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Decreto n; 0 38/99
de 10 _de Junho

A necessidade de gestiio de calamidades e de coordena9ao de
ac~oes de emergencia daf resultantes requeretp a redefini~ao do
actual quadz:o juridico, visando melhorar a eficacia na preven~lio
e resposta aestas situa<;oes.
Nestes termos, ao abrigo do disposto na alfnea e) do n. 0 1 do
artigo 153 da Constitui<;ao da Republica e do artigo 8 doDecreto
J>residencial n. 5/99, de 10 de Junho, o Conselho de Ministros
decreta:
0

Artigo I. E criado o lnstituto Nacional de Gestiio de
Calamidades, abreviadamente designado por INGC, que se rege
pelos estatutos, em anexo, e que fazem parte integrante do
presente d~reto.
·
Art. 2. 0 INGC e uma institui<;ao publica, dotada de
personalidade jllrfdica, .autonomia administrativa e financeira e
tern como objectivo a direc~ao e a coordena<;.ao da .gestao de
calamidades, nomeadamente,<em ac<;oe~ de prevenfii0 e socoiTo
.as vitimas e areas de risco ou afect~das pelas calamidades.
Art. 3. 0 INGC fica subordinado aoMinisterio dos Neg6cios
Estrangeiros e Coopera<;ao.
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Art. 4. 0 INGG tem a sua sede na cidade de Maputo, podendo
estabelecer e extinguir ·sempre que necessario, delega9oes ou
outras fonnas de representa9ao em qualquer parte do territ6rio
nacional.
'
Aprovado pelo Conselho de Ministros.
·. Publique-se.
0 Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi.

Estatutos di) Instituto Nacional de Gestio
de Calamldades
CAPITULOI

(Da natureza, objectivos e atribui~oes)
ARTIGO

1

(Natureza) ·
1. Instituto Nacional de Gestao de Calamidades, adiante
designado por JNGC; e uma institui9ao publi9a dotacia de
personalidade jurldica, autonomia administrativa e financeira.
2. O INGC fica subordinado ao Mini.sterio dos Neg6cios
Estrang~iros e Coopera9ao.
3. 0 INGC rege-se pelo presente estatuto, regulamentos intemos
e demais legisla9ao aplicavel a institui~oes de direito publico.
ARTIG02

(Ambito e representa~io)
O INGC exerce as suas actividades em todo ci territ6rio
nacional e tern a sua sede em Maputo, podendo criar e extinguir
delega9oes em todoo territ6rio nacional, por decisao do Ministro
dos Neg6cios Estrangeiros e Coopera~ao. ·
'

ARTJG03

(Objectivos e competenclas)
0 INGC tem por objectivo a gestao' cle calamidades e a
coordena9ao de ac90es de. preven9ifo, socorro as .yftimas das
' calamidades e reabilita9ilo de infra-estruturas afectadas,
competindo-lhe, nomeadamente:
.

1. No aspecto geraJ,: .
. a)Realizar ac9oes de informa9ilo publica no funbito da
gestao de calamidades;
b) Organizar e coordenar, a nfvel nacional, o sistema de ·
recolha, estudo e divulga9ao de informa9ao que
pennita prognosticar as tendencias ou consequencias.
de factores calamitosos;
c) Participar ao Ministerio Publico quaisquer actos ilfcitos
praticados no ambito de prevenr;ao, socorro e reabilitac;ao de infra-estruturas;
d) Fornecer informa9oes regulares da sua actividade de
gestiio de· fondos e de doa9oes aos .organismos
doadores e/ou financiadores;
e) Assinar contratos e propor assinat.uras de .acordos c9µ1
Governos e. institui9oes de assist_encia .ou ag6ncias
doadoras no ambito da sua area d~ activiclade; ,

f) Promover com organiza9oes internacionais congeneres,

a assistenda mutua e o intercambio de informacao.
2. Nos aspectos especificos:
2.1, Preven9ilo:
a) Coordenar as actividades rnuld-s~ctoriais relevantes na

•ac9ao que o INGC prossegue;
a nfvel nacional; o sistema de
recolha,,estudo edivulga9ilo de informa(;ao que permita
prognosticar as tendencias ou consequencias de
factores calamitosos;
·
c) Mobilizar e organizar, sob sua. respo!lsabilidade, a.
gestao de recursos humanos, materiais e financeiros
para uma interven9ao r~pida ~til caso de calamidades;
d) Realizar ou encomendar estudos que permitam cumprir
com maior eficacia os seus objectjvos institucionais;
e) Gerir os fundos. que e> Estado atriQua. .~ as doa9oes de
entidades nacionais e estrangeiras, com vi.sta.acorrer a
uma situa9ao de emerg8ncia e calamidade;
f) Propor e pronunciar-se sobre Iegisla9ao relevante no
funbito da gestao de calamidades;
g) Promover e coordenar a elabora9ao e realizar;ao de pianos
e programas de forma9ao em materia de gestao de
calamidades;
h) Incentivar o voluntariado nacional, como fonna de ga. rantir a participa9ao da comunidade na execu9ao dos
programas de apoio as comunidades de zonas
vulneraveis.
·

b) Organizar e coordenar,

2.2. Socorro:
a) Assegurar o funcionamento de centros de coordena9ao de

opera9oes de preven9ilo e socorro, quer a nfvel central
como local, com a participa9ao da sociedade civil,·
entidades governamentais e organismos intemacionais
envolvidos;
·
· b). Garantir que a gestilo da assist&11cia humani\6tja seja
canalizada as popula9oes e institui9i:ies destinatarias e
apoiar outras entidade$ para que este objectivo seja
atingido;
2.3. Reabilita9ao:
a) Mobilizar recursos para ac~Oes de reabilita9ao p6s-

calamidade, numa estreita liga~ao entre emerg8ncia e
desenvolvimento;
b) Manter o Conselho Coordenador ~e Gestao de Calamidades
informado das ac90es de reabilita9ilo empreendidas
pelos sectores;
CAP1TULOU

(Sistema orgAnico)
SBC~AOI

ARTIG04

,(Organiza~io)
1. I11stituto Nacional de Gestao de Calamidades, para a rea-

liza¢ilo das suas fun90es e t'arefas, estrutura-se erit:
a) Estruturas ceritrais;'
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b) Representa9oes locais.

ARTIG09

2. Podem funcioriar junto do INGC institui9oes dwendentes

nos terrl1os da legisl~ao aplicaveL
SEC<;AOII

ARTIG05
(Orgjios)_
1. Sao 6rgiios do Instituto Nacional de Gestiio de Calamidades:
a)· Direc9iio;
b) Conselho de Direc<;ao.

2. As representa9oes locais siio estruturas executivas
desconce11trada~ do INGC, podendo ser delega9oes provinciais,
regionais, distritais, municipais ou outras de caracter permanente
ou nao.
ARTIG06

(Composi~ao e fundonamento da direc~ao)
O INGC funciona sob direc9ao de um Director e Director-Adjunto, _nomeado~ pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e
Coopera9iio.
ARTIG07

(Com11etencias ·do Director)

. 1. Compete em especial ao director do INGC:
a) Dirigir, planificar e supervisar toda actividade do INGC;

b) Submeter a~precia9ao superior as propostas deprogramas,
pianos de trabalho, projectos de or9amento e elaborar
relat6rios do INGC;
·
c) Propor a adop9iio oil actualiza9iio da legisla9ao, bem
, como a adesao OU ratifica9iio de conven96es
internacionais;
.
d) Represeniar oINGC quer no pafs, quer no estrangeiro ou
em conferencias intemacionais;
e) Manter regulannente inform ado o Ministro dosNeg6cios
· 'Estrangeiros e Coopera9iio da evolu9ao da gestiio de
calamidades, ou da sua previsiio; preven9iio e prontidiio;
/) Exercer as competencias que lhe estao conferidas por lei
bem como as que llie forem delegadas.

2. 0 Director do INGC sera coadjuvado por um Director-Adj unto.
ARTIG08
(Competencias do Director-Adjunto)
0 Director-adj1.mto do INGC tern as seguintes competencias:

------·-

Estrutura orgawca)

1. As estruturas centrais integram as seguint~s unidades
organicas:
. .
a) Departamento de Planifica~ao;
b) Departatnento de Op(}ra96es;
c) Depanamento de Auditoria e Supervisao;

d) Departamento de Aclministra~ao e F,inan9as;
e) Departamento de Recursos Humanos.

2. As unidades organicas indicadas no n. 0 1 do preserite artigo
tern as atribui9!5es indicadas nos artigos JO a 14._.
.ARTIGO 10

(Departamento de Planifica~ao)
Sao fun96es do Departamento de Planifica9ao, no:m.eadamente:

a

a) Propor programas e projectos relativos
preven9ao,
socorro humanitario e reabilita9iio de infra-estruturas;
b) Produzir e disseminar infonna9iio climatol6gica e de
outra natureza relativa a gestiio de calamidades;
c) Implementar sistemas de aviso previo, preven9ao,
mitiga9ao e prontidiio e propor nonnas de procedimento
para prevenr;ao e actualiza9ao 'em caso de iminencia de
ocorrencia de. cafamidade natural;
d) Organizar·e gerir um centro de documenta~iio bem como
um ban:co de,dados;
e) Propor nova regulamenta9ao nas areas de ge~tiio de
calamidades;
/) Preparar relat6rios de actividades do Instituto.

ARTIGO 11
(Departamento de Opera~oes)
Sao fun96es do Departamento de Opera9o~i; nomeadamente:

um_

a) Manter
inventario permanente e -actualizado dos
recursos lpgfsticos do pafs, que podem sermobilizados
em caso de calamidades;
b) Assegurar a implementac;iio dos programas de acyiio de
socorro as popula96es, protec9ao e reabilita9ao de
infra-estruturas e areas afectadas;
c) Propor a contratac;iio de servi9os especializados para a
· realiza9iio de ac96es · de assistencia humanitaria as
popula9oes afectadas; ·
d) Elaborar propostas de planos de distribui9ao de donati vos
anunciados, e elaborar os respectivos relat6rios de
execu9ao;
e) Apoiar as entidades operadoras de ajuda humanitaria.

a) Sob a direc9iiq do Director, orientar e assegurar a

coordenar;ao das actividades do INGC;
.
b) Coadjuvar o Director no exercfcio das suas atribui9oes;
c) Substituir o Director do INGC nos seus impedimentos, de
acordo com a competenda por el~ definida;
d) Superintender ai; direVi5~s das estruturas centrais do
ING<;: qµe lhe forem fix_acias pelo Director; . ..
e) Exercer as demais competencias que lhe forem cielegadas
ou subdelegadas pelo Director.

ARTIGO 12

(Departamento de Supervi~ao e Auditoria)
,-

-Sao fun96es do Departa~nto de Supervisao e Auditoria,
nomeadamente:
a) Supervisar e avaliar o nivel de efic!icia de implcmenta9iio
dos varios projectos e programas de ac96es, propondo
sempre que necessario; med~das correctivas;
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b) Realizar auditorias As

contas dos projectos, programas e
outras acyoes co!,ertas pelos oryamentos da instituii;ao;
c) Submeter a Dir;c9ilo do INGC relat61:ios sobre as
operayoes em curso.

2. 0 Conselho de Direc9ao rerlne, ordinariamrnte, uma vez por
m~s e extraordinariamente, seml9-~ue o Director o convocar.

ARTIGO 13

3. P9dem ser convidados 'para as sessoes do Conselho de
Direc,;ao outros quadros, sempre que se reconhe9a necessaria a
sua participayie.
ARTIG0,17

(Departamento de Administra~io e Finan~as)

(Fun~oes especfficas do CoQJellW de Direc~iio)

1. o Departamento de Administrayao e Finanyas tern como
objectivo a gestao dos servjyos administrativos e financeiros do
Instituto Nacional de Gestao de Calamidades.
.
2. O Departamento de Administra,;ao e Finan,;as tern·
nomeadamente, as seguintes fun9oes:
a) Garantir a gestao .dos recursos financeiros e patrimoniais;

b) Elaborar propostas de or,;amente de funcienamento e

relat6rios de actividades em coordenayao com outros
departamentos;
c) Assegurar a gestao financeira quetidiana, procedendo ao
controlo contabilfstico da execu,;ao or,;amental e a
gestilo d1;1 outros recurses financeiros;
cl) Manter actualiz~do o cadastro dos hens que integram o
patrim6nio do INGC e assegurar a sua cerrecta gestao;
. e) Garantir o expediente' geri~l e arquivo, prestando apeio
administrativo aos restantes dei;artamentos.
'ARTIGO 14

Sao fun9o;s especfficas do Co~lho de, Direc,;ao, ,
nomeadamente:

aaprova,;ao superior o or9amento de
fun'cionamento e de investimento;
b) Analisar e dar parecer sobre as actividades de.preparayao,
execu9ao e controlo dos pianos de actividades;
c)'Analisar edar parecer sobre os relat6rios de prestar;ao de •
contas das actividades do lnstiµito bem como da
execu,;ao or9amental.

a) Apreciar e submeter

ARTIGO 18

(Competencias do Cons.elho Tecnico de Gestio
de Calamidades)
.

I

1. 0 Conselho Tecnico de Gestao de Calamidades, presidido

pelo director do Instituto, e constiti,lfdo por representantes dos
. ministros membros do Conselho Coordenador de Gestiio de
Calamidades e tern, nomeadamente.as seguintes atribuiy~es:

(Departam,nto de Recursos Humanos)

a) Coordenar os sistemas sectoria:is de. alerta e aviso previo

1. Para a realiza!tao dos seus objectivos e segundo as atribui,;oes
que lhe sao conferidas pelo artigo 9 do Decreto n. 0 49/92, de 29
de Novembro, e Oepartamento
Recurso.s Hllmap.os tern as
seguintes atribui,;oes:

sobre a iminencia · de calamidades de origem
meteoro16gica, hidrol6gica, geol6gica, incluindo
epidemias;
b) Definir o sistema nacional de alerta e aviso previo sobre
a iminencia de calamidades naturais;
c) Propor ao Conselho ,Coordenador de Gestao de
Calamidades a declara9ao da situii~ao de emergencia,
a~ regioes afectadas e a conduta a observar pelos
cidadaos e pelas pessoas colectivas, publicas e privadas,
visando a protec9io de pessoas e hens.·

de

a) Planificar, coordenar, controlar e gerir os recursos human es

doINGC;
b) Manter actualizado o quadro do pessoal d9 INGC,

assegurande a execu9ilo de normas de selec,;ao,
contrata~ao e premoyao do pessoal;
c) Propor e implementar o piano de forma,;ao profissional de
quadros e trabalhadores.do INGC; .
2. 0 Conselho Tecnico de Gestilo
de Calamidades reline
d) Executar 9rientayoes sobre a aplicayao da legislayao ·
.
.I
ordinariamente quatro vezes por ano, ou ex.traordinariamente
laboral a n{vel central· e pes organismos dependentes.
sempre que seja convocado pelo Director do Institute.
CAPfTULO III
3. Podem ser convoca<io.s para o Conselho Tecnico de Gestao
de
Calamidades representantes da comunidade iniernacional,
(Colectivos)
academica e da sociedade civil, adefinir em regulamento pr6prio.
ARTIGO 15
CAPfTULOIV

· Sao 6rgaos colectivos do Institute Nacional de Oestlio de
Cafamidades:
·

(Receitas)

Conselho de Direcyio;
b) Conselho Tecnico de Gesti'l,o de Calamidades.

a)

ARTIGO 16

(Conselho de Direc~ao)
1. OConselho de Direc,;ao eum 6rgao de consulta, dirigido pet~
Director, com a seguinte composi~ao:

Director~ Director~Adjunto;
b) Chefes de Oepartamento ..

a)

ARTIOO 19
1. S!o fontes de receitas do INGC::, nomeadamente:
a) Solid!'1'iedade nacional e internacional;
b) Fundo

nacional de emergencia;
Or9amento do Estad0;
cl) Doa9oes de entidades estrangeiras;
e) Multas e.taxas previstas em legisla<;!o apropriada;
f) Outras.
c)
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a

2. Visando garantir prontidao do sistema de prevenc;ao,
, ~ocorro as vftimas. e reabiHtac;ao de infra-estruturas as fontes
previstas nas al{neas b) e c) serao orc;amentadas numa base anual.
CAPITULOV
(Disposi~oes rmais)

ARTIGO20
LO pessoal do INGC rege-se pelas normas aplicaveis aos
funcionarios do Estado e, na especialidade, pelo disposto no
presente estatuto.
2. Excepturup-se do disposto no nui.nero anterior o pessoal para
o qual sao aplicaveis as normas <Jo contrato individual de
.trabalho e do contrato de prestac;ao. de servic;os,
.3. 0 Director doJNGC submetera a aprovac;ao nos termos da
lei, no prazo de seis meses, as propostas de regulamento intemo
e do quadro de pessoal.
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0 Governode M~ambique, conscientedasuaresponsabilidade
de implementarptjnc{pios e nonnas que conduzam ao~ombate do
flagelo de minasterrestres no pals-e consequentemente, aseguranc;a
de pessoas e bens; tendo por objectivo ijnal, o desenvolvimento
s6cio-econ6mico do pafs, adopta as no~Convenc;ao de
Otawa sobre o banimento e .lJSO de minas anti-pessoal.
Neste quadro, e nos tennos a seguir indicados, se define a
PoHtica e Estrate~ia de Desminagem que compreende,
nomeadamente, defini~oes, objectivos gerais e especfficos, a
estrategia de desminagem e 6rgao de gestao da polftica e estrategia
de desminagem:
CAPITULOI

Defini~oes
Para efeitos de polftica e estrategia de desminagem
convencionam-se como definic,oes, nomeadamente, as seguintes:
1. Acc;ao sobre minas:

Eo conjunto de todas as actividadescujo objectivo eresolver
Resolu~io n. 0 l 7/99
de 10 de Junho

0 ·Programa do Govemo, atribui particular importancia a
reinsen;ao social,reabilitac;ao e desenvolvimento s6cio-econ6mico
o que pressupoe a remoc;ao de todos os obstaculos que, nas zonas
rurais em particular, sao um grande 6bice aqueles objectivos.
Dentre estes destaca-s~ a necessidade da erragicac;ao das minas
tertestres, sobretucfo as anti-pessoale outros engenhos explosivos.
A Polftica e Estrategia de Desminagem constitui pois o
fundamento maior para a prossecui;iio destes objectivos.
Nes.tes termos~"e ao abrigo da ali'.nea e) do n. 0 I do artigo 153
da Constituigao da Republica, o Conselho de Ministros determina:
Unico. Eaprovada a Polftica e Estrategia de Desminagem em
anexo, que faz parte integrante da presente Resolugao.
Aprovada pelo Conselho de Ministros.
Publique-se.
0 Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. ·

Politi~ e Estrategia de Desminagem
Introdu~io
Moc;ambique sofreu guerras de qu,e tambem resultou a
implantac;ao de engenbos e~plosivos, incluindo minas. As minas,
em particular as anti,pessoal, constittJem nao s6 um perigo para
a vida das pessoas e aniJllais, como tambem um factor impeditivo
da livre circulac;ao de pessoas e hens e de reconstruc;ao nacional.
O Govern~ da Republica de Mogambique criou, a luz do
Decreto n° 18/95., de 3 de Maio, a Comissao /Nacional de
Desminagem; com objectivo nao s6 de gestao do processo de
desminagem, como tambem de regulamentar a sua organizac;ao e
execugao.
A poli'.ticae estrategiade desminagem significam acqncentrru;ao
de esforgos inter-sectoriais, centralmente coordenadas pelo 6rgao
de direcgiio deste processo e ainda a facilitru;ao da as~istencia as
vi'.thnas das minas. terrestres:
.

os problemas enfrentados por civis, como o resultado da
implantagao de minas terrestres. Estas actividades tern por
objectivo criar um ambiente em que as populagoes possam
viver em seguranga e em que as actividades econ6micas e
sociais possam ser desenvolvidas sem constrangimentos
impostos pela implantru;ao de minas terrestres e em que as
necessidades das vftimas sejam resolvidas. Sao
componentes principais da acgao sobre minas a preveni;ao
de acidentes. com minas, a desminagem e a assistencia as
vftimas das minas.
2. Vitima ou sobrevivente de minas:

E toda

a pessoa que tenha sido fisicamente ferida ou
psicologicamente afectada pela detonac;ao de ininas
terrestres ou de engenhos nao detonados.
Vftima ou sobrevivente tambem se refere a todos aqueles que
estejarn psicologicamente afectadas pelo receio dum
potencial. ferimento.
\i

3. Assistencia as vi'.timas ou sobreviventes das minas:

E<> conjunto de todas as medidas de apoio, alfvio e conforto
destinadas as vitimas ou sobreviventes das minas com o
prop6sit<> de reduglio imediata e a longo termo das
implicac;oes medicas e psicol6gicas resultantes do seu
trauma. Elainclui tambema sua reabilitai;ao e reintegrac;ao.
4. Polftica de desminagem:
A PoHtica de desminagem e o conjunto de princfpios que
norteiam a actividade de desminagem no pafs. Ela
estabelece a ordem requerida na conduc,llo da actividade
de desminagem e constitui igualmente abase de elabora1rao
de todos os restantes documentos normativos daactividade
de. desminagem.

5. Estrategia de desminagem:
E o conjunto de ac¥oes prioritarias a realizar, cujo _impacto
final sera a remo1rao ou destrui1rao de minas implantadas
no territ6rio nacional e na regiiio.

