munguambe. 

Estabelecimentos comerciais abandonados 

1. Talho Ideal - Manuel Silva Barbosa. 
2. Talho Beira. 
3. Talho Mercado - José Fernando da Silva. 
4. Talho Moderno. 
5. Talho n.° 5 - Simões Fonseca. 
6. Talho Maquinino - Domingos Polvola Neto. 
7. Talho da Manga - José Custódio Barbosa. 
8. Talho Macúti - R. Santos Ferreira. 
9. Talho Esturro - António José Barbosa. 

10. Talho Ponta Gêa - António Pinto Alves. 
11. Talho da Munhava - Silvério Lopes. 
12. Talho Ribatejano - Silvério Lopes. 
13. Talho Nova Baixa - Racidocio Carreia O. Cast. 
14. Talho Bossa Nova - J. Alves Ramos. 
15. Talho Central - Silvério Lopes. 
16. Talho Matacuane - Germano Duarte. 
17. Talho Criador de Gado - Coop. Criadores de Gado 
18. Talho Aruângua - José Matias Serva Campos. 
19. Padaria Progresso - António Antunes Barneiro. 
20. Padaria Macúti - Manuel Alves Dias. 
21. Padaria Flora - Francisco Dragão. 
22. Padaria Coimbra - Joaquim Gil. 
23. Padaria Chamba - Joaquim Ferreira. 
24. Padaria Confiança - Bernardo Brito. 



25. Padaria Aliança - Vasco de Carvalho. 
26. Padaria Portuense - Vasco de Carvalho. 
27. Padaria Africana - Luís Carreiro da Silva. 
28. Padaria Tabuense - Luís Carreiro da Silva. 
29. Supermercado Cardoso Lopes - Cardoso Lopes. 
30. Supermercado Macúti - Cardoso Lopes. 
31. Supermercado Cardoso Lopes (Matacuane) - Cardoso 

Lopes. 
32. Supermercado Cardoso Lopes (Chaimite) - Cardoso 

Lopes. 
33. Supermercado A. S. Simões (Chaimite). 
34. Supermercado Monteiro & Giro. 
35. Supermercado City Store. 
36. Cooperativa dos Funcionários. 
37. Antunes Materiais. 
38. Sicol (Ferrag.). 
39. Cantina (Inhamizua - Matadouro). 
40. Cantina Derussa (Derussa Muana). 
41. Cantina Diogo Irmão (Manga). 
42. Cantina Chicuacha. 
43. Cantina Diogo Irmão (Munhava). 
44. Cantina J. Maria Rodrigues. 
45. Cantina M. F. Costa. 

46. Cantina Mahomed Ussen. 
47. Cantina Man Heug. F. 
48. Cantina Hilário Castro. 
49. Comércio Geral - F. L. Simões. 
50. Cantina Jaime F. Pinto. 
51. Cantina Flor de Lis. 
52. Sapataria Trofeus de Moçambique. 
53. Sapataria Carlos A. A. D. 
54. Sapataria Chung Po Lan. 
55. Cantina J. L. de Cruz. 
56. Casa Muanda - Hilário das N. J. 
57. Casa Belita - Chaimite R. Comp. Moçambique. 
58. Casa Saratoga. 
59. Casa Sabinos. 
60. Casa Cristina. 
61. Grande Moda. 
62. Dragão Oriental. 
63. Casa Sandra. 
64. Casa Bay. 
65. Alfaiataria Lisboa. 

66. Casa Lalgy. 
67. B. B. C. I. 
68. Alfaiataria Paradiz. 

MINISTÉRIOS DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
E DA EDUCAÇÃO 

Diploma Ministerial n.° 105/92 
de 29 da Julho 

Considerando que o desenvolvimento da Empresa Na-
cional dos Caminhos de Ferro de Moçambique, E. E., de-
pende em grande parte do nível de formação científica 
e técnica dos seus trabalhadores; 

Tendo em conta que, a organização e desenvolvimento 
da formação profissional dos trabalhadores portuários 
exige uma escola portuária de âmbito nacional para res-
ponder eficazmente às exigências do sector na área de 
formação profissional e o estabelecimento de vinculos 
directos entre esta e os sectores produtivos portuários; 

Atendendo que o Centro Nacional de Formação Profis-
sional dos Portos e Caminhos de Ferro (C. N. F. P.) pela 
sua estrutura e organização deixou de corresponder às 
necessidades actuais da evolução no sector; 

E, afim de fazer face ao cumprimento do estipulado 
nos artigos 27 e 28 do Regulamento Interno da Empresa 
Nacional dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, 
E. E., aprovado por despacho de S. Ex.a o Ministro dos 
Transportes e Comunicações de 10 de Outubro de 1989; 

Atendendo' ainda a necessidade de restauração e insti-
tucionalização do ensino técnico-profissional das acções 
de formação e capacitação profissional das acções de 
formação e capacitação profissional das acções de forma-
ção e capacitação profissional dos trabalhadores, visando 
a melhoria da qualidade do nível e do conteúdo da forma-
ção profissional dos jovens trabalhadores; 

Considerando ainda mais que o incremento e a impor-
tância da operação portuária fizeram sentir a necessidade 
de se formar trabalhadores cada vez mais científica e 
tecnicamente qualificados, afim de se levar a bom termo 
as funções empresariais e administrativas em que a Empresa 
dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique se des-
dobra. 

Os Ministros dos Transportes e Comunicações e da 
Educação usando da competência que lhes é conferida 
pelo artigo 1 do Decreto-Lei n.° 7/75, de 21 de Agosto, 
determinam: 

Artigo 1. A criação da Escola Portuária de Moçambi-
que (EPM). 

Art. 2. A aprovação do estatuto, quadro do pessoal e o 
Regulamento da Escola Portuária de Moçambique que vai 
em anexo ao presente diploma ministerial. 

Maputo, 8 de Novembro de 1991. - O Ministro dos 
Transportes e Comunicações, Armando Emílio Guebuza. 

- O Ministro da Educação, Aniceto dos Muchangos. 

Regulamento Interno da Escola Portuária de Moçambique 

C A P I T U L O I 

Definição, objectivos, subordinação e atribuições 
ARTIGO 1 

A Escola Portuária de Moçambique, também designada 
pela (EPM), é entidade dotada de autonomia administra-
tiva, financeira e patrimonial. 

1.1. Subordinação 
A Escola Portuária de Moçambique, subordina-se à Em-

presa Nacional de Portos e Caminhos de Ferro de Moçam-
bique, E. E. 

1.2. Objectivos 
São objectivos da EPM, formar técnica e profissional-

mente trabalhadores nas especialidades portuárias de: 
- Estivador; 
- Conferentes; 
- Supervisor de Estiva; 
- Operadores de equipamentos; 
- Guincheiros portalos; 
- Manutenção de equipamento portuário; 
- Chefe de Zona; 
- Inspectores portuários; 



- Superintendência da estiva; 
- Aprendizes; 
- Ministrar cursos de reciclagem e reclassificação e 

outras actividades definidas superiormente; 
- Perspectivar a sua inserção no desenvolvimento re-

gional (SATCC). 

ARTIGO 2 

Constituem atribuições da Escola: 
a) Colaborar com os órgãos do aparelho de Estado 

nomeadamente as estruturas do Ministério da 
Educação, na realização dos programas e polí-
ticas de formação da força de trabalho especia-
lizada do seu âmbito; 

b) Cooperar com outros estabelecimentos de ensino, 
nacionais e estrangeiros, de acordo com as 
orientações superiormente definidas. 

C A P Í T U L O I I 

Organização e métodos de trabalho 

ARTIGO 3 

Para a realização das suas funções, a Direcção da Escola 
e outros responsáveis a vários níveis na sua organização 
e articulação regem-se pelos princípios administrativamente 
aceites. 

As decisões dos órgãos da escola devem ser, em prin-
cípio, tomadas em conformidade com o que a lei orienta 
nas relações jurídicas laborais. 

ARTIGO 4 

Os colectivos de trabalho deverão funcionar para asse-
gurar a eficiência nas relações sobre a gestão da Escola 
e bem assim para tornar decisões mais coerentes. 

Existem na escola dois colectivos dirigidos pelo Director: 
a) Colectivo de direcção; 
b) Colectivo do sector pedagógico, denominado Con-

selho Pedagógico. 

ARTIGO 5 

a) O colectivo de direcção é um instrumento de tra-
balho do Director para o apoiar na tomada de 
decisões e sua implementação podendo assumir 
composição restrita ou alargada e, é convocado 
e presidido pelo Director; 

b) O colectivo restrito reúne uma vez por mês e 
sempre que o Director o convocar, cuja com-
posição é a seguinte: 

Director. 
Director - Adjunto. 
Chefe do sector administrativo. 

c) O colectivo alargado é composto por: 
Director. 
Director - Adjunto. 
Chefe do sector administrativo. 
Chefes de departamentos das disciplinas ge-
rais e técnicas. 
Representante da Organização Sindical na 

Escola. 
Representante dos alunos. 

d) Podem ser convocados pelo Director, outros tra-
balhadores da escola para participar no colec-
tivo restrito ou alargado, atendendo a natureza 
dos assuntos a tratar. 

ARTIGO 6 

Compete ao colectivo de direcção: 
а) Analisar, estudar e garantir o cumprimento das 

orientações e medidas políticas, pedagógicas, 
metodológicas, administrativas e financeiras 
emanadas dos órgãos superiores para o fun-
cionamento da escola; 

b) Analisar e tomar medidas sobre o desenvolvi-
mento da formação integral dos alunos e coor-
denar o trabalho cultural, desportivo e recrea-
tivo que se adeque à escola; 

c) Analisar os resultados do trabalho de ensino-
-aprendizagem e estabelecer medidas apropria-
das visando a diminuição das deficiências e das 
dificuldades constatadas; 

d) Analisar o desenvolvimento e o resultado das acti-
vidades de ensino prático, assim como a vincu-
lação do estudo com a produção; 

e) Analisar a disciplina geral da escola, adoptando 
medidas organizativas e disciplinares para o 
melhor funcionamento da escola particularmente 
sobre a necessidade de prestação de contas po 
parte de todos os responsáveis da escola; 

f) Analisar os resultados administrativos da escola, 
tomando medidas tendentes a corrigir anoma-
lias ou quaisquer desvios que eventualmente 
possam surgir; 

g) Assegurar a aplicação rigorosa das disposições so-
bre a disciplina e fazer observar a legalidade; 

h) Garantir a elaboração do plano geral do trabalho 
da escola, sua economia e recursos e controlar 
a sua execução; 

i) Manter intercâmbio com outros estabelecimentos 
congéneres, promovendo a cooperação do tra-
balho da escola que se tornar pertinente dentro 
do limite do seu âmbito; 

j) Os métodos colectivos devem ser aliados à res-
ponsabilidade e iniciativa criadora individual. 

C A P I T U L O I H 

Dos órgãos da Escola 
ARTIGO 7 

A Direcção da escola é composta pelo director, director-
adjunto pedagógico e chefe do sector administrativo. 

ARTIGO 8 

Compete ao director: 
a) Garantir o desenvolvimento do processo de for-

mação e educação na escola, de acordo com as 
exigências e princípios pedagógicos determina-
dos em cada plano de curso e programas de 
diferentes especialidades; 

b) Assegurar o cumprimento do presente Regula-
mento organizando e orientando os professores, 
instrutores, alunos e trabalhadores em geral a 
praticar uma disciplina consciente; 

c) Convocar e presidir as sessões do colectivo de 
direcção, do conselho pedagógico e dos encon-
tros mensais com os alunos e trabalhadores; 

d) Garantir o trabalho coordenado, efectivo flexível 
e de equipa entre todos os responsáveis na 
escola; 



e) Assinar a correspondência a expedir, podendo de-
legar ao director-adjunto e/ou o chefe do sector 
administrativo; 

f) Despachar a correspondência recebida, indicando 
aquela que deve ser presente à reunião da di-
recção; 

g) Autorizar a realização de despesas dentro dos li-
mites do orçamento, assinando os cheques com 
o chefe do sector administrativo e chefe da 
contabilidade; 

h) Elaborar no colectivo o plano de actividades e o 
orçamento anual; 

i) Seguir o orçamento em curso a partir do balanço 
trimestral elaborado pela contabilidade; 

j) Garantir a elaboração do plano do trabalho da 
escola e controlar a sua execução; 

l) Manter a ligação efectiva entre a escola e a direc-
ção geral da empresa e os recursos humanos/ 
/CFM; 

m) Manter intercâmbio com outros estabelecimentos 
congéneres promovendo a cooperação do tra-
balho da escola que se tornar pertinente dentro 
do limite do seu âmbito; 

ri) Superintender todos os assuntos do pessoal para 
o correcto aproveitamento racional da força do 
trabalho disponível; 

o) Superintender a gestão de bens da Escola tais 
como; transporte, produção extra-escolar e equi-
pamentos diversos; 

p) Superintender a gestão de stock e da logística. 

ARTIGO 9 

Compete ao director-adjunto: 
a) Dirigir, orientar, coordenar, planificar e dinamizar 

o desenvolvimento do processo de educação 
geral e formação das especialidades em vigor 
na escola; 

b) Dirigir, orientar e coordenar a planificação e de-
senvolvimento do processo ensino-aprendizagem 
das especialidades em vigor na escola: 

- Controlo do preenchimento do livro de 
turma. 

- Funcionamento das estruturas pedagógicas. 
- Encontros dos departamentos dos grupos 

de disciplinas, de directores e chefes 
de turma. 

c) Superintender em todas as secções pedagógicas da 
escola; 

d) Controlar sistematicamente a assiduidade dos pro-
fessores e alunos, bem como o cumprimento 
dos planos e cargas horárias aprovadas supe-
riormente; 

e) Dirigir, orientar e controlar as actividades das 
secções técnicas, das disciplinas gerais e técni-
cas, biblioteca e de actividades desportivas e 
culturais; 

f) Garantir a correcta aplicação e o cumprimento 
do calendário escolar em vigor; 

g) Garantir a participação e desenvolvimento da for-
mação dos alunos nas tarefas de produção e de 
prática profissional, nas áreas de especialidade; 

h) Velar pelo cumprimento do plano dos professores 
estimulando-os de forma a garantir uma melhor 
qualidade de ensino e a libertação da iniciativa 
criadora de cada docente; 

i) Prestar a maior atenção à biblioteca por forma a 
dinamizá-la, em aquisição de meios bibliográ-
ficos especializados e outro material de estudo; 

j) Organizar as turmas de acordo com as condições 
e características de cada especialidade; 

Z) Garantir a aplicação do sistema de avaliação em 
vigor; 

m) Garantir a aplicação dos currículos das disciplinas 
e cargas horárias previstas nos planos dos cursos 
e programas das diferentes especialidades; 

ri) Acompanhar sistematicamente o aproveitamento 
dos alunos fazendo com os docentes a análise 
das razões do mau aproveitamento, caso exista 
e propor solução para a sua superação; 

o) Controlar eventuais desistências, procurando co-
nhecer as suas causas e propor soluções para 
evitar casos futuros; 

p) Responder perante a direcção da escola pelo fun-
cionamento de toda a área pedagógica; 

q) Dinamizar a prática de emulação socialista no 
sector pedagógico; 

r) Distribuir as cargas horárias entre os professores 
de acordo com a particularidade dos programas 
das turmas e dos professores. 

ARTIGO 10 

Compete ao chefe do sector administrativo: 
a) Dirigir, orientar e controlar toda actividade admi-

nistrativa, fundamentalmente na gestão de meios 
humanos, materiais e financeiros da escola; 

b) Garantir a correcta utilização e manutenção de 
todas as instalações, equipamento e instrumen-
tos existentes na escola; 

c) Garantir o abastecimento em materiais e bens con-
sumíveis para a manutenção e logística da es-
cola; 

d) Dirigir e controlar as actividades da secretaria, 
contabilidade, logística, manutenção, de acordo 
com os programas previamente estabelecidos 
para a escola; 

e) Garantir a elaboração do orçamento financeiro em 
colaboração com a contabilidade e o plano de 
aprovisionamento da escola; 

f) Superintender todos os assuntos do pessoal, por 
forma a manter-se uma disciplina consciente e 
a conseguir um aproveitamento racional da 
força de trabalho disponível; 

g) Garantir a acção de vigilância e de controlo para 
impedir o ingresso de estranhos nas instalações 
da escola; 

h) Garantir a aquisição de artigos para a secretaria, 
centro social em materiais para limpeza e con-
forto, de utensílios para o internato e sobressa-
lentes do equipamento; 

i) Garantir a manutenção de condições de higiene 
nas instalações do refeitório, dos dormitórios, 
lavandaria e outros compartimentos adjacentes; 

j) Controlar as compras em colaboração com o di-
rector e o responsável logístico, assinando che-
ques juntamente com o director da Escola e o 
chefe de Contabilidade; 

l) Garantir fardamentos, velar e controlar o asseio 
de todo o pessoal da escola com particular 
atenção para a cozinha e refeitório; 

m) Promover, dinamizar e desenvolver a cultura de 
hortícolas; 



n) Manter rigorosamente actualizado o inventário de 
todo o património da escola, fazendo o controlo 
físico mensal, comunicando o resultado por 
escrito; 

o) Garantir o embelezamento e ornamentação per-
manente da escola com maior destaque para 
os dias festivos e em coordenação com as estru-
turas da escola, das organizações democráticas 
de massas e da organização sndical; 

p) Velar pelo bom funcionamento das oficinas da 
escola; 

q) Garantir a assistência de que carecem as salas de 
aulas práticas das diversas especialidades em 
vigor na escola; 

r) Controlar o cumprimento do horário do trabalho 
sobre o pessoal, fazendo aplicar as disposições 
legais de acordo com a legislação em vigor 
sobre a disciplina laboral; 

s) Garantir serviços de manutenção e a realização 
de obras de pequeno vulto, utilizando os meios 
e capacidades disponíveis na escola; 

t) Mandar aplicar as disposições sobre a segurança 
e higiene no trabalho; 

u) Responder perante a direcção pelo funcionamento 
de toda a área administrativa da escola; 

v) Afixar os resultados semestrais e anuais dos alunos; 
x) Preparar o plano anual de material pedagógico a 

adquirir. 
ARTIGO 11 

Compete ao secretariado da direcção: 
a) Organizar toda a actividade administrativa da di-

recção; 
b) Acompanhar e apoiar a actividade diária dos 

membros da direcção; 
c) Secretariar todas as reuniões convocadas e orien-

tadas pelo director e elaborar actas ou rela-
tórios; 

d) Elaborar todo o expediente, registo de correspon-
dência, processos e prestar pontualmente todas 
as informações que lhes for ordenado pelo di-
rector; 

e) Garantir de um modo geral a melhor assistência 
ao director; 

f) Assegurar a comunicação com o público e outras 
entidades, incluindo os órgãos de comunicação 
social; 

g) Preparar o expediente para o despacho; 
h) Atender chamadas telefónicas e qualquer outro 

tipo de mensagem endereçada à direcção; 
i) Atender visitantes; 
j) Efectuar o serviço de Telex e Telefax da direcção; 

k) Actualizar toda a legislação em vigor. 
C A P Í T U L O I V 

A organização da Escola 
ARTIGO 12 

Dos Sectores 

A Direcção da Escola subdivide-se em: 
а) Sector pedagógico; 

b) Sector administrativo. 
ARTIGO 13 

Sector pedagógico 

O sector pedagógico é o órgão da escola que executa 
as tarefas ligadas a área formativa e educacional na escola 

e nele funciona um colectivo de trabalho, chamado Con-
selho Pedagógico, que abrange as secções e departamento 
de: 

- Departamento das disciplinas técnicas; 
- Departamento das disciplinas gerais; 
- Biblioteca; 
- Actividades desportivas e culturais; 
- Secção técnica; 
- Sala de aulas. 

ARTIGO 14 

O conselho pedagógico é convocado e dirigido pelo 
director, devendo nele tomar parte o director adjunto, os 
chefes das disciplinas gerais e das disciplinas técnicas. 

Quando as necessidades concretas da escola o exigirem, 
poderão participar os delegados das disciplinas gerais, 
técnicas e directores de turma sendo a sua periodicidade 
mensal conforme os casos em análise. 

ARTIGO 15 

Compete ao conselho pedagógico: 
a) Fazer e aplicar medidas necessárias para melhorar . 

as tarefas educativas e formativas da escola; 
b) Analisar problemas de natureza organizativa, pe-

dagógica e técnica, que tenham implicações nos 
planos de estudo das disciplinas e avaliação 
de conhecimentos, afim de propor a nível supe-
rior as alterações que se julgarem necessárias; 

c) Garantir a participação dos docentes no processo 
educativo e formativo dos alunos, controlando 
e estimulando a sua acção; 

d) Analisar os resultados obtidos nas avaliações dos 
alunos e tomar as medidas que se tornarem 
necessárias, no quadro dos cortes avaliados; 

e) Velar pela utilização racional do equipamento e 
outros meios de ensino existentes na escola; 

f ) Analisar as necessidades e dificuldades dos pro-
fessores e alunos e procurar solucioná las; 

g) Assegurar o aperfeiçoamento pedagógico e técnico 
dos professores, avaliando o seu desenvolvi-
mento procurando estimulá-los; 

h) Coordenar o trabalho metodológico e analisar os 
seus resultados; 

i) Assegurar e controlar a correcta aplicação do re-
gulamento de avaliação do ensino técnico; 

j) Elaborar o plano de formação local do corpo do-
cente. 

ARTIGO 16 

Os chefes dos departamentos das disciplinas gerais e 
técnica subordinam-se ao Director-Adjunto e são atribuídos 
as seguintes tarefas: 

a) Garantir de acordo com a orientação do Director-
-Adjunto a aplicação correcta dos programas 
das diversas disciplinas do seu departamento; 

b) Garantir a correcta articulação dos diversos pro-
gramas do seu departamento, devendo zelar 
para que o desenvolvimento da parte teórica 
seja realizada em harmonia com a prática; 

c) Garantir a correcta colaboração dos professores 
das várias disciplinas, com o objectivo de se 
conseguir um trabalho de equipa que garanta 
a articulação interdisciplinar; 

d) Garantir a realização de todas as aulas práticas de 
acordo com o previsto nos planos de curso e 
programas; 



e) Controlar as aulas dadas pelos professores nos di-
versos anos; 

f) Elaborar os planos de necessidades em meios 
pedagógicos didácticos necessários para melho-
rar a qualidade de ensino em cada disciplina; 

g) Garantir a mais correcta e melhor utilização, con-
servação e manutenção dos meios de ensino a 
seu cargo; 

h) Reunir quinzenalmente com os delegados de dis-
ciplina ou de especialidades para análise e con-
trolo do trabalho; 

i) Os professores agrupam-se em dois departamentos: 
Departamento das disciplinas gerais. 
Departamento das disciplinas técnicas. 

Os departamentos constituem unidades pedagógicas, 
científicas e técnicas, cabendo lhes estudar, organizar, 
garantir e implementar os mecanismos e medidas relativas 
ao melhoramento da metodologia de ensino de aprendi-
zagem, de avaliação e a elevação do nível pedagógico, 
científico e técnico dos docentes. 

ARTIGO 17 

Os delegados de disciplinas gerais e técnicas subordi-
nam-se aos chefes de departamentos correspondentes e são 
atribuídos as seguintes funções: 

a) Elaborar e controlar o calendário das várias acti-
vidades docentes relacionadas com a disciplina 
ou especialidade; 

b) Controlar o cumprimento dos planos de trabalho 
dos professores e tomar medidas necessárias 
para garantir o melhor funcionamento das ac-
ções de disciplina ou da especialidade; 

c) Garantir a preparação das aulas pelos professores, 
impulsionando a utilização máxima dos meios 
de ensino e o emprego de melhores métodos, 
e zelar pela elevação dos seus conhecimentos; 

d) Garantir e controlar a preparação no grupo da 
especialidade, do material de avaliação acadé-
mica dos alunos em vigor para atingir a uni-
formidade; 

e) Organizar com os professores a análise sistemática 
dos métodos de ensino, planos de lição, ava-
liação da aprendizagem de problemas didácticos 
e metodológicos; 

g) Organizar com os professores a análise das defi-
ciências dos alunos, assim como a adequada 
canalização das sugestões, de maneira que exista 
um controlo permanente e sistemático da qua-
lidade de ensino; 

h) Garantir a montagem e funcionamento dos instru-
mentos das oficinas e laboratórios; 

i) Garantir a melhor conservação e manutenção de 
artigos a seu cargo; 

j) Assistir e criticar as aulas do seu grupo de disci-
plina. 

ARTIGO 18 

Os departamentos subdividem-se em grupos de disci-
plinas gerais e técnicas: 

a) Os grupos de disciplinas gerais e técnicas são com-
postos pelos respectivos professores; 

b) Cada professor pertence apenas a um departamento 
e dentro deste, a um grupo de disciplina; 

c) Os grupos reunirão semanalmente sob a orientação 
do delegado de disciplina que elaborará a res-
pectiva agenda de trabalho, a ser aprovada pelo 
chefe do departamento. 

ARTIGO 19 

E da competência dos grupos a análise dos seguintes 
aspectos: 

a) Cumprimento do plano de trabalho; 
b) Desenvolvimento dos programas; 
c) Resultado do aproveitamento percentual académico 

em cada avaliação; 
d) Elaboração dos planos de aulas e das actividades 

de avaliação a realizar; 
e) Verificar o aproveitamento dos alunos e tomar 

medidas que se tornarem aconselháveis para a 
solução das deficiências constatadas; 

f) Assiduidade dos alunos; 
g) Necessidade de aperfeiçoamento dos professores 

e instrutores. 

ARTIGO 20 

Em cada turma haverá um director designado entre os 
professores pelo director da escola sob proposta do direc-
tor-adjunto, um representante de turma e chefes de grupos 
entre os alunos: 

a) Dinamizar a participação activa dos alunos nos 
grupos de estudo e na turma, o desenvolvimento 
da capacidade de discussão e análise com vista 
a libertação criadora dos alunos; 

b) Conhecer a situação social, pedagógica e os pro-
blemas individuais de cada aluno que possam 
afectar o estudo e propor soluções; 

c) Convocar, quando necessário, reuniões com pro-
fessores da sua turma; 

d) Registar periodicamente as informações de cada 
aluno, organizando um arquivo da turma; 

e) Controlar a assiduidade dos alunos da sua turma, 
aceitando ou não a justificação das faltas, cana-
lizando-as ao director-adjunto; 

f) Exigir dos professores da turma informações sobre 
o aproveitamento, comportamento e capacidade 
dos alunos; 

g) Louvar aos alunos com bom aproveitamento e com-
portamento, criticar ou punir os que infringem 
o regulamento interno da escola ou quando 
tiverem comportamento irregular que prejudi-
que a disciplina; 

h) Assistir, sempre que achar conveniente, às aulas 
da sua turma. 

ARTIGO 21 

Compete ao representante de turma: 
a) Garantir a boa organização e disciplina da turma 

em estreita colaboração com os chefes de grupo; 
b) Conhecer a situação social, pedagógica e os pro-

blemas individuais de cada aluno que possam 
afectar o estudo e propor soluções; 

c) Garantir a execução de tarefas que forem atri-
buídas à turma; 

d) Realizar reuniões quinzenais para balanço das 
actividades da turma, dando informações das 
conclusões ao director da turma propondo so-
luções para as anomalias eventualmente cons-
tatadas. 



ARTIGO 22 

Compete ao chefe de grupo: 
a) Organizar as actividades do grupo; 
b) Dinamizar o grupo na aplicação das orientações 

emanadas das estruturas superiores da escola; 
c) Planificar e organizar com os componentes do 

grupo o estudo colectivo; 
d) Garantir boa organização, disciplina e bom com-

portamento do grupo; 
e) Criar o espírito de boa camaradagem e de entre-

ajuda no seio do grupo; 
f) Velar pela assiduidade, aproveitamento, asseio e 

higiene dos alunos do grupo; 
g) Fazer reuniões de análise da vida dos alunos de 

grupo e propor soluções para as divergências 
que eventualmente surjam. A participação dos 
alunos na reunião do grupo é obrigatória; 

h) Garantir, dinamizar e controlar a participação 
obrigatória dos alunos no estudo colectivo e 
individual que deverá ser efectuado nas horas 
de preferência depois do jantar. 

ARTIGO 23 

Compete a secção técnica: 
a) Manter todas as salas de aulas e de trabalhos 

práticos, laboratórios e todo o equipamento a 
seu cargo em bom estado de conservação e 
asseio; 

b) Apetrechar todas as salas de aulas, de trabalhos 
práticos e laboratórios com todo o material 
didáctico, pedagógico necessário; 

c) Garantir, de acordo com a orientação do director-
-adjunto o cumprimento dos programas e planos 
de cursos das diversas disciplinas; 

d) Garantir todo o material didáctico aos diferentes 
cursos e disciplinas; 

e) Reproduzir todos os manuais, textos de apoio e 
outros documentos necessários para o funcio-
namento da escola; 

f) Propor a aquisição de equipamento e outro mate-
rial que for determinado pelo corpo docente 
sob proposta ao director adjunto; 

g) Apoiar os docentes na preparação do material 
didáctico de ensino; 

h) Ter em dia o arquivo dos documentos a seu cargo; 
i) Manter actualizado o inventário de todos os arti-

gos e material a seu cargo. 

ARTIGO 24 

Compete ao responsável da biblioteca: 
a) Manter os livros e outra bibliografia em estado 

impecável de conservação e arrumação; 
b) Manter o ficheiro rigorosamente actualizado; 
c) Propor a aquisição de obras de literatura técnica 

e cultural e ainda daquelas que se tornarem 
necessárias; 

d) Incrementar no seio da escola o gosto pela litera-
tura de acordo com as orientações do director-
adjunto, em colaboração com o corpo docente; 

e) Manter em estado de limpeza impecável todas as 
instalações e material a seu cargo; 

f ) Manter actualizado o inventário de todos os bens 
a seu cargo; 

g) Cumprir com o horário em vigor na biblioteca. 

ARTIGO 25 

Compete ao responsável da sub-secção de actividades 
desportivas e culturais: 

a) Incrementar, orientar e fomentar as condições para 
o exercício de actividades desportivas e cultu-
rais, estabelecendo um intercâmbio com a Di-
recção do Clube Ferroviário e, fazendo parti-
cipar os alunos na conservação e manutenção 
das instalações desportivas; 

b) Promover a prática de todas as modalidades des-
portivas, recreativas e culturais possíveis na 
escola, propondo medidas tendentes a solucio-
nar as dificuldades existentes; 

c) Promover competições amigáveis com outros esta-
belecimentos congéneres; 

d) Organizar os alunos na prática de desporto, recreio 
e cultura de acordo com as orientações do 
director adjunto; 

e) Propor a aquisição de material e equipamento des-
portivo e cultural, que for determinado pelo 
director adjunto e de outro que se tornar neces-
sário; 

f ) Ter as salas de convívio em estado impecável de 
conservação e limpeza e outros compartimentos 
a seu cargo. 

C A P I T U L O V 

Do corpo docente 
ARTIGO 26 

O corpo docente compreende professores e instrutores 
de disciplinas gerais e técnicas. 

ARTIGO 27 

O ingresso para a docência na Escola Portuária de Mo-
çambique far-se-á através de: 

a) Selecção entre os trabalhadores dos CFM e da 
Educação com a formação académica adequada; 

b) Candidatura a pedido do interessado, desde que 
reúna as condições expressas na alínea anterior. 

Único. Aos candidatos para as disciplinas técnicas po-
derão ser dispensadas as condições exigidas nas alíneas a) 
e b) desde que possuam experiência e capacidade prática 
reconhecida superiormente. 

ARTIGO 28 

O corpo docente está hierarquicamente subordinado ao 
director adjunto. 

ARTIGO 29 

Compete ao corpo docente: 
a) Preparar matérias constantes nos programas e car-

gas horárias aprovadas no currículo; 
b) Preparar com a devida antecedência o plano sema-

nal das sessões; 
c) Redigir textos de apoio e outro material que se 

tornar necessário para o ensino, em caso de não 
existirem documentos previamente elaborados; 

d) Seleccionar a bibliografia e outro material didác-
tico para uso nas sessões; 

e) Colaborar activamente nas actividades desportivas, 
culturais, recreativas e produtivas; 



f ) Colaborar obrigatoriamnte com o director-adjunto 
em tudo o que se tornar pertinente; 

g) Assistir às sessões do conselho de notas; 
h) Velar para que a disciplina na escola seja obser-

vada pelos alunos. 

ARTIGO 30 

Compete especialmente aos instrutores: 
a) Ministrar aos alunos sessões de trabalho sobre 

matéria de cultura geral, teórica e técnica ligada 
a respectiva especialidade; 

b) Ministrar sessões de formação profissional das 
especialidades em vigor na escola; 

c) Orientar as actividades práticas dos cursos para 
que for designado; 

d) Prestar colaboração necessária aos professores so-
bre a matéria da sua especialidade; 

e) Colaborar com o director-adjunto em tudo o que 
se tornar pertinente; 

f) Assistir as sessões do conselho do curso. 
ARTIGO 31 

Aos membros do corpo docente poderão, sempre que 
se tornar necessário, ser atribuídas outras tarefas que não 
estejam contidas nos artigos anteriores. 

C A P Í T U L O V I 

Dos alunos 
ARTIGO 32 

Por aluno entende se todo o agente que na escola fre-
quenta qualquer curso de formação básica, de reciclagem, 
reclassificação de aperfeiçoamento ou outro. 

ARTIGO 33 

São condições de admissão na Escola Portuária de Mo-
çambique para' os cursos de longa duração e formação 
básica de aprendizes as seguintes: 

- Ter idade compreendida entre 15-30; 
- Ter a 7.a classe; 
- Ter aptidão necessária para o exercício da pro-

fissão; 
- Ter aptidão física para o exercício da especiali-

dade comprovada pelo atestado médico; 
- Ter sido submetido aos te6tes diagnósticos. 

a) Os filhos dos funcionários dos CFM têm priori-
dade: 

b) As condições referidas no presente artigo são exigi-
das aos aprendizes e não aos candidatos para os 
cursos de integração e orientação profissional, 
ou uma formação de nível médio, superior e 
de treinamento técnico e de especialização nas 
diversas carreiras profissionais para trabalha-
dores portuários com vários anos de serviço. 

C A P I T U L O V I I 

O sector administrativo 
ARTIGO 34 

1. O sector administrativo é o órgão da escola que exe-
cuta e faz executar as tarefas de âmbito administrativo com 

vista ao aproveitamento racional dos meios humanos, ma-
teriais e financeiros e subdivide-se em secções de: 

— Secretaria; 
- Contabilidade; 
- Logística; 
- Manutenção. 

2. O chefe do sector convocará e presidirá as reuniões 
com os responsáveis do seu sector mensalmente para ana-
lisar e solucionar os problemas que eventualmente surjam 
no intervalo das reuniões do colectivo da direcção. 

ARTIGO 35 

Compete a secção de secretaria sob a responsabilidade 
do chefe de secretaria, as seguintes tarefas: 

a) Ter a seu cargo e manter em bom estado de fun-
cionamento a secretaria da escola; 

b) Ter a seu cargo a responsabilidade do serviço de 
correspondência; 

c) Abrir toda a correspondência dirigida à escola, 
registá-la, prepará-la e tirá-la para o despacho; 

d) Redigir a correspondência geral da escola e todo 
o expediente e submeter ao despacho; 

e) Expedir toda a correspondência em geral regis-
tando a sua saída; 

f) Controlar o inventário de todos os bens patrimo-
niais da escola em todos os sectores exigindo 
a sua rigorosa actualização aos outros respon-
sáveis; 

g) Garantir a redacção e dactilografia das actas das 
reuniões da direcção; 

h) Organizar e conservar devidamente actualizados 
os processos individuais dos trabalhadores colo-
cados na escola, incluindo professores e alunos; 

i) Ter a seu cargo todos os assuntos actualizados do 
pessoal da escola incluindo professores e alunos, 
utilizando para isso livros apropriados; 

j) Controlar a saída dos trabalhadores em missão de 
serviço e registar todas as apresentações dos que 
ali se deslocarem; 
l) Elaborar as folhas de efectividade e remeté las a 
contabilidade para efeito de abonos; 

m) Controlar os mapas de ajudas de custo e de horas 
extraordinárias, na fase de períodos de ausência 
ou de trabalho realizado; 

n) Organizar o plano de férias e controlar a sua exe-
cução a todo o pessoal da escola; 

o) Elaborar os extractos de todos os assuntos publi-
cados nos documentos oficiais e arquivá los no 
respectivo processo. 

ARTIGO 36 

Compete a secção de contabilidade entre outras, sob 
responsabilidades do seu chefe as seguintes tarefas: 

a) Classificar e controlar as despesas realizadas ou a 
realizar em todas as actividades da escola, fa-
zendo a sua escrituração; 

b) Controlar a receita da escola, fazendo o seu registo 
e orientando a sua cobrança; 

c) Orientar a elaboração do inventário e proceder à 
sua conferência, por forma a que as quantida-
des e valores constantes dos mapas correspon-
dam ao património existente; 



d) Elaborar toda a documentação relativa a activi-
dade financeira e contabilística da escola me-
diante o balancete mensal; 

e) Exercer a acção de controlo das outras secções no 
que respeita a utilização de verbas, por forma 
a corrigir quaisquer anomalias que eventual-
mente possam surgir; 

f) Exercer a acção fiscalizadora sobre as outras sec-
ções no que respeita a actividade financeira e 
contabilística; 

g) Emitir e assinar em comparticipação cheques para 
pagamento de despesas da escola; 

h) Contabilizar os artigos provenientes da produção 
directa da escola por forma a conhecer-se o seu 
valor e numerário; 

i) Elaborar o orçamento financeiro da escola de 
acordo com o plano superiormente aprovado; 

j) Elaborar e apresentar ao colectivo da direcção 
o balanço trimestral do orçamento. 

ARTIGO 37 

A secção da logística sob responsabilidade do seu chefe 
são atribuídas as seguintes tarefas: 

a) Adquirir produtos, equipamento e sobressalentes e 
assegurar a sua conservação para garantir o seu 
funcionamento de acordo com o plano de apro-
visionamento; 

b) Controlar a entrada e saída de materiais e outros 
produtos em todas as secções da Escola; 

c) Formular notas de encomendas de fornecimento 
de materiais das secções da escola quando fo-
rem superiormente autorizadas; 

e) Elaborar os mapas relativos às compras efectuadas 
e de artigos consumidos; 

f) Confeccionar alimentos em rigorosas condições de 
higiene e proceder a sua correcta distribuição 
pelos utentes, dentro do horário estabelecido; 

g) Promover a cultura de hortícolas de acordo com 
a capacidade produtiva da escola e com a orien-
tação da direcção; 

h) Velar pela conservação, manutenção e limpeza dos 
utensílios, louças e outros apetrechos, fazendo 
um controlo físico quinzenal, comunicando por 
escrito o resultado ao chefe do sector adminis-
trativo; 

i) Velar e garantir o asseio individual dos trabalha-
dores da secção e o uso obrigatório do farda-
mento do serviço; 

j) Velar pela boa conservação e limpeza das instala-
ções e de todo o equipamento da secção, e ter 
os ficheiros em dia; 

l) Criar todas as condições para que o serviço da 
cozinha funcione sem perturbações e, velar pelo 
cumprimento rigoroso do horário de serviço, 
registando as horas extraordinárias do pessoal 
e apresentar mensalmente o respectivo mapa 
com justificação; 

m) Velar para que as pessoas estranhas à secção não 
tenham ingresso ou permanência nas instala-
ções, particularmente às despensas e frigoríficos; 

ri) Controlar o funcionamento na formatura de distri-
buição dos alimentos por forma a que haja 
disciplina e eficiência neste trabalho. 

1. A cozinha e o refeitório referidos neste artigo funcio-
nam no Centro de Formação dos CFM Sul (Pousada). 

2. As actividades de controlo de confecção e distribui-
ção de alimentos e outras tarefas ligadas a esta acção serão 

feitas em coordenação com o Centro de Formação dos 
CFM-Sul. 

Exercer a gestão e controlo de stock e manter o seu 
volume ao nível mais baixo possível sem contudo ocasionar 
roturas que prejudiquem o normal funcionamento da 
Escola. 

ARTIGO 38 

Compete à secção de manutenção: 
a) Manter em estado de boa conservação e funcio-

namento de todas as instalações e equipamento 
da escola, solicitando sempre que necessário, a 
colaboração de outras entidades; 

b) Executar sempre que necessário pequenas obras 
de reparações mecânicas, de carpintaria, electri-
cidade, pintura, de construção, canalização e 
de outras de interesse para a escola; 

c) Proceder à limpeza e conservação dos arruamen-
mentos, canteiros, jardins e outras zonas de 
trabalho; 

d) Proceder à rega dos jardins e replantação de relv 
ou plantas necessárias; 

e) Propor a aquisição e manter um stock de segurança 
de material e necessários indispensáveis para a 
manutenção e conservação das instalações e 
equipamento da escola; 

f) Manter, conservar e controlar ferramentas indis-
pensáveis para o funcionamento de instalações 
e equipamento e manter em bom estado de 
limpeza e arrumação todo o recinto das ofici-
nas; 

g) Orientar a correcta utilização do equipamento nos 
diversos sectores da escola; 

h) Manufacturar meios de trabalho ou peças necessá-
rias, dentro das possibilidades e capacidades 
existentes na Escola; 

í) Prestar maior e especial atenção ao equipamento 
didáctico, e do sistema de frio, para a conser-
vação de produtos frescos. 

C A P Í T U L O V I I I 

O internato 
ARTIGO 39 

O director poderá nomear, de entre os quadros da 
escola, um chefe de internato que terá como principal 
responsabilidade garantir, em coordenação com outros sec-
tores, as condições materiais adequadas à vida dos alunos. 

ARTIGO 40 

Compete, entre outros, ao chefe do internato as seguin-
tes tarefas, pelas quais responde à direcção da escola: 

a) Controlar, dinamizar e harmonizar o funciona-
mento da vida dos alunos, de acordo com o 
regulamento presente as orientações da direc-
ção e as normas que sejam emanadas de estru-
turas superiores; 

b) Garantir a assistência médica que se tornar neces-
sária aos alunos; 

c) Controlar as saídas e entradas dos alunos; 
d) Manter a ordem e disciplina, com o obiectivo de 

que a conduta dos alunos corresponde a uma 
vida colectiva de aiuda mútua, para o qual deve 
apoiar-se nas estruturas existentes na escola; 



e) Apoiar activamente a direcção, na selecção dos 
melhores alunos para os vários cargos, de acordo 
com as estruturas estabelecidas e os requisitos 
exigidos; 

f) Avaliar periodicamente o funcionamento das es-
truturas dos alunos e tomar medidas necessá-
rias; 

g) Organizar correctamente a aplicação das medidas 
disciplinares previstas no presente regulamento 
e noutra legislação aplicável; 

h) Organizar e garantir o sistema de vigilância na 
escola; 

i) Organizar, garantir e controlar em coordenação 
com outros responsáveis, as actividades cultu-
rais, recreativas e produtivas dos alunos. 

ARTIGO 41 

De entre os alunos serão designados chefe geral e 
adjuntos, cujo trabalho fundamental é zelar pela ordem, 
disciplina e asseio individual dos alunos e dos locais por 
eles utilizados e apoiar o chefe do internato na implemen-
tação das orientações traçadas pela direcção. 

Deveres e direitos dos trabalhadores 
A educação e a formação científica, técnica e profis-

sional devem servir aos objectivos de desenvolvimento 
económico e social do homem. A democracia e a vida 
colectiva devem constituir um factor para a criação de 
espírito de camaradagem, disciplina; ordem, respeito e 
ajuda mútua entre os alunos e trabalhadores da escola 
com o objectivo de levar avante o processo educativo e 
formativo para isso se torna necessário estabelecer normas 
que garantam a boa execução dos princípios que a seguir 
mencionamos. 

ARTIGO 42 

São deveres de todos os trabalhadores ligados especial-
mente a escola, os seguintes: 

a) Observar e cumprir as normas regulamentares da 
escola; 

b) Não entrar no refeitório nem circular no recinto 
da escola mal vestido, despenteado, de chinelos, 
de calções, podendo neste último caso consen-
tir-se quando se apresentar aprumado; 

c) Não entrar no refeitório com artigos alheios às 
refeições; 

d) Não levar nem conservar bebidas alcoólicas na 
escola e no internato; 

e) Não deixar permanecer nos quartos ou outros 
lugares impróprios o material de uso colectivo; 

f ) Não colocar estampas, fotos, cartazes e outros 
géneros de gravuras nas paredes nem fazer 
qualquer inscrição; 

g) Não admitir pessoas estranhas nos quartos, no 
refeitório e outros sítios reservados ao serviço 
sem prévia autorização da direcção; 

h) Não se sentar em cima das mesas, nas escadarias, 
nos vasos, relvados e muros de vedação; 

i) Não se encostar às paredes dos edifícios da escola; 
j) Não falar entre si em línguas maternas; 

I) Não usar de maneira incorrecta, nem destruir ou 
fazer desaparecer os bens da escola; 

m) Não utilizar o telefone para fins pessoais, salvo 
casos de extrema necessidade previamente auto-
rizados; 

n) Contribuir com todos os meios ao seu alcance 
para o prestígio da escola, procedendo assim 
na vida pública e particular; 

o) Opor-se, com decisão e vigor, a todas as tentativas 
ou actos de insubordinação ou indisciplina den-
tro e fora da escola; 

p) Respeitar e tratar com cortezia e urbanidade os 
seus superiores bem como as autoridades e pú-
blico em geral; 

q) Não circular no recinto da escola com camisa 
fora das calças, nem desabotoada; 

r) Não tirar fruta, flores, hortaliças ou outros artigos 
da escola, sem autorização; 

s) Colaborar em todas as iniciativas tendentes a me-
lhorar a cultura geral de todos os trabalhadores 
da escola; 

t) Participar ou denunciar qualquer ocorrência que 
se verifique em todo o recinto da escola; 

u) Não falar em voz alta (gritar). 

São deveres específicos dos guardas recepcionistas: 
а) Garantir que pessoas estranhas não tenham acesso 

ao recinto escolar, salvo quando em serviço; 
b) Garantir a vigilância na saída e/ou entrada por 

forma a evitar desvios de bens ou introdução 
de objectos prejudiciais no recinto da escola; 

c) Encaminhar pessoas que estiverem em serviço ou 
visita autorizada aos diversos sectores da escola; 

d) Controlar o cumprimento do horário do silêncio 
no internato; 

e) Informar por escrito ao chefe de internato e este 
ao director administrativo as ocorrências que 
se verificarem durante o período de serviço de 
cada guarda-recepcionista. 

ARTIGO 43 

Para além dos referidos no artigo anterior são deveres 
dos alunos, os seguintes: 

a) Cumprir com pontualidade o horário de todas as 
actividades da escola; 

b) Apresentar se na sala de aulas obrigatoriamente 
5 minutos antes da hora marcada; 

c) Respeitar os seus superiores, trabalhadores e con-
discípulos tanto na escola como fora dela; 

d) Não faltar nem atrasar às aulas e, no caso de isso 
se verificar, justificar-se; 

e) Participar obrigatoriamente no estudo em grupo 
e individual de acordo com o horário estabele-
cido; 

f) Participar obrigatoriamente em actividades de gi-
nástica, matinal, desportivas e recreativas; 

g) Participar obrigatoriamente em todas as tarefas que 
for designado; 

h) Ê obrigatória a feitura da cama e arrumação do 
quarto; 

i) Ê obrigatório o uso de fardamento e outros artigos 
de identificação e apresentar-se com aprumo; 

j) Não receber visitas nos quartos de pessoas estra-
nhas à escola; 

l) Recolher obrigatoriamente as 21.30 horas, salvo 
autorização em contrário; 

m) Manter o silêncio a partir das 22.00 horas. 



ARTIGO 44 

Direitos dos trabalhadores 

1. Aos trabalhadores são reconhecidos direitos que não 
podem ser objecto de qualquer transacção, renúncia ou 
limitação, cabendo ao Estado a sua defesa contra toda a 
violação, abuso ou arbitrariedade. 

2. A violação dos direitos dos trabalhadores acarreta 
responsabilidade civil e criminal das pessoas culpáveis ao 
abrigo da presente lei. 

3. Os direitos principais dos trabalhadores são os se-
guintes: 

a) Ter assegurado um posto de trabalho em função 
das necessidades da escola, das suas capacida-
des, preparação técnico-profissional e, possibi-
lidade de desenvolvimento económico social; 

b) Ter assegurada a estabilidade do posto de traba-
lho, desempenhando as suas funções nos termos 
do contrato de trabalho e da legislação em vigor; 

c) Ser tratado com correcção e respeito; 
d) Ser remunerado em função da quantidade e quali-

dade do trabalho que presta; 
e) Poder concorrer para acesso à categorias superiores 

em função da sua qualificação, experiência, 
resultados obtidos no trabalho e conforme as 
necessidades da escola; 

f) Ter assegurado o descanso semanal e férias anuais 
remuneradas; 

g) Beneficiar das medidas apropriadas de protecção, 
segurança e higiene do trabalho e ter assegu-
rada a sua integridade física e mental; 

h) Beneficiar de assistência médica e medicamentosa 
e indemnização em caso de acidente de trabalho 
ou doença profissional; 

i) Dirigir-se aos organismos superiores, aos de juris-
dição laboral ou qualquer outro órgão compe-
tente, sempre que se ver prejudicado nos seus 
direitos; 

j) Associar se livremente em organizações sociais, 
conforme o previsto na constituição da Repú-
blica de Moçambique; 

l) Beneficiar das condições adequadas de assistência 
em caso de incapacidade e na velhice, de acordo 
com o que estiver previsto na lei; 

m) Beneficiar das instalações da escola destinadas às 
actividades culturais, desportivas e recreativas 
sem descriminação e de acordo com o estabele-
cido nos regulamentos pertinentes. 

ARTIGO 45 

Direitos dos alunos 

a) Receber a formação técnica e profissional da sua 
preferência; 

b) Participar na discussão dos problemas da escola, 
nos termos previstos nos estatutos; 

c) Defender se quando o seu comportamento for posto 
em causa e recorrer às decisões disciplinares 
tomadas contra a sua pessoa; 

d) Receber visitas nas horas estabelecidas; se os visi-
tantes manifestarem interesse de conhecer a 
escola, o facto deve ser comunicado à Direcção 
para a sua autorização. A visita não deve per-
turbar o funcionamento da escola; 

e) Ser tratado com dignidade e respeito na sua qua-
lidade de homem e aluno; 

f) Ser julgado quando prevericar, com justiça e im-
parcialidade; 

g) Ser-Ihe atribuída a classificação académica justa 
de acordo com o estabelecido no regulamento 
das avaliações. 

ARTIGO 46 

Das dispensas e licenças 

Todos os alunos têm direito de gozo de dispensa aos 
domingos e feriados excepto quando se encontrem de ser-
viço no cumprimento de qualquer actividade programada 
ou quando impedido por razões disciplinares. 

ARTIGO 47 

O pedido de dispensa deverá ser entregue ao chefe de 
permanência com uma antecedência mínima de 24 horas 
para o devido conhecimento. 

ARTIGO 48 

Os alunos quando em gozo de dispensa fora da escola 
deverão assumir um comportamento irrepreensível, por 
forma a dignificar a Escola Portuária de Moçambique. 

ARTIGO 49 

As dispensas dos alunos serão controladas pelo pessoal 
de permanência, para o qual deverão identificar e exibir 
a respectiva dispensa na saída e entrada. 

ARTIGO 50 

Das distinçoes e louvores 

Aos alunos bem comportados e com maior aproveita-
mento e dinamismo nas actividades programadas da escola, 
poderão ser atribuídas distinções e louvores. 

ARTIGO 51 

As distinções e louvores poderão consistir em: 
a) Louvor público; 
b) Louvor escrito com afixação no Quadro de Honra; 
c) Entrega de um Diploma de Honra; 
d) Atribuição de prémios; 

ARTIGO 52 

Do serviço de permanência 
Para garantir a execução do controlo das actividades 

necessárias à manutenção da ordem e disciplina e como 
forma de permitir que os alunos vivam de perto os pro-
blemas da escola e na sua solução. Diariamente ser desig-
nado por escala um grupo de alunos para o serviço de 
permanência. 

ARTIGO 53 

E da responsabilidade do chefe de internato a elabora-
ção diária da escala de serviço de permanência, que deverá 
ser afixada no quadro de informações. 

ARTIGO 54 

O grupo de permanência será dirigido por um chefe 
a indicar pelo chefe de internato e terá uma colaboração 
estreita com o guarda e milicianos de serviço em todas 
as situações que ocorrerem no período do serviço. 

ARTIGO 55 

A acção do grupo de permanência será a de guarnecer 
e patrulhar todo o recinto da escola para impedir o ingresso 
e circulação de estranhos. 



ARTIGO 56 

Haverá um livro de recepção no internato, onde serão 
anotadas todas as ocorrências que se verificarem durante 
o período de serviço e apresentado até as 8.00 horas de 
cada dia ao chefe de internato, que fará o encaminhamento 
devido e consoante a sua gravidade, ao director adminis-
trativo. 

ARTIGO 5 7 

O grupo de permanência colabora em tudo o que ocorrer 
durante o período de serviço com todos os responsáveis 
da escola. 

ARTIGO 5 8 

Ao grupo de permanência são atribuídas as seguintes 
funções: 

a) Controlar a entrada e saída das pessoas no recinto 
da escola; 

b) Exercer controlo por forma a evitar-se desvio ou 
danificação dos bens da escola; 

c) Controlar e organizar a formatura dos alunos para 
as refeições; 

d) Controlar e verificar o estado de arrumação dos 
quartos e arranjo das camas; 

e) Não permitir a permanência dos alunos nos quar-
tos após o toque para as actividades e prestar 
a assistência necessária aos alunos que por esta-
rem doentes ou outros impedimentos não pos-
sam abandonar os quartos; 

f) Garantir o cumprimento do horário de recolher 
obrigatório e da presença nas salas de aulas. 

CAPITULO IX 

Quadro de pessoal 

O quadro do pessoal anexo ao presente documento foi 
laborado tendo em conta a organização definida na 

parte 1 e, será ajustado de acordo com as exigências e o 
desenvolvimento que a escola determinar. 

A escola deverá dispor de 72 trabalhadores: sendo 39 
do sector administrativo, 29 do sector pedagógico e 4 da 
direcção. No quadro II deste capítulo é feita a distribuição 
de diferentes designações profissionais, segundo a estru-
tura definida para a Escola Portuária. 

Efectivo do pessoal e sua distribuição 

Apresenta-se neste capítulo dois quadros indicando o 
efectivo de cada departamento e a enumeração das desig-
nações profissionais com a indicação respectiva da sua 
distribuição pelos sectores. 

Efectivo de pessoal consoante a estrutura 
da Escola Portuária de Moçambique 

Direcção 2 
Sector pedagógico 29 
Sector administrativo 41 

Total 72 

Escola Portuária de Moçambique 
Quadro de pessoal 

Quanti-
dade Categoria Grupo 

I - Chefia: 
1 Director (Técnico pedagógico «A») XIX 
1 Director-Adjunto (Técnico pedagógico «B») XVII 
1 Secretária de direcção IX 
1 II 
4 

II - Sector pedagógico: 

II 

Docentes: 
3 Professores «C» XIII 
1 Inspector portuário XIII 
1 XIII 
2 Técnicos de conferência «A» XII 
4 Técnicos de conferência «B» XI 
1 Engenheiro técnico electrotécnico XIII 
1 Engenheiro técnico mecânico Xl I l 
3 XI 
2 XII 
1 IX 
1 Operador de equipamento de reprografia «D» ... VII 

20 
III - Sector administrativo: 

1 Chefe do sector (Contabilista «A») XIV 
1 Chefe de secção de Contabilidade (Contabilsta «B») XIII 
1 Chefe de secção de Secretaria (Técnico de recursos 

humanos «C») XIII 
1 Chefe de secção logística (Técnico de aprovisio-

namento «C») XIII 
1 IX 
2 Escriturárias «B» VII 
1 Escriturária «C» V 
1 Dactilógrafo «A» VI 
1 Escriturário — dactilógrafa IV 
1 Condutores — auto pesado VII 
4 Operários «B» VII 

1 Mecânico auto 
VII 

1 Electricista 
1 Carpinteiro 
1 Canalizador 

2 I 
6 III 
2 Jardineiros «B» II 
1 III 
1 

I 

6 
34 

I 6 
34 

I 

58 Total 




