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Ministério da Educação: 

Diploma Ministerial n.o 92/2001: 

São aprovados os Curricula dos cursos de Diploma Profissional 
de Participação Comunitária e de Básico de Participação e 
Educação Comunitária ministrados no Centro de Formação 
Profissional de Águas e Saneamento, sob tutela da Direcção 
Nacional de Águas- Ministério das Obras Públicas e Habitação 

Ministérios da Cultura, da Administração Estatal 
e do Plano e Finanças: 

Diploma Ministerial n.o 93/2001: 

Aprova os quadros de pessoal comum e privativo da Escola Nacional 
de Música, e revoga o quadro de pessoal em anexo ao Diploma 
Ministerial n ° 39/91, de 8 de Maio 

Diploma Ministerial n.o 94/2001: 

Aprova os quadros de pessoal comum e privativo do Museu Na-
cional de Arte 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Diploma Ministerial n.o 92/2001 
de 30 de Maio 

Tornando-se necessário desenvolver a capacidade de expressão 
oral e escrita nos técnicos básicos em participação e educação 
comunitária, dotando-os de atitudes e comportamentos neces-
sários para o exercício da profissão, com vista a assegurar a 
participação da população no desenvolvimento dos programas 
de Abastecimento de Agua e de Saneamento, nas zonas rurais e 
urbanas do país para a melhoria das suas condições de vida; 

E havendo a necessidade de definir o perfil do graduado na 
especialidade de Participação e Educação Comunitária e os 
moldes de funcionamento do mesmo curso, o Ministro da 
Educação, no uso das competências que lhe são atribuídas pelo 
n ° 7 do artigo 3 do Decreto Presidencial n.° 16/2000, de 3 de 
Outubro, determina: 

Artigo 1. São aprovados os Curricula dos cursos de Diploma 
Profissional de Participação Comunitária e de Básico de 

Participação e Educação Comunitária, ambos ministrados no 
Centro de Formação Profissional de Águas e Saneamento, sob as 
auspícios da Direcção Nacional de Aguas- Ministério das Obras 
Públicas e Habitação, os quais constam em anexo ao presente 
diploma ministerial e que dele fazem parte integrante. 

Art. 2. - 1. O curso Básico de Participação e Educação 
Comunitária tem a duração de três anos, sendo o nível de ingresso 
a 7.a classe do SNE ou equivalente. 

2. É reconhecido ao graduado deste curso o nível de Técnico 
Básico de Participação e Educação Comunitária. 

Art. 3. - 1. O curso de Diploma Profissional de Participação 
Comunitária tem a duração de um ano, sendo o nível de ingresso 
a 10.o classe do SNE ou equivalente. 

2. É reconhecido ao graduado deste curso o nível de Técnico 
Profissional de Participação Comunitária. 

Art. 4. Ao Centro de Formação Profissional de Águas e 
Saneamento é conferido a competência para passar certificados 
de habilitações aos graduados com a necessária homologação 
pelos órgãos competentes do Ministério da Educação. 

Maputo, 5 de Maio de 2001. - O Ministro da Educação, Alcido 
Eduardo Guenha. 

Curso de Participação Comunitária 
1. Perfil do graduado 
1.1. Perfil ocupacional 

Os Técnicos Básicos de Participação Comunitária formados 
no Centro de Formação Profissional de Águas e Saneamento da 
Direcção Nacional de Águas, poderão exercer a sua actividade em 
todas as Empresas e Serviços do Sector de Água do País, 
nomeadamente Empresas de Água, Estaleiros Provinciais de 
Água Rural, Departamentos de Água e Saneamento das Direcções 
Provinciais de Obras Públicas e Habitação que incluam esta 
componente nas suas actividades. 

1.2. Perfil profissional 
1.2.1. Objectivos gerais da Formação dos Técnicos 

Básicos em Participação Comunitária 

- Assegurar a participação da população no desenvol-
vimento dos programas de Abastecimento de Água 



e de Saneamento, quer das zonas rurais, quer 
urbanas do País, o que reverterá numa melhoria 
das condições de vida das populações; 

- Desenvolver a capacidade de expressão oral e 
escrita que permita comunicar e compreender com 
clareza as orientações e tarefas que lhe serão 
distribuídas, bem como descrever e elaborar 
relatórios das situações e ocorrências no processo 
de trabalho; 

- Desenvolver atitudes e comportamentos necessá-
rios para o exercício da profissão, tais como 
habilidades de destreza manual e hábitos práticos 
de especialidade. 

1.2.2 Objectivos da formação geral 

Fornecer ao graduado os níveis de conhecimento necessários 
para que possa ingressar em níveis superiores de formação e 
tenham equivalência com os objectivos de formação geral definidos 
para sub-sistema de Educação Geral. 

1.2.3 Objectivos próprios da especialidade 

a) O que deve conhecer: 

- Todas as fases do Ciclo Hidrológico e a interde-
pendência entre as suas componentes atmosférica, 
superficial e subterrânea; 

- Os princípios básicos de Hidráulica que permitam 
compreender as técnicas e procedimentos ligados ao 
abastecimento de Água e ao Saneamento, quer em 
meio rural, quer urbano; 

- Analisar e identificar as tecnologias mais aconse-
lhadas para o Abastecimento de Água e para o 
saneamento, em meio rural e peri-urbano; 

- Conhecer as ferramentas em uso na sua especialidade; 

- Os processos fundamentais do tratamento de água 
para abastecimento e do tratamento de esgotos; 

- As principais doenças transmitidas pela água, sua 
prevenção e controlo; 

- O princípio de funcionamento das bombas manuais 
e centrífugas; 

- As regras básicas de segurança no trabalho relacio-
nadas com a sua área de actividade; 

- Métodos quantitativos e qualitativos de recolha de 
dados; 

- Diferentes metodologias de formação; 

- Os meios utilizados na formação de adultos; 

- Métodos e técnicas para a análise de género e 
desenvolvimento; 

- Métodos e técnicas para promover a participação 
comunitária; 

- Os princípios da manutenção a nível de aldeia. 

- Os programas DOS, WP e EXCEL. 

- O papel da comunidade na definição de objectivos, 
planificação, implementação, utilização, moni-
toragem e avaliação. 

b) O que deve saber fazer: 

- Participar na localização e construção de poços e de 

furos feitos com equipamento manual, com o 
envolvimento da população; 

- Medir caudais em poços e furos; 

- Organizar a manutenção e a limpeza de sistemas de 
drenagem e de tratamento e esgotos; 

- Manter e operar captações, aduções, parcialmente 
reservatórios e redes de distribuição de água em 
PSAAs; 

- Executar pequenos ramais através de esquemas; 

- Preparar e manter válvulas e acessórios; 

- Executar manilhas para poços, tampas para latrinas 
e outros elementos pré-fabricados em estaleiros; 

- Construir pequenas obras de alvenaria e betão; 

- Operar e manter uma tarracha, bem como substituir 
alguns dos seus orgãos; 

- Instalar, manter, operar e reparar bombas manuais 
utilizadas no País; 

- Medir o rendimento duma bomba instalada; 

- Recolher os dados necessários para seleccionar um 
grupo elevatório; 

- Participar em acções de controlo de vectores; 

- Operar e manter as estações de tratamento de água, 
fazendo a dosagem dos produtos químicos; 

- Criar condições para que a população participe na 
definição de objectivos, implementação e bene-
ficiação dos melhoramentos do seu sistema de 
abastecimento da água; 

- Analisar as relações de género o propor acções para 
melhorar a posição da mulher na sociedade; 

- Avaliar a capacidade e a vontade da população para 
pagar um melhor serviço de abastecimento de água; 

- Promover mudanças de comportamentos higiénicos; 

- Apresentar e explicar os resultados do trabalho com 
a comunidade às instâncias responsáveis pelo 
abastecimento de água a nível provincial; 

- Treinar grupos de utentes na manutenção e gestão 
das suas bombas manuais; 

- Organizar a gestão de pequenos sistemas de abaste-
cimento de água; 

- Analisar os conhecimentos, atitudes e práticas da 
população frente à água, saneamento e saúde; 

- Utilizar diferentes métodos de recolha de dados 
dependendo da natureza da informação pretendida; 

- Elaborar orçamentos para quaisquer tarefas a realizar; 

- Apartir dum questionário tirar amostras represen-
tativas e discutir os respectivos resultados; 

- Colher amostras e efectuar o controlo da qualidade 
da água; 

- Avaliar as quantidades de materiais, fundos e mão-
-de-obra necessária à realização de trabalhos 
comunitários; 

- Elaborar relatórios sobre o andamento dos trabalhos, 
apresentando os dados técnicos necessários; 

- Utilizar métodos apropriados para promover a 
participação comunitária; 



C.F.P.A.S./DNA - Formação de Técnicos Básicos de Participação Comunitária 

2. Plano de estudos 

2.1. Plano do processo docente 

Especialidade: Participação Comunitária 

Nível do Graduado: Básico de Participação e Educação Comunitária 

Curso Diúrno 

Nível de ingresso: 7.a classe ou equivalente 

Duração da formação: 3 anos 

Total de horas Ànos/Semestres/Semanas 

N.o 1° Ano 2o Ano 3o Ano 
IN. Disciplinas 

Tot Teor Prat Camp 1o S 2° S 3° S 4°S 5 ° S 6 ° S 

18 18 18 18 18 18 

Formação: 
1 Português 432 432 - - 6 6 4 4 4 -

2 Matemática 396 90 306 - 6 6 3 3 2 2 
3 História 72 72 - - 2 2 - - - -

4 Geografia 144 144 - - 4 4 - - - -

5 Física 72 55 17 - 2 2 - - - -

6 Química 72 30 42 - 2 2 - - - -

7 Biologia 72 60 12 - 2 2 - - - -

Subtotal 1260 883 377 - 24 24 7 7 6 2 

Formação básica especifica 
8 Aprovisionamento 36 36 - - - 2 - - - -

9 Topografia 72 15 27 30 - - - - 4 -

10 Desenho 54 13 41 - 3 - - - - -

11 Construção Civil Aplicada 144 14 29 101 - - 8 - - -

12 Higiene e Seg no Trabalho 36 28 8 - - 2 - - - -

13 Estatística 90 48 42 - - - - - 5 -

14 Orçamentos 54 13 41 - - - - - 3 -

15 Informática 108 36 72 - - 3 3 -

Subtotal 594 203 260 131 3 4 11 3 12 -

Formação de especialidade. 

16 Hidráulica aplicada 180 94 86 - - - 5 5 -

17 Tratamento de agua 90 41 49 - - - - - -

18 Poços e furos 180 14 36 58 - - 2 4 -

19 Saneamento 180 82 12 14 - 3 3 -

20 Prática de abastecimento de 
agua 180 14 166 - - - 5 5 -

21 Práticas de bombas 180 21 114 45 - - - - 5 
22 Diagnóstico rural participativo 216 33 131 52 8 4 - -

23 Género e desenvolvimento 90 23 47 20 - 5 
24 Metodologia de formação 144 70 74 - - -4 4 
25 Método de recolha de dados 

quantitativos 90 16 44 30 - - - 5 -

26 Estudo de comportamentos, ati-
tudes e práticas 126 19 60 47 - - - - -

27 Educação sanitária 198 69 64 65 - - - 7 
28 Gestão/Manutenção de poços e 

furos 90 10 35 45 - - - 5 
29 Gestão de pequenos sistemas de 

abastecimento de águas 90 23 47 20 - - - -5 
30 Participação comunitária 234 32 76 126 - - - - 13 

Subtotal 2124 56 1041 522 8 9 19 26 35 

TOTAL 3978 1647 1678 653 35 37 37 36 37 



3. Planos temáticos 
3.1. Português 

1. Teste diagnóstico e revisões dos assuntos da 6.a classe 
ou equivalente; 2. Comunicação e liguangem; 3. Pontuação; 

4. Funções da linguagem; 5. Níveis e outras variedades de língua; 
6. Tipos e formas de frases; 7. Os constituintes da frase -

Sintagma; 8. Os constituintes do sintagma nominal; 9. O nome; 
10. Os determinantes do nome; 11. O pronome; 12. O adjectivo; 
13. Os constituintes do sintagma verbal; 14. O verbo; 15. As várias 
funções do sintagma nominal preposicional; 16. A preposição; 
17. O advérbio; 18. A frase complexa; 19. Formas do discurso; 
20. Disciplinas que estudam a linguagem verbal; 21. Breves 
noções, descrição e narração; 22. A frase complexa: a 
subordinação; 23. A narrativa; 24. Revisão dos assuntos do 

1.° ano; 25. Processo de valorização estilística; 26. Breves noções 
de linguística; 27. Qualidade da linguagem e vícios opostos; 
28. Noções de versificação; 29. O adjectivo; 30. O verbo; 31. A 
exposição; 32. Análise de textos; 33. Ampliação da área vocabular; 
34. Identificação e caracterização do texto literário; 35. Distinção 
entre poesia e prosa; 36. Género literário; 37. Literatura 
Moçambicana. 

3.2. História 
1. Introdução; 2. O modo de produção esclavagista romano; 

3. O modo de produção feudal; 4. A revolução técnica feudal. 
Desenvolvimento das forças produtivas; 5. A revolução comercial 
e a primeira expansão europeia; 6. O expancionismo português e 
as suas características; 7. Comparação geral entre a colonização 
de Portugal, Inglaterra e Espanha; 8. Factores que contribuem 
para a desagregação do modo de produção feudal. O 
mercantilismo. Surgimento de novas formas de produção; 
9. Formação e desenvolvimento do capitalismo; 10. A partilha 
do mundo. A segunda expansão europeia; 11. O sistema colonial 
português em Moçambique; 12. A concepção do imperialismo e 
as suas características; 13. A primeira guerra mundial; 14. A 
segunda guerra mundial. A derrota do fascismo e a expansão do 
mundo socialista; 15. A luta de libertação em África Austral. 

3.3. Geografia 
1. Introdução; 2. Coordenadas terrestres ou geográficas; 3. Os 

continentes: África, América e Europa; 4. Os oceanos; 5. As 
grandes regiões naturais do globo terrestre; 6. População; 

7. Moçambique. Generalidades; 9. O litoral; 10. O meio ambiente; 
11. O relevo; 12. O clima; 13. Hidrografia; 14. Biogeografia; 

15. A população; 16. Os recursos naturais; 17. Os continentes: 
Ásia e Austrália; 18. A população mundial; 19. O espaço urbano: 
problemas das grandes concentrações urbanas; 20. A Indústria 
Mundial; 21. A agricultura; 22. A pecuária; 23. A pesca; 24. A 
sivicultura; 25. A indústria; 26. Os transportes e as comunicações: 
o comércio. 
3.4. Matemática 

1. Números racionais Q; 2. Medições de comprimentos e de 
ângulos; 3. Relações, funções e gráficos; 4. Equações do 1.° grau; 

5. Funções lineares; 6. Triângulos; 7. Razões, proporções 
e percentagens; 8. Quadrados e raízes quadradas em Q; 
9. Congruência e semelhança de triângulos; 10. Equações 
simultâneas do 1.° grau com duas variáveis; 11. Trigonometria 
elementar; 12. Cálculo logarítmico elementar; 13. Cálculo de 
áreas e volumes; 14. Os números reais R; 15. Cálculo algébrico; 
16. Réguas de cálculo; 17. Equações quadráticas; 18. Constru-
ções geométricas elementares; 19. Cálculo de distâncias; 
20. Estatística; 21. Inequações do 1.° grau com uma variável; 
22. A circunferência; 23. Simetria geométrica; 24. A função 
quadrática. 
3.5. Física 

1. Introdução; 2. Grandezas físicas e suas propriedades; 
3. Estrutura da matéria; 4. Dilatação e mudança de estado; 
5. Forças, estática; 6. Noções básicas de cinemática. 

3.6. Química 
1. Introdução; 2. Transformações das substâncias: Fenómenos 

fiscos e químicos; 3. Átomos: substâncias elementares e 
compostas; 4. Propriedade das substâncias; 5. Separação e 
identidficação das substâncias; 6. Reacções químicas: reagentes, 
lei de Lavosier, acerto de equações; 7. Principais funções 
químicas. 

3.7. Biologia 
1. Introdução; 2. Citologia; 3. Botânica; 4. Zoologia; 5. Ele-

mentos de ecologia. 
3.8. Aprovisionamento 

1. Organização administrativa; 2. Compras: tipos; preços; 
impostos; 3. Gestão de stoks; 4. Armazém: organização; entradas-
transferências- saídas; inventários. 

3.9. Topografia Geral 
1. Introdução; 2. Medições com fita métrica e sua aplicação 

prática; 3. Nivelação; 4. Utilização do teodolito para execução 
de medições simples; 5. Perfis longitudinais e transversais; 
6. Leitura de cartas e sua aplicação; curvas de nível; 7. Imple-
mentação de obras de abastecimento de água. 
3.10 Desenho 

1. Introdução: traços de desenho, instrumentos de desenho 
formato, margem, legenda, escala, cotagem e escrita; 2. Cons-
truções geométricas: introdução, bissectrizes, perpendiculares, 
divisão de segmentos, construção de óvulo, oval, elipse, 
concordância; 3. Introdução a perspectiva isométrica, dimétrica, 
cavaleira; 4. Esboço à mão livre. 

3.11. Construção Civil Aplicada 
1. Introdução a construção; 2. Materiais de construção, 

características e utilização; 3. Ferramentas e equipamentos; 
4. Argamassas; 5. Alvenaria; betão. 

3.12. Higiene e Segurança no Trabalho 
1. Introdução; 2. Segurança industrial em Moçambique; 3. Pre-

venção técnica; 4. Protecção do meio ambiente; 5. Medicina 
no trabalho; 6. Primeiros socorros; 7. Protecção e higiene no 
trabalho. 

3.13. Estatística 
1. Generalidades: introdução e definição de estatística; 

2. Noções sobre a recolha e o processamento de dados; 3. Apre-
sentação da informação; 4. Distribuição de frequências; 5. Valores 
médios e percentagem; 6. Medidas de tendência central e de 
dispersão. 

3.14. Orçamentos 
1. Elaboração dum orçamento anual; 2. Elaboração de 

orçamentos de actividades; 3, Elaboração de contratos tipo. 

3.15. Informática 
1. Sistema operativo; 2. Word Perfect; 3. Word Perfect; 

4. Excel. 

3.16. Hidráulica Aplicada 
1. Propriedade dos líquidos; 2. Lei hidrostática de pressões; 3. 

Tipos de escoamentos; 4. Equação da continuidade; 5. Teorema 
na Bernoulli; 6. Cálculo de perdas de cargas contínuas e 
localizadas; Bombas hidráulicas e sistemas de elevação; 8. A 
importância do abastecimento de água; 9. Noções de hidrologia, 
ciclo hidrológico; 10. Usos e consumos de água. Quantidade 
de água necessária; 11. Conceito de sistemas de abastecimento 
de água: simples e complexo; 12. Captações de águas subter-
rânea: poços, furos e nascentes, caudais, protecção sanitária; 
13. Captações de águas superficiais: constituintes; protecção; 



14. Noções sobre barragens e albufeiras; 15. Adutoras e órgãos 
acessórios; 16. Reservatório de distribuição: pequenos sistemas 
de abastecimento de água; 17. Redes de distribuição; pequenos 
sistemas de abastecimentos de água; 18. Cálculo de pequenos 
sistemas gravíticos e de elevação. 

3.17. Tratamento de Água 
1. Importâncias da qualidade da água; 2. Impurezas; 3. Ca-

racterísticas físicas e bacteriológicas da água; 4. Normas de 
qualidade de água; 5. Controlo da qualidade da água superficial 
e subterrânea; 6. Principais operações unitárias de tratamento de 
água para o abastecimento público. 

3.18. Poços e Furos 
1. Introdução; 2. Tipos de solos e sua permeabilidade; 

3. Localização de poços e furos, utilização de trado manual; 
4. Métodos de construção de poços e de furos; tecnologia, 

vantagens, desvantagens, custos; 5. Tipos de filtros, revestimento 
dos furos e sua instalação; 6. Execução de ensaios de caudal em 
poços e furos e suas interpretações; 7. Limpeza e recuperação de 
poços e de furos; 8. Prática de Fiscalização. 

3.19. Saneamento 
1. Saúde. Actividade básica do saneamento do meio; 2. Eva-

cuação do excreta: perigo para a saúde pública: características e 
quantidades; 3. Importância do saneamento; 4. Conservação 
ambiental; 5. Estudo e controlo das doenças transmissíveis: 
relacionadas com os excretas; hídricas; 6. Importância e normas 
para a protecção das fontes de água; 7. Recolha e disposição fi-
nal do lixo; 8. Processos biológicos; 9. Latrinas; 10. Fossas 
sépticas; 11. Sistemas de drenagem; 12. Tratamento de águas 
residuais por lagoas de estabilização. 

3.20- Práticas de Abastecimento de Água 
1. Apresentação de ferramentas: sua nomenclatura e utilização; 

2. Medições diversas com metro, paquímetro e micrómetro; 
3. Estudo da tabela de roscas; 4. Funcionamento e manutenção 

da tarracha com abertura de diversas roscas; 5. Construção de 
pequenos ramais através de esquemas; 6. Reparações e 
manutenção de válvulas e torneiras; 7. Soldaduras eléctricas; 
8. Soldadura oxiacetilénica; 9. Apresentação de tubagens e 
respectivos acessórios em ferro: ferro galvanizado, fibrocimento, 
copolene e PVC; 10. Soldadura e estanho; 11. Curvatura de tubos 
de ferro galvanizado, copolene e PVC, com prensa hidráulica e 
maçarico; 12. Furação manual de tubos de fibrocimento, buril; 
13. Corte e ligação de tubos de fibrocimento, com juntas Gibault 
e Comet. 

3.21. Práticas de Bombas 
1. Ferramentas e materiais; 2. Princípio de funcionamento das 

bombas manuais e seus componentes; 3. Desmontagem e 
montagem de bombas manuais; 4. Manutenção, detecção e 
reparação de avarias, em bombas manuais; 5. Utilização do tripé 
e diferencial; 6. Instalação de bombas manuais em poços e furos; 
7. Princípios de funcionamento e constituição das bombas 
centrífugas; 8. Função, manutenção e lubrificação dos principais 
constituintes das bombas centrífugas; 9. Selecção e controlo do 
funcionamento das bombas centrífugas: curvas características, 
caudal, potência absorvida, pressão na aspiração e na compressão, 
número de rotação por minuto, NPSH, rendimento; 10. Principais 
avarias. Sua previsão e detecção. Normas para a protecção das 
instalações de bombagem. 

3.22. Diagnóstico Rural Participativo 
1. Introdução (objectivos, princípios, desenvolvimento, quadro 

lógico, viéses); 2. Formação de grupos; 3. Técnicas do Diagnós-
tico Rural Participativo; 4. Documentação; 5. Sistematização dos 
dados; 6. Priorização das necessidades; 7. Devolução e discussão 
dos resultados; 8. Elaboração de recomendações; 9. Utilização 

do DRP no trabalho do Programa de Educação Comunitária -
PEC. 

3.23. Género e Desenvolvimento 
1 Introdução; 2. Aproximações políticas, Situação da mulher 

a nível mundial e conceitos - chaves; 3. Sensibilização; 4. Aná-
lise de Género e Desenvolvimento; 5. Ferramentas para trabalhar 
com a comunidade; 6. Documentação; 7. Plano de Acção. 

3.24. Metodologias de Formação 
1. Material didáctico para o desenvolvimento rural -

definição, objectivos e tipos; 2 Produção de Material didáctico 
- a palavra escrita, a imagem e a composição; 3. Material 

didáctico mais usado para o desenvolvimento rural - o quadro, 
álbum seriado, folder, folheto, cartaz e outros; 4. Posição do 
material didáctico e elementos mínimos necessários para a 
realização de alguns a materiais didácticos; 5. Função, impor-
tância, tipos e critérios de selecção dos audiovisuais ; 6. Limitações 
de uso de materiais sensoriais. Passos a seguir na apresentação 
de audiovisuais; 7. Metodologias de formação em participação 
comunitária; 8. Levantamento das necessidades de formação; 

9. Fontes micro e macro potências das necessidades de formação; 
10. Identificação preliminar das necessidades de formação; 

11. Planificação de formação, Fluxograma da formação; 
12. Comunicação didáctica; 13. Técnicas de ensino, 
Características do educador comunitário; 14. Avaliação das 
actividades de formação. 

3.25. Métodos de Recolha de Dados Quantitativos 
1. Dados existentes; 2. Visita preliminar; 3. Elaboração do 

questionário e tradução do questionário; 4. Pré-teste; 5. 
Modificação da ficha e definição da amostra; 6. Preenchimento 
da ficha e controlo das fichas; 7. Análise dos resultados; 8. 
Elaboração do relatório preliminar; 9. Devolução e discussão dos 
resultados preliminares; 10. Elaboração do relatório final e das 
recomendações. 

3.26. Estudo de Comportamentos Atitudes e Práticas -
CAP - sobre água, saneamento e saúde 

1. Objectivos e métodos; 2. Recolha de dados secundários; 
3. Entrevistas; 4. Visitas domiciliárias e observações sistemáticas; 
5. Análise dos dados; 6. Devolução e discussão dos resultados; 
7. Elaboração do relatório e das recomendações. 

3.27. Educação Sanitária 
1. Doenças hídricas; 2. Funcionamento da Medicina Pre-

ventiva, das Unidades Sanitárias e do Programa Diarreia; 
3. Praticantes de Medicina Tradicional; 4. Programa da Educação; 

5. Colaboração com Praticantes de Medicina Tradicional- PMT, 
Sistema Nacional de Saúde - SNS, Medicina Preventiva- MP; 
9. Temas e público; 7. Método SARAR; 8. Formação de aldeões 
em assuntos de educação sanitária; 9. Plano de acção. 

3.28. Manutenção e Gestão de Poços e Furos 
1. Introdução; 2. Bomba Afridev; 3. Treino do grupo de 

manutenção; 4. Bombas Volanta; Mono. National; 5. Contribuição 
financeira da população e sua gestão; 6. Avaliação e 
acompanhamento do funcionamento da bomba; 7. Gestão das 
bombas; 8. Plano de Acção 

3.29. Gestão de Pequenos Sistemas de Abastecimento de 
Água e Saneamento - PSAAs 

1. Introdução; 2. Aspectos técnicos dum PSAA; 3. Capacidade 
e vontade de pagar; 4. Localização dos fontanários; 5. Gestão da 
Operação e Manutenção do Sistema. 

3.30- Participação Comunitária 
1. Definição de objectivos; 2. Planificação; 3. Implementação; 

4. Utilização; 5. Monitoragem e avaliação. 



Curso de Participação e Educação 
Comunitária 

1. Perfil do graduado 
1.1. Perfil ocupacional 

Os técnicos básicos de Participação Comunitária formados no 
Centro de Formação Profissional de Águas e Saneamento da 
Direcção Nacional de Água, poderão exercer a sua actividade em 
todas as Empresas e Serviços do Sector de Água do País, 
nomeadamente Empresas de Águas, Estaleiros Provinciais de 
Água Rural, Departamentos de Água e Saneamento das Direcções 
Provinciais de Obras Públicas e Habitação que incluem esta 
componente nas suas actividades. 

1.2. Perfil profissional 

1.2.1. Objectivos gerais da Formação dos Técnicos 
Básicos em Participação Comunitária 

- Assegurar a participação da população no 
desenvolvimento dos programas de Ábaste-
cimento de Água e Saneamento, quer das zonas 
rurais, quer urbanas do País, o que reverterá 
numa melhoria das condições de vida das 
populações; 

- Desenvolver a capacidade de expressão oral e 
escrita que permita comunicar e compreender 
com clareza as orientações e tarefas que lhe 
serão distribuídas, bem como descrever e elaborar 
relatórios das situações e ocorrências no processo 
de trabalho; 

- Desenvolver atitudes e comportamentos neces-
sários para o exercício da profissão, tais como 
habilidades e destreza manual e hábitos práticos 
de especialidades. 

1.2.2. Objectivos próprios da especialidade 

a) O que deve conhecer: 
- As principais doenças transmitidas pela água, sua 

prevenção e controlo; 
- O princípio de funcionamento das bombas manuais; 

- Métodos quantitativos e qualitativos de recolha de 
dados; 

- Diferentes metodologias de formação; 
- Os meios utilizados na formação de adultos. 
- Métodos e técnicas para a análise de género e 

desenvolvimento; 
- Métodos e técnicas para promover a participação 

comunitária; 
- Os princípios da manutenção a nível de aldeias; 
- Os programas DOS, WP e EXCEL; 
- O papel de comunidade na definição de objectivos, 

planificação, implementação, utilização, moni-
toragem e avaliação. 

b) O que deve saber fazer: 
- Criar condições para que a população participe na 

definição de objectivos, implementação e 
beneficiação dos melhoramentos do seu sitema de 
abastecimento de água; 

- Analisar as relações de género e propor acções para 
melhorar a posição da mulher na sociedade; 

- Avaliar a capacidade e a vontade da população para 
pagar um melhor serviço de abastecimento de 
água; 

- Promover mudanças de comportamentos higiénicos; 
- Apresentar e explicar os resultados do trabalho com 

a comunidade às instâncias responsáveis pelo 
abastecimento de água a nível provincial; 

- Treinar grupos de utentes na manutenção e gestão 
das suas bombas manuais; 

- Organizar a gestão de pequenos sistemas de 
abastecimento de água; 

- Analisar os conhecimentos, atitudes e práticas da 
população frente à água, saneamento e saúde; 

- Utilizar diferentes métodos de recolha de dados 
dependendo da natureza da informação pretendida; 

- Elaborar orçamentos para quaisquer tarefas a 
realizar; 

- A partir dum questionário tirar amostras repre-
sentativas e discutir os respectivos resultados; 

- Avaliar as quantidades de materiais, fundos e mão-
-de-obra necessários à realização de trabalhos 
comunitários; 

- Elaborar relatórios sobre o andamento dos trabalhos, 
apresentando os dados técnicos necessários; 

- Utilizar métodos apropriados para promover a 
participação comunitária. 

C. F. P. A. S./DNA - Formação de Técnicos Bás icos 
d e Diploma P r o f i s s i o n a l d e 
Participação Comunitária 

2. Plano de estudos 

2.1. Plano do processo docente 
Especialidade: Participação Comunitária 
Nível do graduado: Diploma Profissional de Participação 

Comunitária 
Curso: Diúrno 
Duração de formação: 1 ano 
Nível de ingresso: 10.a classe ou equivalente 

No Disciplinas 

Total de horas Semestres/ 
/Semanas 

No Disciplinas 
Tot Teor Prat Camp 

1 ° Sem 2 o Sem 
Tot Teor Prat Camp 

18 18 

Formação básica específica: 
1 Estatística 90 48 42 - 5 -

2 Orçamento 54 13 41 - - 3 
3 Informática 108 36 72 - 3 3 

Subtotal 252 97 155 - 8 6 

Formação da especialidade: 
4 Diagnóstico Rural Participativo 162 25 85 52 9 -

5 Género e Desenvolvimento 90 23 47 20 5 -

6 Metodologias de Formação 144 70 74 - 8 -

7 Métodos de Recolha de Dados 
Quantitativos 90 16 44 30 - 5 

8 

9 

Estudos sobre Comportamentos, 
Atitudes e Práticas da População 
Educação Sanitária 

126 
198 

19 
69 

60 
64 

47 
65 

7 
4 7 

10 Gestão de Poços e Furos 90 10 35 45 - 5 

11 Gestão de Pequenos Sistemas de 
Abastecimento de Águas .. 90 23 47 20 5 

12 Participação Comunitária 234 32 76 126 - 13 

Subtotal 1224 287 532 405 33 35 

Total 1476 384 687 405 41 41 



3. Planos temáticos 
3.1. Estatística 

1. Generalidades: introdução e definição de estatística; 2. No-
ções sobre a recolha e o processamento de dados; 3. Apresentação 
de informação; 4. Distribuição de frequências; 5. Valores médios 
e percentagem, 6 Medidas de tendência central e de dispersão. 

3.2. Orçamentos 

1. Elaboração dum orçamento anual, 2. Elaboração de 
orçamentos de actividades; 3. Elaboração de contratos tipo. 

3.3. Informática 

1. Sistema Operativo; 2. Word Perfect; 3. Word Perfect; 
4. Excel. 

3.4. Diagnóstico Rural Participativo 

1. Introdução (objectivos, princípios, desenvolvimento, 
quadro lógico, viéses), 2. Formação de Grupos; 3. Técnicas 
de Diagnóstico Rural Participativo; 4. Documentação; 

5. Sistematização dos dados; 6. Priorização das necessidades; 
7. Devolução e discussão dos resultados; 8. Elaboração de 
recomendações; 9. Utilização do DRP no trabalho do Programa 
de Educação Comunitária - PEC. 

3.5. Género e Desenvolvimento 

1. Introdução; 2. Aproximações políticas, situação da mulher 
a nível mundial e conceitos- chave; 3. Sensibilização; 4. Análise 
de Género e Desenvolvimento; 5. Ferramentas para trabalhar com 
a comunidade; 6. Documentação; 7. Plano de Acção. 

3.6. Metodologias de Formação 

1. Material didáctico para o desenvolvimento rural- definição, 
objectivos e tipos; 2. Produção de material didáctico - a palavra 
escrita, a imagem e a composição; 3. Material didáctico mais 
usado para o desenvolvimento rural - o quadro, álbum seriado, 
folder, folheto, cartaz e outros; 4. Posição do material didáctico 
e elementos mínimos necessários para a realização de alguns 
a materiais didácticos; 5. Função, importância, tipos e critérios 
de selecção dos audiovisuais; 6. Limitações de uso de ma-
teriais sensoriais. Passos a seguir na apresentação de 
audiovisuais; 7. Metodologias de formação em participação 
comunitária; 8. Levantamento das necessidades de formação; 
9. Fontes micro e macro potências das necessidades de for-
mação; 10. Identificação preliminar das necessidades de 
formação; 11. Planificação de formação, Fluxograma da formação; 
12. Comunicação didáctica; 13. Técnicas de ensino, Características 
do educador comunitário; 14. Avaliação das actividades de 
formação. 

3.7. Métodos de Recolha de Dados Quantitativos 

1. Dados existentes; 2. Visita preliminar; 3. Elaboração do 
questionário e tradução do questionário; 4. Pré-teste; 5. Modi-
ficação da ficha de definição da amostra; 6. Preenchimento da 
ficha e controlo das fichas; 7. Análise dos resultados; 8. Elaboração 
relatório preliminar; 9 Devolução e discussão dos resultados 
preliminares; 10. Elaboração do relatório final e das 
recomendações. 

3.8. Estudo de Comportamentos Atitudes e Práticas -
CAP - sobre água, saneamento e saúde 

1. Objectivos e métodos; Recolha de dados secundários; 
3. Entrevistas; 4. Visitas Domiciliárias e observações sistemá-
ticas;5. Análisedos dados;6. Devolução e discussão dos resultados; 
7. Elaboração do relatório e das recomendações. 

3.9. Educação Sanitária 
1. Doenças hídricas; 2 Funcionamento da Medicina Preven-

tiva, das Unidades Sanitárias e do Programa Diarreia; 3. Praticantes 
de Medicina Tradicional, 4. Programa da Educação; 5 Colaboração 
com Praticantes de Medicina Tradicional - PMT, Sistema 
Nacional de Saúde - SNS, Medicina Preventiva - MP; 6. Te-
mas e público; 7. Método SARAR; 8 Formação de aldeões em 
assuntos de educação sanitária; 9. Plano de acção. 

3.10. Manutenção e Gestão de Poços e Furos 
1. Introdução; 2. Bomba Afridev; 3. Treino do grupo de 

manutenção; 4. Bombas Volanta; Mono, National, 5. Contribuição 
financeira da população e sua gestão; 6. Avaliação e 
acompanhamento do funcionamento da bomba, 7. Gestão das 
bombas; 8 Plano de Acção. 

3.11. Gestão de Pequenos Sistemas de Abastecimento de 
Água e Saneamento - PSAAs 

1. Introdução; 2 Aspectos técnicos dum PSAA; 3. Capa-
cidade e vontade de pagar, 4. Localização dos fontenários; 
5. Gestão da Operação e Manutenção do Sistema 

3.12. Participação Comunitária 
1. Definição de objectivos; 2. Planificação; 3. Implemen-

tação; 4. Utilização; 5. Monitoragem e avaliação. 

MINISTÉRIOS DA CULTURA, 
DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E DO 

PLANO E FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.o 93/2001 
de 30 de Maio 

Pelo artigo 5 do Diploma Ministerial n.° 39/91, de 8 de Maio, 
foi publicado em anexo, o quadro de pessoal da Escola Nacional 
de Música. 

Havendo necessidade de se proceder à sua revisão, nos termos 
do n.° 5 do artigo 19 do Decreto n.° 64/98, de 3 de Dezembro, 
os Ministros da Cultura, da Administração Estatal e do Plano e 
Finanças determinam: 

Artigo 1. São aprovados os quadros de pessoal comum e 
privativo da Escola Nacional de Música, constantes dos mapas 
em anexo ao presente dipoma ministerial. 

Art. 2. O preenchimento dos presentes quadros de pessoal fica 
condicionado à existência de disponibilidade orçamental. 

Art. 3. É revogado o quadro de pessoal em anexo ao Diploma 
Ministerial n.° 39/91, de 8 de Maio. 

Maputo, 9 de Maio de 2001. - O Ministro da Cultura, Miguel 
Costa M'kaima. - O Ministro da Administração Estatal, José 
António da Conceição Chichava. - A Ministra do Plano e 
Finanças, Luísa Dias Diogo. 

Quadro geral comum de pessoal da Escola Nacional de Música 

Designação N.° de lugares 

Funções de direcção, chefia e confiança: 

Director 1 
Director Adjunto Pedagógico 1 
Director Adjunto Administrativo 1 
Chefe de Secção 2 
Chefe de Secretaria 1 

Subtotal 6 



Designação N.O de lugares 

Carreiras d e regime geral: 
Técnico profissional de administração pública .. 1 
Técnico profissional . 1 
Técnico . . . 1 

Subtotal . 3 

Carreiras de regime específico: 
Técnico superior de cultura N1 1 
Técnico superior de cultura N2 . .. . 3 

Subtotal 4 

Carreira d e regime especial não diferenciado: 
Instrutor e técnico pedagógico N1 1 
Docente N1 3 
Docente N2 5 
Docente N3 9 

Subtotal 18 

Total geral 31 

Quadro privativo 
Designação N.° de lugares 

Carreiras de regime geral: 
Assistente técnico 2 
Auxiliar administrativo 3 
Agente de serviço 4 
Auxiliar 2 

Subtotal 11 

Carreiras d e regime especial não diferenciado: 
Docente N4 1 

Subtotal 1 
Total geral. . . . . 12 

Diploma Ministerial n.o 94/2001 
de 30 de Maio 

Pelo Decreto n.° 20/96, de 11 de Junho, foi criado o Museu 
Nacional de Arte. 

Havendo necessidade de se proceder à criação de um quadro 
de pessoal adequado às suas atribuições, nos termos do artigo 19 
do respectivo estatuto orgânico aprovado pelo Decreto n.° 20/96, 
de 11 de Junho, conjugado com o artigo 19 do Decreto n.° 64/98, 
de 3 de Dezembro, os Ministros da Cultura, da Administração 
Estatal e do Plano e Finanças determinam: 

Artigo 1. São aprovados os quadros de pessoal comum e 
privativo do Museu Nacional de Arte, constantes dos mapas em 
anexo ao presente dipoma ministerial. 

Art. 2. O preenchimento dos presentes quadros de pessoal fica 
condicionado à existência de disponibilidade orçamental. 

Maputo, 9 de Maio de 2001. - O Ministro da Cultura, Miguel 
Costa M'kaima. - O Ministro da Administração Estatal, José 
António da Conceição Chichava. - A Ministra do Plano e 
Finanças, Luísa Dias Diogo. 

Designação N.° de lugares 

Funções d e direcção, chefia e confiança: 

Director . . . . . . 1 
Director Adjunto 1 
Chefe de Departamento Central 2 
Chefe de Repartição Central 2 
Chefe de Secção Central 2 
Chefe de Secretaria Central . . . . 1 
Secretário Executivo . . 1 

Subtotal 10 

Carreiras de regime geral: 

Técnico superior N1 2 
Técnico profissional de administração pública . .. . 1 
Técnico profissional 2 
T é c n i c o . . . 2 

Subtotal 7 

Carreiras específ icas: 

Técnico superior de cultura N1 .. . . 2 
Técnico profissional de cultura 6 
Assistente técnico de cultura . 2 

Subtotal . 10 

Carreira de regime especial não diferenciado: 

Instrutor e técnico pedagógico N1 . . 1 
Subtotal 1 

Carreiras de regime especial diferenciado: 
Carreira de investigação científica: 

Investigador auxiliar 2 

Subtotal 2 

Total geral 30 

Quadro privativo 
Designação N." de lugares 

Carreiras d e regime geral: 

Assistente técnico . . 5 
Auxiliar administrativo 3 
Agente de serviço . . . . 5 
Auxiliar 4 

Subtotal 17 

Carreiras de regime específico: 

Assistente técnico de cultura . . . . 2 

Subtotal 2 

Total geral . . . 19 


