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NOTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

 

BÓNUS DE EFECTIVIDADE 

 

1. Nos dias 12 e 13 de Julho de 2017, os funcionários do Corpo Técnico e Administrativo da 

Universidade Eduardo Mondlane (CTA) protagonizaram manifestações reivindicando o 

pagamento do Bónus de Efectividade referente ao ano de 2016. 

 

2. No encontro havido entre a Direcção da UEM, no acto representado pelo Exmo. Vice-Reitor, 

Prof. Doutor Armindo Tiago, e os representantes do CTA ficou acordado que a Universidade 

Eduardo Mondlane voltaria a reunir com o CTA num prazo de 20 dias, uma vez que os esforços 

até então em curso em busca de uma solução para o pagamento do Bónus de Efectividade de 2016 

dependia de outras instâncias para além da UEM. 

 

3. Com efeito, Sua Excelência Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro-Ministro da República, reuniu 

e orientou aos Ministérios da Economia e Finanças, da Administração Estatal e Função Publica e 

da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional para trabalharem com a 

Universidade Eduardo Mondlane no sentido de analisar a legalidade da atribuição do Bónus de 

Efectividade, sua sustentabilidade e apresentar propostas de soluções. 

 

4. Para isso, uma Equipa interministerial foi constituída, com o objectivo de reflectir sobre a 

legalidade e sustentabilidade da atribuição do Bónus de Efectividade na Universidade Eduardo 

Mondlane. 

 

5. Enquanto isso, dentro da UEM foram realizadas reuniões com o CTA, com o objectivo de reiterar 

o esclarecimento sobre o Bónus de Efectividade, mas, principalmente, auscultar e reflectir sobre o 
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papel do CTA na UEM. Foram, ao todo, 11 encontros, num esforço de contemplar unidade por 

unidade, incluindo as de fora de Maputo, como forma de privilegiar um diálogo mais próximo. 

Esta não foi a primeira vez que houve encontros entre a Direcção da UEM com a comunidade 

universitária: em Junho último houve encontros de auscultação com os antigos Reitores e Vice-

Reitores, Professores Catedráticos, Directores-Adjuntos, Investigadores, Professores Associados 

e Auxiliares, Assistentes, CTA e estudantes. Com o CTA, em particular, e sobre o Bónus de 

Efectividade, uma reunião geral teve lugar a 18 de Junho de 2017. 

 

6. Entre as reuniões aqui referidas, no dia 31 de Julho de 2017 - 20 dias depois a seguir às 

manifestações - foi realizada uma reunião com o objectivo transmitir o ponto de situação sobre o 

trabalho da Comissão Interministerial que reflectia sobre a legalidade e sustentabilidade da 

atribuição do Bónus de Efectividade na Universidade Eduardo Mondlane.  

 

7. Terminado o trabalho interministerial sobre o Bónus de Efectividade, ficou determinado o 

seguinte:  

 

II - Dos Factos 

 

1. Por Despacho nº 005/RT/94, de 17 de Fevereiro, do Magnífico Reitor, foi aprovado o 

Regulamento do Corpo Técnico e Administrativo da UEM, que tinha como objectivo 

estabelecer os procedimentos de recrutamento, retenção e desenvolvimento do CTA. 

 

2. Em 2012, foi aprovado o Regulamento do CTA, em vigor e publicado no Boletim da República 

II Série – Número 48, de 30 de Novembro de 2012, que dentre várias matérias, no seu artigo 

19 condiciona a atribuição do bónus de efectividade à existência de disponibilidade orçamental. 

 

3. Para este abono, incluindo toda a despesa com salários e remunerações dos funcionários da 

UEM, a verba vem sendo requisitada por Adiantamento de Fundos e fora do sistema normal 

de pagamento e-Folha, tendo sido por esta razão que a UEM garantia o pagamento do abono.  
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4. Entretanto, devido ao contexto socio-económico que o país atravessa, através do Ofício no 

163/GAB-DNCP/025/2016, de 06 de Outubro, o Ministério da Economia e Finanças 

orientou o bloqueio de todos os códigos de abonos não permanentes nas folhas de salários. 

 

5. Por sua vez e por intermédio da Circular nº 06/DFIN/2016, de 11 de Outubro de 2016, a 

UEM comunicou aos funcionários e agentes do Estado da UEM a decisão de suspender os 

abonos. 

 

Direito 

 

1. Os Recursos Humanos da Universidade Eduardo Mondlane são regidos pelo Estatuto Geral 

dos Funcionários e Agentes do Estado.  

 

2. O Bónus de Efectividade não fazia parte dos suplementos previstos no artigo 112 do EGFE, 

contudo à luz do mesmo Estatuto, poderiam ter sido autorizados outros Suplementos, por 

entidade competente, ao nível ministerial e não apenas pelo Conselho Universitário da UEM. 

 

3. O Regulamento do CTA, em vigor e publicado no Boletim da República II Série – Número 

48, de 30 de Novembro de 2012, estabelece, e, no seu artigo 19, condiciona a atribuição do 

bónus de efectividade à existência de disponibilidade orçamental. 

 

4. A seguir à aprovação da proposta de introdução do Bónus de Efectividade pelo Conselho 

Universitário – bonificação que visava evitar o êxodo para outras carreiras previstas na UEM 

- démarches estavam em curso até à sua aprovação pelo Conselho de Ministros. 

 

IV - Sustentabilidade do Bónus de Efectividade na UEM  

 

1. Face as adversidades económicas que o País atravessa, o Estado tem vindo a aprovar pacotes 

orçamentais com restrições para diversas rúbricas de despesas, incluindo a prática de actos 

administrativos nomeadamente, promoções, progressões, mudanças de carreiras, e pagamento 

de alguns abonos não permanentes (a título de exemplo, horas extraordinárias). Estes actos 
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administrativos e abonos não-permanentes, actualmente se encontram suspensos por falta de 

disponibilidade orçamental. 

 

V – Da Decisão  

  

1. A cessação do pagamento do Bónus de Efectividade por falta de enquadramento legal e de 

disponibilidade orçamental; 

2. A identificação, pela Inspecção Geral de Finanças, de outros possíveis abonos não regulares 

na UEM; 

3. Observar todas as determinações do Governo e previstas por Lei; 

 

VI- Dos Procedimentos 

 

Uma reunião entre a Direcção Máxima da Universidade e o CTA, orientada pelo Magnífico Reitor da 

UEM, foi realizada no dia 06 de Setembro de 2017 para a comunicação da decisão final sobre o Bónus 

de Efectividade. 

 

Maputo, 08 de Setembro de 2017. 

 

O Reitor 

 

Prof. Doutor Orlando António Quilambo 

 


