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CONSELHO DE M I N I S T R O S 

Decreto n.° 819/99 
de 28 de Dezembro 

Pela Lei n.° 1/93, de 1 de Junho (Lei do Ensino 
Superior), foi consagrada a necessidade do pessoal das 
instituições públicas de ensino superior ser regido por 
estatuto próprio, dadas as suas características específicas 
resultantes da sua missão, que se circunscreve à docência, 
investigação e extensão, impondo uma organização e 

funcionamento próprios e não similares aos do aparelho 
de Estado em geral. 

Este reconhecimento legal encontra igualmente assento 
no Decreto n.° 64/98, de 3 de Dezembro, do Conselho 
de Ministros, que estabelece os princípios e regras de 
organização e estruturação do sistema de carreiras e remu-
neração. 

Tornando-se necessário definir o regime laboral dos 
docentes das instituições públicas do ensino superior, com 
vista a estimular a dedicação completa às suas actividades 
de docência, investigação e extensão, ao abrigo da alínea 
g) do n.° 1 do artigo 153 da Constituição da República, 
o Conselho de Ministros decreta: 

ARTIGO 1 

Regime de vinculação laboral 

1. Os professores e assistentes das Instituições Públicas 
do Ensino Superior ficam sujeitos aos seguintes regimes 
laborais: 

a) Regime de tempo integral com exclusividade; 
b) Regime de tempo integral sem exclusividade; 
c) Regime de tempo parcial. 

2. O vencimento do pessoal vinculado a tempo parcial 
será calculado na base do número de horas de trabalho 
e por equiparação das carreiras e categorias correspon-
dentes a fixar no contrato. 

3. O pessoal mencionado no número precedente aufe-
rirá os suplementos que não forem incompatíveis com o 
seu regime de vinculação. 

ARTIGO 2 

Âmbito dos regimes de vinculação 

1. Estará no regime de tempo integral com exclusivi-
dade o pessoal docente que, sob compromisso expresso 
por escrito, se dedicar inteiramente à Adda universitária 
nos domínios de docência, investigação, extensão e gestão, 
devendo exercer as suas actividades durante o tempo e 
nos termos definidos em normas próprias de cada insti-
tuição. 

2. Encontra-se integrado no regime de tempo integral 
sem exclusividade o pessoal docente que, fazendo o tem-



po de serviço indicado no número precedente, está expres-
samente autorizado pelo respectivo Reitor a exercer outras 
actividades remuneradas fora da instituição. 

3. Integram o regime de tempo parcial os que, estando 
vinculados na função pública ou privada, exerçam tam-
bém as actividades de docência e, excepcionalmente, as 
de investigação na instituição pública de ensino superior. 

4. Só em casos excepcionais e devidamente autorizados 
pelo Reitor, poderá ser permitida a vinculação no regime 
de tempo parcial de membros do corpo técnico e admi-
nistrativo. 

5. Os que se vincularem por tempo parcial sê-lo-ão 
por contrato a termo que estabelecerá os respectivos 
direitos e deveres. 

ARTIGO 3 

Remissão 

1. Ao pessoal das Instituições Públicas do Ensino 
Superior são aplicáveis as normas da função pública. 

2. Ao pessoal mencionado no número precedente serão 
pagos os suplementos previstos no artigo 25 do Decreto 
n.° 64/98, de 3 de Dezembro, com as modificações que 
a seguir se enumeram: 

a) Ê estabelecido em 25 % do vencimento base o 
subsídio de exclusividade para os professores 
e de 15 % para os assistentes; 

b) Ê fixada em 15 % do vencimento base o sub-
sídio de investigação a ser pago a professores 
e assistentes, quando envolvidos em programas 
de investigação e/ou pós-graduação. 

ARTIGO 4 

Princípio do tratamento mate favorável 

Da aplicação do sistema de carreiras e remuneração 
não deverá resultar benefício inferior, nem prejuízo das 
regras específicas de promoção e progressão na carreira 

ARTIGO 5 

Entrada em vigor 

O presente decreto produz efeitos a partir de 1 de 
Abril de 1999. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Resolução n.° 43/99 
de 28 de Dezembro 

Havendo necessidade de se dar cumprimento às for-
malidades previstas no Protocolo de Cooperação entre 
a República de Moçambique e a República Portuguesa, 
nas áreas do emprego, da formação profissional, das 
relações laborais e da segurança social para o triénio 
1999-2001, celebrado em Maputo, aos 23 de Julho de 
1999, ao abrigo da alínea f) do n.° 1 do artigo 153 da 
Constituição da República, o Conselho de Ministros 
determina: 

Único. É ratificado o Protocolo de Cooperação cele-
brado em Maputo, aos 23 de Julho de 1999, entre o 
Governo da República de Moçambique e o Governo da 

República Portuguesa, nas áreas do emprego, da formação 
profissional, das relações laborais e da segurança social, 
em anexo e que é parte integrante desta Resolução. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros, 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Protocolo de Cooperação entre a República de Moçambique 
e a República Portuguesa nas Áreas do Emprego, da Formação 
Profissional, das Relações Labora s e da Segurança Social 

O Governo da República de Moçambique, represen-
tado pelo Ministro do Trabalho, e o Governo da Repú-
blica Portuguesa, representado pelo Ministro do Trabalho 
e da Solidariedade: 

Considerando o Acordo Geral de Cooperação e o 
Acordo Relativo à Assistência Técnica nos Domínios do 
Trabalho e do Emprego, assinados entre o Governo da 
República de Moçambique e o Governo da República 
Portuguesa respectivamente, em 2 de Outubro de 1975 
e 22 de Agosto de 1989; 

Considerando as vantagens decorrentes do aprofunda-
mento e consolidação de um mútuo relacionamento num 
quadro organizado de cooperação técnica nas áreas do 
emprego, da formação profissional, das relações laborais 
e da segurança social; 
acordam estabelecer o presente Protocolo de Cooperação: 

ARTIGO 1 

(Objecto) 

O presente Protocolo tem por objecto definir as bases 
de uma relação institucional, ao abrigo da qual se desen-
volvam relações de cooperação entre o Ministério do 
Trabalho da República de Moçambique e o Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade da República Portuguesa, 
adiante designados, respectivamente, por MT e por MTS, 
nas áreas do emprego, da formação profissional, das rela-
ções laborais e da segurança social. 

ARTIGO 2 

(Domínios de cooperação) 

As relações de cooperação referidas no artigo 1 
envolvem: 

a) a cooperação conjunta do MT com o MTS com 
organizações internacionais; 

b) o apoio na recuperação e ou na operacionalização 
de equipamentos das áreas abrangidas por este 
Protocolo; 

c) o desenvolvimento de acções de formação na 
República de Moçambique, a serem concebidas 
de acordo com necessidades específicas, através 
de formação em sala, de formação-produção 
ou revestindo a forma de seminários, formação 
à distância e outras modalidades, visando 
abranger o maior número possível de forman-
dos e diminuir os custos de formação, privile-
giando a formação de formadores e potenciando, 
assim, as capacidades do País em recursos 
humanos; 



d) a formação profissional em Centros de Formação 
do Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional de Portugal quando a mesma não possa 
ser realizada localmente; 

e) a formação e reciclagem, em Portugal, de diri-
gentes, quadros superiores e pessoal técnico-
-administrativo, sempre que a natureza das 

matérias e ou o número de formandos não 
permitam a realização local das acções de 
formação nos termos previstos na alínea c); 

f) a realização de encontros e seminários destinados 
aos quadros das áreas do emprego, da forma-
ção profissional, das relações laborais e da 
segurança social dos PALOP, sendo os objec-
tivos, os conteúdos e os locais de realização a 
definir em concertação com todos os países; 

g) a concessão de bolsas de estudo para frequência 
de cursos de pós-graduação em áreas abran-
gidas por este Protocolo; 

h) a troca de documentação geral sobre as temáticas 
do emprego, da formação profissional, das 
relações laborais e da segurança social, incluin-
do publicações ou textos diversos traduzidos 
para português pelo MTS, e de ensaios ou 
trabalhos específicos sobre a realidade de cada 
um dos países. 

ARTIGO 3 

(Programas de cooperação) 

1. A concretização das acções previstas no artigo 2 
será efectuada através de programas trienais de coopera-
ção que, em articulação com o Instituto da Cooperação 
Portuguesa, serão elaborados entre o Departamento de 
Cooperação do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
e o Gabinete de Estudos do Ministério do Trabalho, a 
homologar pelos respectivos Ministros da tutela. 

2. Nos programas de cooperação serão definidas as 
responsabilidades das Partes, de acordo com as respec-
tivas necessidades e disponibilidades. 

3. Os programas desenvolver-se-ão por documentos de 
projecto, especificando os objectivos, as actividades a 
desenvolver, os critérios de avaliação, o orçamento, as 
condições de financiamento. 

4. Durante a execução de cada programa poder-se-ão 
identificar outras acções concretas a apoiar, que serão 
objecto de troca de correspondência entre os Ministros 
da tutela, entendendo-se a ausência de resposta num 
prazo de trinta dias como concordante com o desenvolvi-
mento das referidas acções. 

5. Os programas serão elaborados após a avaliação 
detalhada de todos os projectos, de acordo com critérios 
de transparência, de sustentabilidade e de eficácia. 

ARTIGO 4 

(Primeiro programa talenal) 

O primeiro programa trienal reportar-se-á ao período 
de 1999-2001. 

ARTIGO 5 

(Vigência) 

O presente Protocolo entra em vigor na data da última 
notificação do cumprimento de formalidades exigidas 
pela ordem jurídica de cada uma das Partes e terá a 
duração de dois anos, considerando-se tacitamente reno-
vado se nenhuma das Partes o tiver denunciado com a 
antecedência mínima de noventa dias da data da sua 
renovação. 

Feito em Maputo, aos 23 de Julho de 1999, em dois 
originais em língua portuguesa, ambos fazendo igualmente 
fé. 

O Ministro do Trabalho da República de Moçambique, 
Guilherme Luís Mavila. - O Ministro do Trabalho e da 
Solidariedade da República Portuguesa, Eduardo Luís 
Barreto Ferro Rodrigues. 




