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BOLETIM DA REPUBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

SUPLEMENTO 

S U M Á R I O 

Conselho de Ministros: 

Decreto n.o 20/94: 
Transita para a Secretaria de Estado para os Antigos Comba-

tentes as competências conferidas ao Ministério da Defesa 
através do Decreto n.° 3/86, de 25 de Julho, relativamente 
aos antigos combatentes. 

Decreto n.o 21/94: 
Aplica aos deficientes militares desmobilizados da Renamo 

o regime estatuído pelo Decreto n.° 19/92, de 29 de Julho. 

Decreto n.o 22/94: 
Introduz algumas alterações ao Decreto n.° 19/90, de 11 

de Setembro. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 20/94 
de 21 de Junho 

O Decreto n.° 3/86, de 25 de Julho, aprovou o Regula-
mento de Previdência Social e Reforma nas Forças Armadas 
de Moçambique, na base do qual se tem fixado as pensões 
de reforma, sobrevivência, sangue e o subsídio por morte. 

Da aplicação do referido diploma legal resultam situa-
ções que importa clarificar, possibilitando-se uma execução 
correcta e a salvaguarda dos direitos dos cidadãos visados. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea g) do 
n.o 1 do artigo 153 da Constituição da República, o 
Conselho de Ministros, decreta: 

Artigo 1 - 1. Os veteranos da Luta de Libertação 
Nacional, adquirem o direito à pensão de reforma nos 
termos do artigo 13 do Regulamento de Previdência Social 
e Reforma nas FAM, aprovado pelo Decreto n.° 3/86, de 
25 de Julho, devendo a contagem de tempo incluir o tempo 
de formação escolar ou profissional, conforme determina 
a alínea a) do artigo 2 do Decreto n.° 35/89, de 
27 de Novembro. 

2. Considera-se para o efeito, como termo inicial para 
a contagem de tempo a idade de dezasseis anos desde que 

se verifique que nessa altura o cidadão se encontrava numa 
das situações definidas no artigo 2 do Decreto n.° 35/89. 

Art. 2. Os documentos mencionados nas alíneas a), b) 
e c) do n.° 1 do atrigo 34 e no n ° 4 do artigo 51 do 
Regulamento aprovado pelo Decreto n.° 3/86, de 25 de 
Julho, poderão ser substituídos por Declaração emitida 
pela Secretaria de Estado para os Antigos Combatentes, 
mediante a confirmação dos factos por duas testemunhas. 

Art. 3. Transitam para a Secretaria de Estado para 
os Antigos Combatentes as competências conferidas ao 
Ministério da Defesa através do Decreto n.° 3/86, de 25 
de Julho, relativamente aos antigos combatentes. 

Art. 4. É fixado pelo período de dezoito meses contados 
a partir da publicação do presente Decreto o prazo para 
a habilitação à pensão de sobrevivência ou pensão de 
sangue por parte dos herdeiros hábeis dos veteranos 
falecidos. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-
chungo. 

Decreto n.° 21/94 
de 21 de Junho 

Com vista a agilizar a implementação do Esquema de 
Apoio à Reintegração dos militares desmobilizados no 
quadro da aplicação da Lei n.° 13/92, de 14 de Outubro, 
que aprova o Acordo Geral de Paz, ao abrigo da alínea g) 
do n.° 1 do artigo 153 da Constituição da República, 
o Conselho de Ministros, decreta: 

Artigo único. Aos deficientes militares desmobilizados 
da Renamo será aplicado o regime estatuído pelo Decreto 
n.° 19/92, de 29 de Julho. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-
chungo. 



Decreto n.° 22/94 
de 21 de Junho 

A implementação do Decreto n.° 19/90, de 11 de 
Setembro, demonstrou a conveniência de proceder a alguma 
actualização no dispositivo legal, em matéria de atribuições 
e da estrutura orgânica do Fundo Bibliográfico de Língua 
Portuguesa. 

As alterações a introduzir visam fundamentalmente 
dois objectivos nomeadamente o de eliminar possíveis 
sobreposições nas atribuições do Fundo Bibliográfico da 
Língua Portuguesa em relação às de outras instituições 
e órgãos do Governo e o de simplificar procedimentos, 
de modo a garantir uma maior eficácia na prossecução 
do conjunto de actividades que se propõem. 

Nestes termos, ao abrigo do artigo 153, n.o 1, alínea e) 
da Constituição da República, o Conselho de Ministros, 
decreta: 

Artigo 1. Os artigos a seguir mencionados do Estatuto 
Orgânico do Fundo Bibliográfico dc Língua Portuguesa, 
aprovado pelo Decreto n.° 19/90, de 11 de Setembro, 
passam a ter a seguinte redacção: 

Art. 2. O Fundo Bibliográfico tem como atribuições: 
a) Garantir a existência de todo o material de consulta 

indispensável a prática da língua portuguesa e 
ao acesso, no essencial, a informação disponível 
nessa língua: 

b) Incentivar o interesse e o gosto pela leitura, 
c) P r o m o v e r u m a m a i o r d i spon ib i l i dade do l ivro; 
d) Promovei o maior acesso ao livro; 
e) Contribuir para a reestruturação e reactivação de 

bibliotecas e da actividade dos editores e 
livreiros; 

f) Apoiar os estudantes dos diversos níveis de ensino, 
fornecendo-lhes material de leitura complemen-
tar aos respectivos programas de estudo; 

g) Estudar e propor bases jurídicas, acções de coope-
ração institucional e iniciativas visando a 
expansão dos fundos bibliográficos em língua 
portuguesa existentes nos Países de Língua 
Oficial Portuguesa. 

AR T I G O 3 

(Funções) 

Para a prossecução das suas atribuições compete, desig-
nadamente, ao Fundo Bibliográfico: 

a) Apoiar a produção local do livro e a sua impor-
tação, 

b) Apoiar a Biblioteca Nacional, as bibliotecas 
públicas e a criação de bibliotecas escolares; 

c) Apoiar o comércio livreiro; 
d) Determinar as necessidades de formação nas suas 

áreas de actividade e promover a sua concre-
tização; 

e) Promover a realização periódica de feiras do livro; 
f) Colaboiar com outros organismos na elaboração 

e publicação de catálogos do património biblio-
gráfico e documental; 

g) Assegurar a ligação funcional com os serviços de 
organismos governamentais e não-governamen-
tais que nos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa irão ter intervenção na realização 
do programa de criação e desenvolvimento de 
fundos bibliográficos em língua portuguesa: 

h) Promover a cooperação no domínio do livro entre 
Moçambique e os restantes Países Africanos de 
Língua Portuguesa 

i) Estabelecer acordos e convénios com os editores 
e livreiros de países de língua portuguesa, bem 
como de outros países, para a materialização 
dos objectivos do Fundo Bibliográfico. 

ARTIGO 4 

(Composição) 

O Fundo Bibliográfico tem a seguinte estrutura orgânica: 
a) 
b) Comissão Coordenadora, 
c) Gabinete Técnico; 
d) Secretariado. 

ARTIGO 5 

(Competências do Presidente) 

1. O Presidente dirige o Fundo Bibliográfico, compe-
tindo-lhe designadamente: 

a) Representar o Fundo Bibliográfico em todos os 
foros nacionais e internacionais; 

b) 
c) 
d) 
e) . . . . . 

f) Convocar e presidir as reuniões da Comissão 
Coordenadora; 

g) Dirigir o Gabinete Técnico; 
h) Exercer os demais poderes que, por ler ou dele-

gação, lhe sejam conferidos. 

2. No exercício das suas funções o Presidente será 
coadjuvado por um vice-presidente, que poderá assumir, 
por delegação, a responsabilidade pelo desenvolvimento 
de actividades inerentes a áreas funcionais específicas. 

3 . . . . 

ARTIGO 9 

(Comissão Coordenadora) 

A comissão coordenadora do programa dos fundas 
bibliográficos em língua portuguesa nos Países Africanos dc 
Língua Oficial Portuguesa é um órgão de apoio e coorde-
nação que tem a seguinte composição: 

a) Presidente do Fundo Bibliográfico, que presidirá; 
b) Vice-Presidente do Fundo Bibliográfico; 
c) Dois delegados de cada um dos países, designados 

pelas autoridades competentes de cada país; 
d) Um funcionário do Fundo Bibliográfico, designado 

por despacho do presidente, que assumirá o 
secretariado. 

ARTIGO 10 

(Competências da Comissão Coordenadora) 

São competências da Comissão Coordenadora: 
a) Apreciar os estudos e propostas que lhe forem 

presentes sobre a produção e o comércio do 
livro, sobre o desenvolvimento da leitura pública 

e sobre constituição de fundos documentais e 
bibliográficos; 

b) Aprovar os planos de actividades anuais e plu-
rianuais; 



c) Deliberar sobre as alterações e ajustamentos a 
introduzir nos planos referidos na alínea 
anterior; 

d) Aprovar o orçamento; 
e) Aprovar o relatório e contas anuais; 

f) Aprovar os termos dos contratos e acordos que 
o Fundo tenha de celebrar e dos tratados e 
convénios a que entenda aderir; 

g) Fazer recomendações e propostas que contribuam 
para melhorar a qualidade e exequibilidade das 
actividades do Fundo Bibliográfico. 

ARTIGO 11 

(Periodicidade das reuniões da Comissão Coordenadora) 

A comissão coordenadora do programa dos fundos biblio-
gráficos em língua portuguesa nos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa reunirá, ordinariamente uma vez 
por ano e, extraordinariamente sempre que convocada 
pelo seu presidente. 

ARTIGO 12 

(Gabinete Técnico) 

O gabinete técnico é o órgão permanente, responsável 
pela preparação, coordenação e execução dos programas 
cometidos ao Fundo Bibliográfico. 

ARTIGO 1 3 

(Estrutura Interna do Gabinete Técnico) 

O Gabinete Técnico organizar-se-á em departamentos, 
de acordo com a especificidade das áreas de intervenção. 

ARTIGO 14 

São Competências do Gabinete Técnico: 
a) Dar execução às acções e actividades do Fundo 

Bibliográfico; 
b) Preparar programas específicos nas áreas da edição, 

das bibliotecas, da distribuição do livro e da 
promoção de leituras; 

c) ; 
d) Preparar os planos anuais, plurianuais do Fundo 

Bibliográfico e acompanhar a sua execução; 
f) Realizar estudos de apoio técnico, económico, 

financeiro e jurídico dos processos de decisão 
e coordenação interna. 

ARTIGO 15 

(Criação de órgãos subsidiários) 

1. Para a realização de determinadas missões específicas 
que não possam ser eficazmente presseguidas através da 
estrutura orgânica prevista neste estatuto, pedem ser criados 
órgãos subsidiários, mediante despacho do Presidente do 
Fundo Bibliográfico. 

2. Na determinação da composição dos órgãos subsi-
diários garantir-se-á a melhor capacidade técnica, nomea-
damente através do recrutamento de consultores, sem 
prejuízo de recurso a técnicos que integrem o quadro dos 
diferentes serviços do Funde Bibliográfico. 

3. Os órgãos subsidiários serão dirigidos por um dos 
seus elementos ao qual compete promover a planificação 
do trabalho, a orientação, a coordenação e a dinamização 
das actividades dos técnicos que integram esses órgãos, 
de modo a serem cumpridos os prazos fixados e os 
objectivos delineados. 

4. Do despacho constitutivo dos órgãos subsidiários 
a que se refere o n.° 1 deverá constar: 

a) ; 
b) A sua orçamentação: 
c) ; 
d) ; 

e) A designaçao das chefias e a definição do seu 
estatuto remuneratório; 

f) ; 
g) A tipificação dos contratos que seja necessário 

celebrar. 
ARTIGO 17 

(Secretariado) 

1. Os serviços administrativos e logísticos do Fundo 
Bibliográfico são assegurados por um Secretariado. 

2. Compete ao Secretariado: 
a) Promover a realização dos procedimentos adminis-

trativos relativos ao pessoal, contabilidade, apro-
visionamento e expediente; 

b) Assegurar os serviços de tesouraria; 
c) Organizar e actualizar o cadastro dos bens do 

Fundo Bibliográfico e elaborar do inventário 
nos termos previstos na lei. 

3. O Secretariado é dirigido por um Secretário-Executivo, 
nomeado pelo Presidente. 

ARTIGO 2 1 

(Receitas e despesas) 

1 : 
d) ; 
b) ... . . . . ; 
c) .... .... ; 
d) ; 
e) . ; 
f) ; 

2 ; 
3 
4. Todas as entidades financiadoras terão acesso ao 

relatório de exercício e processos de contas do Fundo 
Bibliográfico. 

ARTIGO 2 

São revogados os artigos 6, 7, 8 e 16. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-
chungo. 




