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Comissao Interministerial da Reforma da Administrayao
Publica:

Resolu~o n." 512017:
Aprova 0 Estatuto Organico do Instituto Nacional de Educa~ao

~ Distancia, abreviadamente designado por INED.
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COMISSAO INTERMINISTERIAL

DA REFORMA DA ADMINISTRAC;AO
PUBLICA

Resolu~o n."5/2017

de 29 de Junho

Havendo necessidade de aprovar 0 Estatuto Organico
do Instituto Nacional de Educacao a Distancia, abreviadamente
designado por INED, criado pelo Decreto n." 49/2006,
de 26 de Dezembro, ao abrigo do disposto na subalfnea vi),
da alinea tl) do artigo 4 do Decreto Presidencial n," 2/2016,
no uso das cornpetencias deIegadas pelo Conselho de Ministros
nos termos do artigo 1da Resolucao n." 3012016,de 31 de Outubro,
a Comissao Interministerial da Reforma da Administracao PUblica
delibera:

Artigo 1. E aprovado 0 Estatuto Organico do Instituto
Nacional de Educacao a Distancia, abreviadamente designado por
INED, em anexo, que e parte integrante da presente Resolucao.

Art. 2. Compete ao Ministro que superintende a area
da educacao aprovar 0 Regulamento Interno do INED, no
prazo de sessenta dias, contados a partir da data da publicacao
do presente Estatuto

Art. 3. Compete ao Ministro que superintende a area
da educacao submeter a proposta do Quadro de Pessoal do !NED
It aprovacao do 6rgao competente, no prazo de noventa dias,
contados a partir da publicacao do presente Estatuto.

Art. 4. A presente Resolucao entra em vigor na data
da sua publicacao.

Aprovada pel a Comissao Interministerial da Reforma
da Adrninistracao PUblica, aos 24 de Fevereiro de 2017.
- 0 Presidente, Carlos Agostinho do Rosario .

Estatuto Orginico do Instituto Naclonal
de Eciucac;ao it Dlstancla (INED)

CAPiTULO I

Disposi~Oes geraIs
ARnGo 1

(Denomlna9ao e Natureza)
o Instituto Nacional de Educacao ItDistancia, abreviadamente

designado por !NED, e uma instituicao publica coordenadora
e reguladora da educacao a distancia, no ambito do Sistema
Nacional de Educacao, dotado de personalidade jurfdica
e de autonomias administrativa, tecnica e cientffica.

ARnG02
(Sede e delega9ties)

o INED tern a sua sede na Cidade de Maputo, podendo criar
delegacoes e outras form as de representacao em qualquer parte
do territ6rio nacional, por despacho do Ministro que superintende
a area da Educacao, ouvido 0 Ministro que superintende a area
das Finances.

ARnG03
(Tutela)

1.0 INED esta sob tutela do Ministro que superintende a area
da Educacao, do seguinte modo:

a) Homologacao da visao, missao e objectives do INED
aprovados pelo Conselho Directivo do !NED;

b) Homologacao de polfticas, estrategias e pIanos para
o funcionamento do INED, aprovados pelo Conselho
Directivo INED;

c) Homologacao de norrnas tecnicas reguladoras
da educacao It distancia, aprovadas pelo Conselho
Directive do INED;
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d) Nomeacao dos Directores de Services Centrais do !NED;
e) Emissac de directives ou de orientacces bem como

soHcita~odS infonna~ee~se'bm osebjectives a atingir
m .;gestio daINED e sobre prioridades a adoptar na
l:especttyaprossecuga-o" .

J) (;iJi1tiolo-do ae.sem'penho dl')INED, em:especial quanta
ao cumprimento dos fins e dos objectives estabelecidos
e quanto Iiutilizacao dos recursos humanos e materiais
postos asua disposicao.

2, A tutela e a superintendencia no dominie financeiro sac
exercidas pelo Ministro que superintende a area das Financas,
do seguinte modo:

a) Pronunciar se sobre a abertura de delegacoes e outras
formas de representacao do lNED;

b) Autorizar a aceita~ao de doacoes, herancas ou legados;
c) Ordenar inspeccoes financeiras aos services do !NED;
d) Emitir directivas ou solicitacao de informacces

ern materia financeira e patrimonial;

ARnG04

(Atrlbul~oes)

sao atribuicoes do !NED:
a) Definicao de polfticas, regulamentos, estrategias e pianos

de irnplementacao e desenvolvimento do sistema de
educacao Ii distancia, bem como regular, monitorar
e avaliar a sua execucao;

b) Garantia do funcionamento da rede nacional de educacao
Ii distancia e uma adequada utilizacao dos recursos
envolvidos;

c) Cria~ao e desenvolvimento de urn sistema de acreditacao
e garantia de qualidade da educacso Iidistancia.

ARnG05

(Competi!nclas)

Sao competencias do !NED:
a) Promover e coordenar as iniciativas por parte das

instituicces que pretendam oferecer ou oferecarn
cursos Ii distancia;

b) Prornover cursos de educacao Ii dlsrancla em
areas prioritarias e com caracter experimental
e exemplificativo;

c) Elaborar e executar pianos para a gestao
e desenvolvimento da modalidade de educacao
it distancia, em conformidade com as poifticas
e prioridades educacionais estabelecidas;

d) Promover a formacao de especialistas nos varies
domfnios da educacao a distancia;

e) Promover acesso ao conhecimento sobre as melhores
praticas de educacao it distancia:

I> Estabelecer e coordenar a rede dos centros provinciais
de educacao it distancia;

g) Coordenar e fiscaIizar os recursos envolvidos na educacao
Iidistancia por forma a garantir a sua eficaz e eficiente
utilizacao;

h) Acreditar instituicoes nacionais e estrangeiras que
requeiram a realizacao de educacao it distancia bem
como os respectivos cursos e programas;

i) Suspender ou ~evogar a acreditacao de instituicoes e de
cursos de educacao a distancia.

j) Elaborar pesquisas e prestar assistencia tecnica no ambito
da educacao a distancia assim como disseminar os
seus resultados;

k) Realizar estudos para avaliar as necessidades educativas
passfveis de serem atendidas atraves da modalidade
.de educacao a distancia;

l) Estabelecer acordos de cooperacao; assistencia lecnica
e financeira com diferentes iilstitui~6es uacionais
e estrangciras:

m) Particlpar em ass0Cia~~s e redes nacionais e estrangeiras
de.~uca~a() it distancia;

n) Estabelecer norm as de garantia de qualidade
dos programas e cursos a distsncia;

0) Avallar 'as instituicoes provedoras credenciadas assim
como os cursos a distancia por etas oferecidos,

CAPfTULOII

Sistema Organico

~RnGo6

(6rgaos)

Sao orgaos do !NED:
a) Direccao;
b) Conselho Directivo;
c) Conselho Tecnico-Cientffico.

ARTIGO 7

(Direc~ao)

o INED-e dirigido por urn Director-Geral do INED,
coadjuvado por urn Director-Geral Adjunto do lNED, sendo
ambos nomeados pelo Primeiro-Ministro, sob proposta do
Ministro que superintende a area da Educacao.

ARTIGO 8

(Competencias do Dlrector-Geral)

Compete ao Director-Geral do lNED:
a) Representar 0 Il\TEDem jufzo e fora dele;
b) Submeter propostas de programas, pianos de trabalho,

projectos de orcarnento e relat6rios do INED
ao Ministro de tutela e outros orgaos cornpetentes;

c) Propor ao Ministro de tutela a nomeacao dos Directores
de Services Centrais;

d) Dirigir e supervisionar as actividades do INED,
praticando todos os actos inerentes;

e) Convocar e dirigir as reunioes dos Conselhos Directivo
e Tecnico-Cientffico;

J) Propor ao Ministro de Tutela legislacao, polfticas
e estrategias de tecnologias de inforrnacao e
cornunicacao adequados a implementacao racional
da modalidade de educacao a distancia;

g) Gerir recursos humanos, tecnicos, materiais e financeiros
doINED;

il) Nomearo pessoal do INED, com excepcao dos Directores
de Services, Centrais;

i) Exercer as demais fun~oes que lhe sejam atribufdas nos
termos do presente Estatuto e outra legislacao,

ARTIGO 9

(Competencias do Director-Geral Adjunto do INED)

Compete ao Director-Geral Adjunto do !NED:
a) Coadjuvar 0 Director-Geral do !NED no exercfcio das

suas fun~oes e competencias;
b) Substituir 0 Director-Geral do lNED nas suas ausencias

·ou impedimentos;
c) Realizar as demais funcoes e competencias que Ihe forem

delegadas pelo Director-Geral do !NED,
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ARTIaO lO
(Conselho Dlrectivo)

1. 0 Conselho 'Directtvo ~ 0 6rgao de coordenacao
de actividades e de controlo da 'implementa~ao de planos,
execucao de polfticas e estrategias relativas as atribuicoes e
competencias do INED, cumprindo as seguintes funcoes:

a) Deliberar sobre as poltticas, estrategias e pIanos
para 0 desenvolvimento da educacao a distancia
e funciouamento do INED; ,

b) Apreciar e aprovar a proposta de visao, missao
e objectivos do INED;

c) Aprovar as propostas de projectos de pesquisa e outros
estudos de educacao a distancia:

tf) Aprovar as normas tecnicas reguladoras da educacao
a distancia;

e) Aprovar a acreditacao de instituicoes, program as e cursos
de educacao a distiincia;

f) Aprovar os relat6rios de actividades, orcamentos
e prestacao de contas do INED;

g) Aprovar relat6rios peri6dicos sobre 0 estado da educacao
a distiincia no pals.

2. 0 Conselho Directivo e composto por:
a) Director-Geral do INED, que 0 preside;
b) Director-Geral Adjunto do INEI:5;
c) Directores de Services Centrais;
tf) Chefe de Departamento Central subordinado ao Director-

Geral do INED.
3. 0 Director-Geral do INED, sempre que considerar

conveniente e de acordo com as materias agendadas, po de
convidar outros quadros do INED a participar nas reunioes
do Conselho Directivo.

4. 0 Conselho Directivo reline ordinariamente uma vez
por mes e, extraordinariamente, sempre que 0 Director-Geral
do !NED 0 convocar.

Aanco 11

(Conselho Tecnlco-Clentiflco)

1. 0 Conselho Tecnico-Cientffico ~ 0 6rgao de caracter
consultivo que assiste 0 Director-Geral do INED nas rnaterias
tecnicas da especialidade de educacao it distancia, com as
seguintes funcoes:

a) Dar parecer sobre propostas de instltuicoes e cursos
de educacao a distiincia submetidos ao INED para
acreditacao, suspensao ou revogacao:

b) Analisar 0 funcionamento dos Centros Provinciais
de Educacao IiDistancia (CPED) e da rede de educacao
Iidistancia;

c) Analisar as propostas de programas e projectos
de investigacao/pesquisa no dominie da educacao
Ii distiincia a empreender a nfvel nacional, regional
e internacional;

tf) Apreciar criticamente experiencias relevantes levadas a
cabo a nfvel nacional, regional e internacional de forma
a recomendar medidas adequadas para a sua eventual
replica ou adaptacao em Mocambique;

e) Pronunciar-se sobre a divulgacao e disseminacao de
documentos, relat6rios e outras publicacoes produzidas
internamente pelo!NED ou com a colaboracao deste;

f) Produzir relat6rios peri6dicos sobre 0 estado da educacao
Iidistiincia no pals;

g) Propor a polftica e estrategia nacionais de educacao
Iidistancia;

2 ..0 Conselho Tecnico-Cientffico e composto por:
a) Director-Geral do !NED, que 0 preside;
b) Director-Geral Adjunto do INED;
c) Directores de Services Centrais;
tf) Chefes de Departamento Central;
e) Chefes de Reparticao Central.

3. 0 Director-Geral do lNED pede convidar os Delegados
provinciais a titulo permanente e, ocasionalrnente, outros tecnicos,
em fun9ao da materia agendadas, a participar nas reunioes
do Conselho Tecnicc-Cientffico.

4. 0 Conselho Tecnico-Cientffico redne-se, ordinariamente,
uma vez por semestre e, extraordinariamente, quando para 0 efeito
for convocado pelo Director-Geral do !NED.

CAPiTULO III

Estrutura e Fun~oes das Unidades Organicas

ARTIGO 12

(Estrutura)

o lNED tern a seguinte estrutura:
a) Services Centrais de Acreditacao e Formacao;
b) Services Centrais da Rede de Centros Provinciais

de Educacao a Distancia;
c) Departamento de Planificacao, Administracao e Financas.

ARTIGO 13

(Servlcros Centrals de Acredlta~io e Fonnac;iio)

1. Os Services Centrais de Acreditacao e Formacao tern
as seguintes fun¥oes:

a) Criar um sistema de garantia de qualidade dos programas,
cursos e materiais de aprendizagem de educacao
a distiincia;

b) Definir criterios e indicadores Pat:a0 acompanhamento
e avali'a9ao dos cursos e programas oferecidos atraves ,
da educacao Iidistancia;

c) Realizar pesquisas e estudos na I1rea de educacao
a distancia:

d) Identificar necessidades de formacso de especialistas
e outro pessoal do INED e da Rede Nacional de
Educacao a Distancia bem como de outras instituicoes
parceiras;

e) Elaborar e promover programas de formacao
de especialistas e outro pessoal em Educacao a
Distancia, dentro e fora do pafs;

f) Organizar a participacao de especialistas mocambicanos
em diversos eventos de formacao a nfvel nacional,
regional e internacional, inerentes as actividades
de educacao a distiincia.

2. Os Services Centrais de Acreditacao e Formacao sac
dirigidos por urn Director de Services Centrais, nomeado pelo
Ministro que superintende a area da Educacao, sob proposta
do Director-Geral do INED.

ARTIGO 14

(Servlc;os Centrals da Rede de Centros Provincials de Educac;ao
it Distiincla)

1. Os Services Centrais da Redede Centros Provinciais
de Educacso a Distancia tern as seguintes funcoes:

a) Garantir 0 funcionamento da rede nacional de Centros
Provinciais de Bducacao a Distancia (CPED), tanto
em termos pedag6gicos como em termos tecnol6gicos
e logfstico-academicos;
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b) Monitorar a implementacao ..da-utilizacso.dos Centros
Provincials de Educacao a Distancia pelas instituieoes
provedoras de cursos;

c) Supervisionar a execucao de contratos de cedencia
da utilizacao dos Centros Provincials de Educacao
it Distancia e outros services prestados;

d) Mapear a-rede nacional de proved ores e centros
de recursos de educacao a distancia;

e) Avaliar processes de acreditacao na componente tecnico-:
-pedag6gica e metodol6gica de Educacao a Distancia;

j) Realizar pesquisas e estudos na area de educacao
a distancia;

g) Identificar necessidades de formacao do pessoal da rede
de educacao a distancia;

h) Desenvolver e manter a pagina electr6nica do lNED
e da Rede Nacional de Educacao a Distancia;

i) Coordenar a edi~lio de urn boletim peri6dico especializado
em educacao it distancia e producao de outros meios
de informacao, divulgacao e pubIicidade.

2. Os Services Centrais da Rede de Centros Provinciais
de Educacao a Distancia slio dirigidos por urn Director de
Services Centrais, nomeado pelo Ministro que superintende a area
da Educarriio. sob proposta do Director-Geral do INED.

ART!GO 15

(Departamento de Planlflca~ao. Admlnlstra~ao e Flnan~as)

1. 0 Departamento de Planificacao, Administracso e Financas
tern as seguintes funr;Oes:

a) No ambito da Planificacao:
i) Elaborar e submeter a aprovacao superior 0 plano

e orcamento anuais e plurianuais do INED;
ii) Coordenar e avaliar a implementacao dos pianos

de actividades do lNED;
iii) Elaborar estatisticas e manter uma base

de dados sobre os programas e cursos de educacao
a'distancia bem como dos recursos associ ados.

h) No ampito das Financas:
I)Garantir a prestacao de contas de gestae administrativa,

financeira e patrimonial. no quadro do regime
aplicavel;

ii) Prover os meios e recursos necessaries para 0 normal
desenvolvimento das actividades do lNED;

iil) Zelar pela proteccao e seguranca das instalacoes,
equipamentos diversos e outros bens do lNED;

iv) Controlar e gerir os materiais e equipamentos
doINED;

v) Desempenhar as demais funcoes que Jhe forem
atribufdas.

c) No ambito dos Recursos Humanos:

i) Assegurar 0 cumprimento do Estatuto Geral dos
Funcionarios e Agentes do Estado e demais
legislacao aplicavel aos funcionarios e agentes
do Estado;

ii) Assegurar a realizacao da avaliacso do desempenho
dos funcionarios e agentes do Estado;

iii) Elaborar e gerir 0 Quadro de Pessoal;
iv) Implementar e monitorar a politica dedesenvolvimento

de recursos humanos da instituicao;
v) Implementar as normas.e estrategias relativas a saude,

higiene e seguranca no trabalho;
vi) Gerir 0 processo de contratacao de pessoal para

a prestacao de services, em conformidade com
a legislacao em vigor;

vii) Coordenar a elaboracao das propostas dos pertis
tecnico-profisslonais do pessoal necessario para
o INED e para a rede de educacao a distancia;

viii) Desempenhar as demais funcoes que Ihe forem
atribufdas.

2.0 Departamento de Planificacao, Adrninistracao e Finances
edirigido por urn Chefe de Departamento Central. nomeado peJo
Ministro que superintende a area da Educacao, sob proposta
do Director-Geral do !NED.

CAPITULO IV

Gestio Or~amental e Regime do PessoaJ
ARTIGO 16

(Receltas)

Constituem receitas do INED:
a) As dotacoes do Orcamento do Estado;
b) As doacees e outros fundos provenientes de pessoas

singulares, organizacoes nao-governamentais,
empresas nacionais e intemacionais; e

c) Quaisquer outras resultantes da actividade do lNED
e dos CPED que por diploma legallhe sejam atribufdas.

ARTlGD 17

(Oespesas)

Constituem despesas do INED:
a) As despesas com 0 respectivo funcionamento;
b) Os custos de aquisicao, manutencao e conservacao dos

bens, equipamentos ou services que tenham de utiJizar.

ARTIGO 18

(Regime do Pessoal)

Os funcionarios e agentes do Estado em service no INED sac
regidos pelo Estatuto Geral dos Funcicnarios e Agentes do Estado.

Preco -14,00 MT
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