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DECRETO-LEI  N.º  13 /2019

de  14  de  Junho

ORGÂNICA  DO  MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO,
JUVENTUDE  E  DESPORTO

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto é o
departamento governamental responsável pela conceção,
execução, coordenação e avaliação da política, definida e
aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do ensino
e da qualificação de todos os níveis de ensino, com exclusão
do nível superior, da consolidação e promoção das línguas
oficiais, da juventude e do desporto, tal como determinado
pelo artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 14/2018 de 17 de agosto,
que aprova a Orgânica do VIII Governo Constitucional.

O VIII Governo Constitucional dá particular ênfase à remoção
de barreiras ao acesso à educação bem como à qualidade do
ensino, no respeito pleno pelo princípio da igualdade e não
discriminação. A educação é considerada um “instrumento
inclusivo” que deve permitir  a promoção de um
desenvolvimento equitativo do país (Programa do VIII Governo
Constitucional). Constituem ainda áreas de relevo para este
Governo Constitucional a juventude e o desporto, reconhe-
cendo-se que se deve apostar na criação de oportunidades
que possibilitem aos jovens executar o seu potencial e no
desporto enquanto forma de fomento de importantes valores
e de melhoria da condição dos jovens. Reconhecendo-se a
interligação entre as áreas da educação, juventude e desporto,
foi intenção do Governo a de integrar estas importantes
matérias num departamento governamental.

Com a presente orgânica, pretende-se dotar este Ministério de
uma estrutura que reflita as alterações introduzidas pela
Orgânica do novo Governo e que seja capaz de dar resposta
às prioridades definidas para o mesmo. Assim, embora
reconhecendo que a estrutura organizacional aprovada em
2015, pelo Decreto-Lei n.o 42/2015, de 16 de dezembro, se tem
revelado essencialmente capaz de dar resposta adequada às
necessidades do Ministério, introduzem-se pontuais alterações
à sua estrutura.

Para além de modificações à estrutura de algumas das suas
direções nacionais, é criado um novo Gabinete, com vista a
tornar mais eficiente a atuação do Ministério em matéria de
relações públicas, protocolo e cooperação. Cria-se também
um novo órgão consultivo do Ministro, composto pelos
dirigentes máximos dos estabelecimentos de educação e ensino
públicos e pelos dirigentes dos serviços relevantes do
ministério, com vista a garantir a discussão das questões mais
relevantes para as escolas e a coordenação entre estes
organismos e os serviços centrais do Ministério, permitindo a
definição de respostas coerentes e concertadas.

Com o objetivo de dar especial destaque a questões de inclusão,
as Direções Gerais e Nacionais responsáveis pelo planeamento
e pelas parcerias passam a conter menção expressa, na sua
designação, à matéria da inclusão. Por fim, o presente diploma
prevê a aprovação da estrutura orgânica da Secretaria de Estado
da Juventude e Desporto por Decreto-Lei do Governo.
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Assim,

O Governo decreta, nos termos do n.º 3 do artigo 115.º da
Constituição da República e no respeito pelo disposto no n.o 3
do artigo 22.o e do n.o 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 14/
2018, de 17 de agosto, para valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO   I
NATUREZA,   ATRIBUIÇÕES   E   TUTELA

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma tem por objeto a definição da estrutura
orgânica do Ministério da Educação, Juventude e Desporto.

Artigo 2.º
Definição

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto é o
departamento governamental responsável pela conceção,
execução, coordenação e avaliação da política, definida e
aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do ensino,
com exclusão do nível superior, da consolidação e promoção
das línguas oficiais, da juventude e do desporto.

Artigo 3.º
Atribuições

Constituem atribuições do Ministério da Educação, Juventude
e Desporto:

a)  Propor e assegurar as políticas relativas à educação pré-
escolar e escolar, compreendendo os ensinos básico e
secundário e integrando as modalidades especiais de
educação, para a promoção do ensino recorrente e
aprendizagem ao longo da vida;

b) Participar na definição e execução das políticas de
qualificação e formação profissional;

c)  Garantir o direito à educação e assegurar a escolaridade
obrigatória, de modo a promover a inclusão e a igualdade
de oportunidades;

d) Reforçar as condições de ensino e aprendizagem,
contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno,
para a melhoria do sucesso escolar e para a qualificação da
população, tendo em vista uma maior empregabilidade;

e)   Definir o currículo nacional nos diversos níveis de ensino
e o regime de avaliação dos alunos e aprovar os programas
de ensino, bem como as orientações para a sua
concretização;

f)   Assegurar e promover o ensino de qualidade das línguas
oficiais, nomeadamente o fortalecimento dos resultados
de aprendizagem na língua portuguesa e a consolidação e
regularização da língua tétum;

g)  Promover a criação de uma entidade responsável pela
consolidação, uniformização e promoção da língua tétum;

h)  Promover e gerir o parque escolar de estabelecimentos
públicos de educação pré-escolar, ensino básico e
secundário e fortalecer a sua capacidade de resposta às
necessidades populacionais, bem como apoiar as
iniciativas no âmbito do ensino particular e cooperativo,
incluindo comunitário;

i)   Promover a gestão e administração escolar eficaz e de
qualidade e garantir a avaliação e acreditação do sistema
de educação pré-escolar e do sistema de ensino básico e
secundário;

j)   Promover a formação e a avaliação dos profissionais da
educação e garantir a implementação da legislação relativa
à carreira docente;

k)   Conceber as medidas de política nas áreas da juventude e
do desporto, bem como a sua respetiva organização,
financiamento, execução e avaliação, promovendo a
integração com as iniciativas de educação;

l)   Promover atividades destinadas à prática do desporto e da
educação física em geral, bem como a prática desportiva
de alta competição como fator de desenvolvimento
desportivo e de representação do país em competições
internacionais;

m)    Assegurar a implementação do quadro legal e regulamentar
das atividades relacionadas com o desporto e a alta
competição;

n)   Estabelecer mecanismos de colaboração com organizações
da sociedade civil que atuam na área do desporto;

o)  Criar mecanismos de apoio e financiamento de projetos
para a prática da educação física e do desporto;

p)   Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação
com outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas
conexas no âmbito da implementação da política nacional
de educação, juventude e desporto;

q)   Promover políticas de inclusão ativas nas áreas da educa-
ção, juventude e do desporto, especialmente através de
medidas de educação inclusiva e da participação de pessoas
com deficiência;

r)    Assegurar e promover a igualdade de género no âmbito
das áreas da sua competência, em coordenação com as
entidades públicas relevantes;

s)   Planear e executar um sistema de análise e monitorização,
de modo a avaliar os resultados e o impacto das políticas
de educação, juventude e desporto.

Artigo 4.º
Órgãos superiores de direção

1.   O Ministério da Educação, Juventude e Desporto é superior-
mente dirigido pelo Ministro da Educação, Juventude e
Desporto e que por ele responde perante o Primeiro-
Ministro e o Conselho de Ministros.
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2.  Na prossecução das suas competências, o Ministro da
Educação, Juventude e Desporto é coadjuvado pelo Vice-
Ministro da Educação, Juventude e Desporto e pelo
Secretário de Estado da Juventude e Desporto.

3.   O Vice-Ministro da Educação, Juventude e Desporto e o
Secretário de Estado da Juventude e Desporto não dispõem
de competência própria, exceto no que se refere aos
respetivos gabinetes, e exercem, em cada caso, a
competência que neles for delegada pelo Ministro.

CAPÍTULO  II
ESTRUTURA  ORGÂNICA  DO  MINISTÉRIO  DA

EDUCAÇÃO,  JUVENTUDE  E  DESPORTO

Artigo 5.º
Estrutura geral

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto prossegue
as suas atribuições através de órgãos e serviços integrados
na administração direta do Estado e através de organismos
autónomos integrados na administração indireta do Estado.

SECÇÃO  I
ADMINISTRAÇÃO  DIRETA

Artigo 6.º
Serviços Centrais

Integram a administração direta do Estado, no âmbito do
Ministério da Educação, Juventude e Desporto, os seguintes
serviços centrais:

a)   A Unidade do Currículo Nacional;

b)   O Centro de Impressão;

c)   O Gabinete Jurídico;

d)   A Inspeção-Geral da Educação;

e)   A Direção-Geral de Administração e Finanças;

f)   A Direção-Geral do Plano, Políticas e Inclusão;

g)   A Direção-Geral da Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e
Ensino Recorrente;

h)   A Direção-Geral do Ensino Secundário;

i)   O Gabinete do Protocolo, Relações Públicas e Cooperação.

Artigo 7.º
Cargos de direção

As nomeações para os cargos de direção previstos no presente
diploma são efetuadas em regime de comissão de serviço, pela
Comissão da Função Pública, após a realização do processo
de seleção por mérito nos termos da legislação aplicável.

SECÇÃO  II
ADMINISTRAÇÃO  INDIRETA

Artigo 8.º
Organismos da Administração Indireta

1.  Tendo em vista a prossecução da política educativa, o
Ministro da Educação, Juventude e Desporto superintende
e tutela pessoas coletivas públicas, integradas na
administração indireta do Estado, no âmbito do Ministério
da Educação, Juventude e Desporto, cujos estatutos
próprios são aprovados na forma de Decreto-Lei.

2.   São organismos da administração indireta do Ministério da
Educação, Juventude e Desporto o Instituto Nacional de
Formação de Docentes e Profissionais da Educação,
abreviadamente designado por INFORDEPE, bem como
os seguintes estabelecimentos de educação e ensino
públicos:

a) Estabelecimentos Integrados de Ensino Básico e
Secundário e outros estabelecimentos individuais de
ensino público;

b) Estabelecimentos públicos de educação pré-escolar;

c) Estabelecimentos de educação e ensino estabelecidos
pelo Ministério da Educação, Juventude e Desporto
através de mecanismos de cooperação nacional e
internacional.

3.   Os estabelecimentos de educação e ensino público têm seu
estatuto, estrutura ou regimes de administração e gestão
aprovados por Decreto-Lei.

4.   O Ministro da Educação, Juventude e Desporto pode ainda
propor a criação de outros organismos da administração
indireta, que promovam a sua política educativa,
designadamente o Centro de Impressão, institutos públicos
ou outras instituições de educação e ensino.

Artigo 9.º
O Instituto Nacional de Formação de Docentes e

Profissionais da Educação

1.  O Instituto Nacional de Formação de Docentes e Pro-
fissionais da Educação  (INFORDEPE) é uma pessoa
coletiva de direito público, sob a forma de instituto público,
integrada na administração indireta do Estado, dotada de
autonomia administrativa e científica e responsável pela
promoção da formação académica e profissional do pessoal
docente e de profissionais do sistema educativo.

2.   Os Estatutos do INFORDEPE são aprovados por decreto-
lei.

SECÇÃO  III
ÓRGÃOS  CONSULTIVOS

Artigo 10.º
Órgãos Consultivos e de Coordenação

São órgãos consultivos do MEJD e de coordenação :
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a) A Comissão Nacional da Educação;

b) O Conselho de Coordenação;

c) O Conselho dos Diretores Escolares.

Artigo 11.º
Comissão Nacional da Educação

1.   A Comissão Nacional da Educação é um órgão consultivo
do Ministro, que tem por função principal a democratização
do ensino, através da realização de um diálogo de nível
nacional, abrangente e participativo com entidades
relevantes na área da educação.

2.   Compete à Comissão Nacional da Educação:

a) Promover a procura de um consenso alargado sobre os
objetivos da política educativa e seus principais vetores
estratégicos a nível nacional, municipal e local;

b) Apreciar a implementação da política educativa e do
seu impacto no seio da comunidade;

c) Recomendar a adoção de políticas relevantes para o
desenvolvimento da qualidade do sistema educativo,
adequadas à realidade nacional, nomeadamente para
reforçar a promoção da igualdade de género e o acesso
equitativo a uma educação inclusiva e de qualidade;

d) Recomendar a adoção de boas práticas para a melhoria
da qualidade do sistema educativo;

e) Promover o intercâmbio de experiências e informações
entre os serviços e organismos do Ministério e entre
os respetivos dirigentes e a sociedade civil.

3.   Compõem a Comissão Nacional da Educação:

a) O Ministro da Educação, Juventude e Desporto que a
preside;

b) O Vice-Ministro da Educação, Juventude e Desporto;

c) O Diretor Geral da Direção-Geral do Plano, Políticas e
Inclusão, como Secretário da Comissão;

d) Entidades representativas da sociedade civil,
nomeadamente organizações e associações que atuam
na área da educação, dos direitos das mulheres, crianças
e pessoas portadoras de deficiência, associações de
professores e empresários, confissões religiosas, dos
meios de comunicação social, associações empresariais
e demais organizações convidadas pelo Ministro;

e) Entidades representativas dos parceiros de
desenvolvimento que atuam na área da educação;

f) Personalidades nacionais de mérito que atuam na área
da educação, nomeadamente embaixadores da Boa-
vontade para a educação.

4.  Os demais Diretores Gerais, Nacionais e Municipais do
ministério participam na Comissão quando convocados
pelo Ministro para prestar o apoio técnico necessário.

5.  O número de vogais da Comissão Nacional da Educação
garante uma ampla representação de vários setores da
sociedade civil e o Ministro pode determinar a
copresidência da Comissão por um membro externo ao
Ministério da Educação, Juventude e Desporto em regime
de rotatividade.

6.    A identificação e a nomeação das entidades representativas
identificadas na alínea d) do número 3 têm por base a
consulta com os organismos representativos ou de
coordenação das entidades relevantes e asseguram os
princípios de transparência e participação efetiva.

7.   O exercício da função de membro da Comissão é de caráter
individual e não-remunerável, tendo os membros referidos
na alínea d) do número 3 direito a receber senha de presença
para fazer face às suas despesas pela participação nas
reuniões da Comissão, cujo montante é determinado por
Despacho Ministerial.

8.    A Comissão Nacional da Educação reúne trimestralmente e
extraordinariamente sempre que o Ministro da Educação,
Juventude e Desporto o determinar.

9.   A Comissão Nacional da Educação estabelece as regras do
seu funcionamento através de regulamento próprio.

Artigo 12.º
Conselho de Coordenação

1.   O Conselho de Coordenação é o órgão interno de consulta
alargada do Ministro da Educação, Juventude e Desporto,
ao qual cabe velar pela coerência administrativa,
coordenação das atividades dos serviços centrais e
municipais, pelo desenvolvimento e aplicação uniforme dos
procedimentos, pela procura de soluções para os problemas
regulares na execução das competências do ministério, de
maneira colaborativa, bem como pela eficiência na
transmissão e execução hierárquica das políticas
superiormente definidas.

2.   Compõem o Conselho de Coordenação:

a) O Ministro da Educação, Juventude e Desporto;

b) O Vice-Ministro da Educação, Juventude e Desporto;

c) Os Diretores-Gerais que exerçam as respetivas funções
no MEJD;

d) Os Diretores Nacionais que exerçam as respetivas
funções no MEJD;

e) Os Diretores dos Serviços Municipais de Educação;

f) O Inspetor-Geral;

g) Os Subinspetores-Gerais e Municipais;
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h) O Presidente do INFORDEPE.

3.   São ainda membros do Conselho, para efeitos de discussão
de questões relevantes para o desporto escolar, o dirigente
máximo do serviço da Secretaria de Estado da Juventude e
Desporto responsável pelo desporto escolar.

4.   A fim de assegurar a eficiência dos serviços, o Conselho
funciona através de:

a) Um Conselho Executivo, que reúne mensalmente e tem
por membros o Ministro, o Vice-Ministro da Educação,
Juventude e Desporto, os Diretores-Gerais, o Inspetor-
Geral e o Presidente do INFORDEPE;

b) Um Comité para o Fortalecimento da Coordenação e
Descentralização Administrativa, que se reúne
trimestralmente e tem por membros os Diretores-Gerais,
os Diretores Nacionais, os Diretores de Serviços
Municipais da Educação, o Inspetor-Geral e os
Subinspetores-Gerais e Municipais e deve submeter
relatórios do seu trabalho ao Conselho Executivo;

c) Um Comité para a Coordenação do Desporto Escolar,
que se reúne trimestralmente ou com maior frequência,
se assim o determinar previamente o seu coordenador,
composto pelos:

i.   Diretores-Gerais da Educação Pré-Escolar, Ensino
Básico e Recorrente e do Ensino Secundário;

ii.    Diretores Nacionais da educação pré-escolar, ensino
básico e ensino secundário geral e ensino
secundário técnico-vocacional;

iii.   Diretor Nacional da Ação Social Escolar que, serve
de Coordenador;

iv.   Diretores dos serviços Municipais;

v.   Dirigente máximo nacional do serviço responsável
pelo desporto escolar, da Secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto, que submete os relatórios
do seu trabalho ao Conselho Executivo do
Ministério e ao Secretário de Estado da Juventude
e Desporto.

5.  O Conselho de Coordenação pode funcionar através de
comissões temporárias de trabalho, nomeadamente para a
preparação da proposta orçamental e a elaboração da
proposta de planos anual e estratégico, de acordo com as
necessidades, estabelecidas pelo Conselho Executivo,
sendo as mesmas responsáveis perante este.

6.   O Ministro e o Diretor-Geral do Plano, Políticas e Inclusão
exercem, respetivamente, a função de Presidente do
Conselho Executivo e do Comité para o Fortalecimento da
Coordenação e Descentralização Administrativa.

Artigo 13.º
Conselho dos Diretores Escolares

1.   O Conselho dos Diretores Escolares é o órgão consultivo

do Ministro e de coordenação, composto pelos diretores e
dirigentes máximos dos estabelecimentos de educação e
ensino públicos e pelos dirigentes dos serviços relevantes
do ministério.

2.   As  normas jurídicas relativas às competências, à organi-
zação e ao funcionamento do Conselho dos Diretores
Escolares são aprovadas através de Diploma Ministerial
do Ministro da Educação, Juventude e Desporto.

SECÇÃO  IV
ARTICULAÇÃO  INSTITUCIONAL

Artigo 14.º
Articulação entre serviços e organismos

Os serviços da administração direta e organismos da
administração indireta do Ministério da Educação, Juventude
e Desporto colaboram entre si e articulam as suas atividades,
observando métodos de trabalho e procedimentos internos
hierarquizados e congruentes, de modo a garantirem a
eficiência, a coerência e a conformidade dos procedimentos e
das decisões.

CAPÍTULO  III
SERVIÇOS  CENTRAIS

SECÇÃO  I
SERVIÇOS  DAS  UNIDADES

Artigo 15.º
Serviço da Unidade do Currículo Nacional

1.   A  Unidade do Currículo Nacional, abreviadamente desig-
nada por UCN, é o serviço diretamente responsável perante
o Ministro da Educação, Juventude e Desporto pela
execução das medidas superiormente definidas para a
elaboração, implementação e monitorização dos programas
e conteúdos curriculares e pedagógicos nos estabeleci-
mentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico,
secundário e recorrente, incluindo a promoção de uma
cultura de leitura junto da população.

2.   Compete à  UCN:

a) Rever e elaborar os currículos da educação pré-escolar,
do ensino básico, do ensino secundário e do ensino
recorrente e assegurar a constante atualização e a
adequação dos mesmos ao contexto nacional;

b) Definir os programas curriculares da educação pré-
escolar, do ensino básico, do ensino secundário e do
ensino recorrente, nomeadamente os conteúdos
elementares das componentes curriculares de ensino e
os resultados mínimos de aprendizagem;

c) Assegurar a sequência do ensino e aprendizagem,
dentro de uma articulação harmoniosa dos objetivos
dos vários níveis e modalidades educativas e das
capacidades individuais das crianças e dos alunos;

d) Contribuir para a elaboração dos diplomas legislativos
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e reguladores, referentes aos currículos nacionais dos
diversos níveis e modalidades de educação;

e) Preparar e assegurar a permanente adequação dos
planos de estudos das componentes curriculares e
assegurar o acesso dos docentes a materiais de apoio
às atividades de ensino de qualidade;

f) Elaborar materiais pedagógicos da educação pré-
escolar, ensino básico, secundário e ensino recorrente,
incluindo os manuais oficiais das componentes
curriculares;

g) Propor medidas que garantam a adequação da tipologia
dos estabelecimentos de educação e ensino e dos
centros de aprendizagem bem como dos materiais e
equipamentos didáticos às necessidades do sistema
educativo, colaborar na atualização permanente do
respetivo inventário e cadastro e apoiar ainda a sua
disponibilização;

h) Elaborar normas e critérios de gestão e avaliação do
aproveitamento curricular dos alunos e propor medidas
adequadas em situações de aproveitamento negativo
dos alunos;

i) Apoiar os processos de avaliação anual de alunos
realizados ao nível do estabelecimento de ensino em
estreita colaboração com a Direção Nacional relevante
e, quando necessário, elaborar os métodos de avaliação,
nomeadamente os modelos de relatórios individuais,
as provas finais anuais e exames nacionais para a
conclusão e ingresso nos diversos níveis e modalidades
de educação;

j) Monitorizar a implementação curricular  nos
estabelecimentos de educação e ensino e nos centros
de aprendizagem, em estreita coordenação com os
serviços inspetivos e as instituições ou serviços
responsáveis pela sua acreditação;

k) Elaborar, coordenar e assegurar a execução de um plano
de leitura como parte integrante do currículo dos
diversos níveis e modalidades de educação e ensino,
identificar a tipologia dos livros, determinar as obras a
serem incluídas e assegurar a elaboração, desenvolvi-
mento e impressão de livros de leitura, quando
necessário, e garantir a sua disponibilidade nas
bibliotecas escolares;

l) Apoiar a conceção, o desenvolvimento e a emissão de
programas educativos, de caráter didático e cultural,
nomeadamente para a alfabetização e educação de
adultos, que façam uso dos diversos meios de
comunicação, como instrumento de apoio ao ensino e
aprendizagem através de meios próprios ou em parceria
com entidades de comunicação social;

m) Promover, assegurar e orientar outras modalidades de
ensino capazes de expandir o acesso à educação,
nomeadamente o ensino à distância;

n) Articular, com as entidades competentes, ações de

formação específica e outros métodos de apoio ao
fortalecimento das competências técnicas necessárias
para o pessoal docente e não docente envolvidos na
implementação do currículo, atividades de bibliotecas
escolares e programas educativos;

o) Quaisquer outras tarefas que lhe sejam atribuídas por
lei, regulamento ou determinação superior.

3.  A Unidade do Currículo Nacional articula-se com as
Direções-Gerais do Ministério, em razão das respetivas
áreas de competência.

4.  A Unidade do Currículo Nacional é dirigida por um
Coordenador, equiparado para fins de remuneração a
Diretor Nacional, nomeado nos termos previstos no artigo
7.º e deve integrar técnicos especializados nas áreas
disciplinares do currículo nacional, contratados para o
efeito, de acordo com as necessidades do Ministério

Artigo 16.º
Serviço do Centro de Impressão

1.   O Centro de Impressão, abreviadamente designado por CI,
é o serviço diretamente responsável perante o Ministro da
Educação, Juventude e Desporto pela edição, desenho
gráfico e impressão de materiais didáticos necessários para
assegurar a implementação do currículo dos diferentes
níveis de ensino e educação e outras publicações.

2.   Compete ao CI:

a) Garantir a edição, desenho gráfico e impressão dos
materiais didáticos, incluindo manuais oficiais do
currículo nacional;

b) Garantir a edição, desenho gráfico e impressão de
publicações especializadas nas áreas das ciências da
educação e da inovação educacional;

c) Elaborar, em estreita coordenação com a Unidade do
Currículo Nacional, o plano anual de publicações de
materiais didáticos e assegurar a sua implementação
de acordo com as prioridades identificadas;

d) Assegurar o funcionamento efetivo dos equipamentos
de impressão através de um plano regular de
manutenção e de abastecimento dos materiais neces-
sários, em estreita coordenação com o serviço
responsável pelo aprovisionamento e logística;

e) Assegurar a impressão de materiais adicionais, de
acordo com as orientações superiormente determi-
nadas;

f) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

3.    O Centro de Impressão articula com a Unidade do Currículo
Nacional.

4.    A publicação pelo Centro de Impressão de materiais de fins
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não didáticos do Ministério da Educação, Juventude e
Desporto e de outros órgãos do Governo é regulada por
diploma ministerial.

5.   O Centro de Impressão é dirigido por um Coordenador,
equiparado para fins de remuneração a Diretor Nacional,
nomeado nos termos previstos no artigo 7.º e pode integrar
técnicos especializados, contratados para o efeito, de
acordo com as necessidades do ministério.

Artigo 17.º
Gabinete Jurídico

1.  O Gabinete Jurídico é o serviço técnico de assessoria
especializada diretamente responsável perante o Ministro
da Educação, Juventude e Desporto pelo apoio jurídico a
todos os serviços do ministério, por assegurar a harmonia
do ordenamento jurídico na área da educação e a análise
da legalidade das atuações do ministério.

2.   Compete ao Gabinete Jurídico:

a) Elaborar o quadro legal e regulamentar do setor da
educação, com base num processo participativo dos
serviços centrais relevantes e, quando possível, através
da elaboração prévia de propostas sobre as principais
opções para o quadro legal;

b) Prestar assessoria jurídica em todas as matérias
pertinentes de natureza jurídica com base nas
orientações do Ministro da Educação, Juventude e
Desporto e por iniciativa própria do Gabinete, bem como
apoiar, quando solicitado, a verificação da
conformidade legal das atividades do ministério no que
respeita aos procedimentos de aprovisionamento e
despesas financeiras, através da elaboração de
pareceres, estudos e informações;

c) Propor os procedimentos necessários para garantir a
implementação do quadro legal vigente para o setor da
Educação e prestar apoio jurídico para a elaboração
dos mesmos pelos serviços centrais relevantes;

d) Assegurar, em estreita coordenação com o Gabinete
do Protocolo, Relações Públicas e Cooperação, a
elaboração dos instrumentos de parceria e cooperação;

e) Realizar um levantamento das necessidades jurídicas
do ministério, nomeadamente identificar, em
colaboração com os serviços relevantes, os diplomas
legislativos e outras atividades jurídicas necessárias e
elaborar um plano anual a ser submetido à aprovação
do Ministro;

f) Acompanhar os processos de reclamação, recurso
hierárquico e contenciosos em que o Ministério da
Educação, Juventude e Desporto intervenha, promover
os atos que considere necessários para a defesa do
interesse público no âmbito dos mesmos, sem prejuízo
das competências do Ministério Público;

g) Dar formação pertinente aos quadros do Ministério da

Educação, Juventude e Desporto relativamente ao
ordenamento jurídico vigente para o setor da educação
com o objetivo de assegurar uma compreensão das
normas relevantes por parte dos serviços centrais;

h) Assegurar a coordenação com os serviços técnicos
jurídicos de outros órgãos públicos, quando
necessário;

i) Apoiar o processo de publicação oficial dos diplomas
legais relevantes em coordenação com a Imprensa
Nacional de Timor-Leste, I.P.;

j) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

3.   O Gabinete Jurídico é dirigido por um jurista sénior, equi-
parado para fins de remuneração a Diretor Nacional,
nomeado nos termos previstos no artigo 7.º e é composto
por um número de juristas a ser determinado no mapa do
pessoal do ministério, concentrando todo o pessoal de
funções jurídicas afetos ao mesmo, sem prejuízo de
colocação de pessoal de função jurídica no Gabinete dos
membros do Governo de acordo com a legislação sobre o
regime dos gabinetes ministeriais.

Artigo 18.º
Gabinete do Protocolo, Relações Públicas e Cooperação

1.   O Gabinete do Protocolo, Relações Públicas e Cooperação
é o serviço técnico de assessoria especializada diretamente
responsável perante o Ministro da Educação, Juventude e
Desporto pelo apoio nas áreas do protocolo, relações
públicas e cooperação.

2.   Compete ao Gabinete do Protocolo, Relações Públicas e
Cooperação:

a) Facilitar a negociação e a celebração de acordos de
parceria e cooperação com entidades públicas e
privadas, nacionais e estrangeiras, assegurar a estreita
coordenação com o Gabinete Jurídico e com o membro
do governo responsável pela área dos negócios
estrangeiros, quando relevante, bem como com as
Direções Nacionais competentes no que toca ao
estabelecimento de parcerias com estabelecimentos de
educação e ensino a serem integrados na rede de ofertas
de educação do serviço público;

b) Gerir os projetos de cooperação bilateral e multilateral
no setor da educação, cuja gestão não incumba a outras
entidades ou órgãos, assegurar o seu desenvolvimento,
a sua coordenação, o seu alinhamento com a política
nacional de educação e a eficiência da sua gestão e
uma coordenação efetiva com outros serviços do
Ministério da Educação, Juventude e Desporto;

c) Apoiar a integração dos projetos e programas de
parcerias e cooperação no plano anual e plurianual do
ministério;

d) Elaborar pareceres sobre a adequação de propostas de
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parcerias e cooperação ao Plano Estratégico da
Educação;

e) Servir como ponto de ligação do ministério, no que
respeita a todas as questões relacionadas com as
parceiras e cooperação, assegurar a concertação com
os serviços centrais com competência relevante na área
do projeto ou programa e a prestação de informação ao
parceiro ou agente de cooperação;

f) Participar em órgãos de gestão e consulta dos projetos
e programas de parceria e cooperação, de acordo com a
sua estrutura executiva e consultiva;

g) Garantir a elaboração de relatórios específicos sobre a
gestão dos projetos e programas de parceria e
cooperação quando necessário, assegurar a inclusão
de informação sobre a execução do orçamento afeto ao
projeto ou programa, quando relevante;

h) Realizar estudos e elaborar propostas sobre projetos e
parcerias, de acordo com instrução superior e aquando
da identificação de necessidades pendentes de apoio
técnico e/ou financeiro;

i) Conceber, desenvolver e implementar estratégias de
comunicação para o ministério e um plano de relações
públicas para promover campanhas públicas para
fortalecer o alcance e a qualidade da educação e
publicitar os resultados alcançados pelo ministério;

j) Propor regulamentos internos, sujeitos a aprovação
superior pelo Ministro, sobre a relação e o contacto
com os meios de comunicação social por parte dos
dirigentes do ministério, devendo, para tal, promover a
consulta com o Gabinete Jurídico;

k) Coordenar a atualização regular da página web do
ministério e de outros instrumentos de comunicação,
elaborar as matérias pertinentes e promover a
participação das unidades e serviços relevantes e a
coordenação com os serviços de tecnologia de
informação;

l) Assegurar a cobertura das atividades do ministério e
promover a sua ampla divulgação junto da população;

m) Prestar apoio ao ministério no domínio do protocolo e
apoiar ainda os Gabinetes dos membros do Governo
para assegurar a coordenação e concertação de
esforços;

n) Propor regras protocolares e garantir o seu cumprimento
durante os eventos nacionais e celebrações oficiais;

o) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

3.   O Gabinete do Protocolo, Relações Públicas e Cooperação
é dirigido por um Coordenador, equiparado para fins de
remuneração a Diretor Nacional, nomeado nos termos

previstos no artigo 7.º e pode integrar  técnicos
especializados, contratados para o efeito, de acordo com
as necessidades do ministério.

CAPÍTULO  IV
INSPEÇÃO-GERAL

Artigo 19.º
Serviço da Inspeção-Geral da Educação

1.  A Inspeção-Geral da Educação é o serviço central do
Ministério da Educação, Juventude e Desporto responsável
pelo controlo, auditoria, avaliação e fiscalização do
funcionamento do sistema educativo no âmbito da
educação pré-escolar  e da educação escolar,
compreendendo o ensino básico e secundário, bem como
as modalidades especiais de educação e de educação extra-
escolar.

2.    A Inspeção-Geral da Educação prossegue as competências
tal como definidas por lei.

CAPÍTULO  V
DIREÇÕES-GERAIS

SECÇÃO  I
DISPOSIÇÕES  GERAIS

Artigo 20.º
Âmbito e organização

1.    As Direções-Gerais do Ministério da Educação, Juventude
e Desporto garantem a execução das políticas educativas
superiormente definidas, administram os serviços de sua
direta competência e estão organizadas em:

a) Direção-Geral do Plano, Políticas e Inclusão;

b) Direção-Geral da Educação Pré-Escolar, do Ensino
Básico e Ensino Recorrente;

c) Direção-Geral do Ensino Secundário;

d) Direção-Geral de Administração e Finanças.

2.  Os Diretores-Gerais exercem poder hierárquico sobre os
Diretores Nacionais que dirijam serviços relacionados com
as suas áreas de competência.

3.  As Direções-Gerais são dirigidas por um Diretor-Geral,
nomeado nos termos do regime de cargos de direção e
chefia da Administração Pública.

4.   As Direções Nacionais são dirigidas por um Diretor Nacional,
nomeado nos termos do regime de cargos de direção e
chefia da Administração Pública.

Artigo 21.º
Competências comuns

As Direções-Gerais, no âmbito da sua área de intervenção,
desempenham as seguintes competências comuns:
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a)  Executar as orientações e instruções superiormente
emanadas do Ministro da Educação, Juventude e Desporto
e do Vice-Ministro que o coadjuva, nos termos das
competências que para o efeito lhe forem delegadas;

b)  Elaborar propostas para o plano estratégico, plano e
orçamento anual, assegurar a eficiência dos serviços do
ministério e a implementação da legislação e regulamentação
relevantes;

c)   Executar as competências próprias que lhes sejam atribuídas
pelo presente diploma e quaisquer outras que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação superior;

d)  Elaborar os relatórios regulares sobre os resultados
alcançados e os desafios encarados na execução das suas
competências;

e)   Participar no desenvolvimento de diplomas legislativos e
procedimentos internos relevantes para a sua área de
competência;

f)  Assegurar a articulação com os demais serviços do
Ministério da Educação, Juventude e Desporto.

SECÇÃO  II
DIREÇÃO-GERAL  DO  PLANO,  POLÍTICAS  E

INCLUSÃO

Artigo 22.º
Âmbito e competências

1.   A Direção-Geral do Plano, Políticas e Inclusão, abreviada-
mente designada de DGPPI, é o serviço central do MEJD
responsável pela coordenação, organização e supervisão
da elaboração das políticas relevantes para a educação,
com enfoque na educação inclusiva, do processo de
planeamento, monitorização e avaliação do impacto e
resultados das políticas e programas de educação e
definição, desenvolvimento e manutenção do parque
escolar, de acordo com as normas legislativas aplicáveis e
as políticas superiormente definidas.

2.  Compete à  DGPPI:

a) Assegurar a coordenação dos serviços do ministério,
com vista a uma atuação integrada e uniforme dos
procedimentos na elaboração, preparação e execução
dos planos de atividades anuais e plurianuais;

b) Definir, articular e formular o planeamento estratégico
do ministério em consonância com as prioridades
definidas no plano do Governo;

c) Coordenar a formulação das propostas de políticas
públicas relativas ao fortalecimento do acesso à
educação de qualidade em todo o território nacional,
nomeadamente ao acesso e à conclusão da escolaridade
obrigatória, à racionalização do fluxo escolar dos alunos
e à promoção de um maior nível de escolaridade, bem
como assegurar a participação dos serviços centrais
do ministério, que sejam relevantes em razão da matéria,
na formulação dessas propostas;

d) Promover a integração de políticas capazes de assegurar
a educação inclusiva através do fortalecimento da
igualdade efetiva de acesso à educação nos planos, da
identificação dos resultados e da implementação das
atividades dos serviços e organismos do ministério;

e) Elaborar estudos e pesquisa relevantes para apoiar a
formulação de políticas públicas sobre a educação;

f) Assegurar a disponibilidade de dados estatísticos
essenciais para a elaboração do plano e implementação
de atividades de monitorização e avaliação e para a
execução das competências relevantes dos outros
órgãos centrais do ministério;

g) Assegurar a elaboração dos relatórios regulares sobre
os resultados obtidos e atividades implementadas de
acordo com os prazos estipulados, garantindo a
incorporação da informação relevante sobre a execução
orçamental;

h) Orientar e apoiar os outros serviços do ministério na
implementação dos instrumentos de planeamento,
monitorização e avaliação estabelecidos pelos órgãos
relevantes do Governo;

i) Assegurar a adequação de propostas para a expansão
e fortalecimento do parque escolar às necessidades da
população;

j) Garantir a execução do plano de infraestrutura educativa
através da estreita coordenação com os serviços
relevantes do Ministério da Educação, Juventude e
Desporto na área de aprovisionamento e logística;

k) Assegurar a colaboração com as autoridades relevantes
para o desenvolvimento das infraestruturas, nomeada-
mente a Agência de Desenvolvimento Nacional;

l) Prestar o apoio necessário ao funcionamento da
Comissão Nacional da Educação;

m) Elaborar e implementar programas educativos utilizando
recursos educativos de comunicação multimédia como
método para expandir o acesso à educação;

n) Promover a criação, a implementação e a manutenção
de Bibliotecas nas escolas básicas e secundárias e
assegurar a determinação de procedimentos e regras
capazes de assegurar a sua efetiva integração no
processo educativo, dotando-as de um abrangente
acervo de livros de leitura e pesquisa;

o) Assegurar a representação do ministério em órgãos do
governo responsáveis pela coordenação de esforços
para a promoção da igualdade de género e a participação
em iniciativas de consulta implementadas por parceiros
da sociedade civil;

p) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.
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3.   A DGPI é composta pelas seguintes direções nacionais:

a) Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva;

b) Direção Nacional de Infraestruturas Educativas;

c) Direção Nacional de Educação Eletrónica e Bibliotecas.

Artigo 23.º
Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva

1.   A Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva, abre-
viadamente designada por DNPEI, é o serviço da DGPPI
responsável pelo apoio técnico e administrativo na área
do desenvolvimento de políticas da educação, planea-
mento, estatística, monitorização e avaliação da política
educativa.

2.   Compete à  DNPEI:

a) Coordenar a elaboração de propostas das políticas na
área da educação, assegurando a participação dos
serviços centrais relevantes e promovendo a realização
de consultas públicas;

b) Elaborar as propostas de plano estratégico e plano anual
de atividades de acordo com as orientações superiores,
coordenar e coligir as propostas dos outros serviços
centrais do ministério;

c) Produzir e desenvolver, de forma consultiva, o quadro
de monitorização e avaliação dos programas que, de
acordo com os padrões governamentais aplicáveis,
defina indicadores-chave de desempenho relacionados
com o impacto e resultados das políticas educativas
relevantes relativas às Direções-Gerais e demais
serviços do ministério;

d) Elaborar os relatórios regulares de desempenho do
ministério, em conformidade com os modelos e prazos
aplicáveis e assegurar a recolha atempada de informação
relevante junto dos demais serviços do ministério;

e) Coordenar e organizar a recolha de informação a nível
municipal, com vista ao acompanhamento da política
educativa nacional e à avaliação sistemática dos seus
resultados, designadamente a informação estatística
sobre o fluxo escolar e outras questões com esta
relacionadas, as necessidades e medidas implementa-
das para a educação inclusiva, a informação relativa à
execução dos programas de ação social escolar e a
administração e gestão de recursos humanos;

f) Assegurar a adequação do Sistema de Informação e
Gestão da Educação às necessidades do ministério e
política educativa relevante;

g) Realizar análises estatísticas para apoiar o trabalho de
outros serviços centrais, nomeadamente análises
relevantes para o planeamento orçamental, a colocação
de docentes, a distribuição de materiais didáticos e de
outros materiais e equipamentos;

h) Elaborar e assegurar a partilha com os outros serviços
do ministério de relatórios analíticos regulares de
monitorização sobre os avanços na implementação da
política educativa nacional;

i) Realizar estudos diversos necessários para assegurar
um planeamento de qualidade e adequado à realidade
nacional, nomeadamente de previsão da evolução do
setor educativo, de forma a tornar percetíveis as suas
tendências e antecipar propostas de solução das
necessidades iminentes e futuras;

j) Propor, executar e orientar a realização de estudos e
pesquisas relevantes para a determinação dos planos
do ministério;

k) Apoiar a elaboração dos padrões de qualidade dos
diferentes níveis e modalidades de educação;

l) Apoiar a elaboração de propostas para o fortalecimento
e extensão do parque escolar, em estreita coordenação
com a Direção Nacional de Infraestruturas Educativas;

m) Apoiar a elaboração de propostas de colocação de
pessoal docente pela Direção Nacional dos Recursos
Humanos e assegurar o acesso aos dados estatísticos
relevantes para assistir na realização desta atividade;

n) Capacitar os diversos serviços do ministério em práticas
de qualidade para o planeamento, monitorização e
avaliação;

o) Assegurar a ligação com autoridades públicas com
competência em matéria de informação estatística
populacional, nomeadamente os responsáveis pelo
recenseamento e inquéritos nacionais e registo civil de
nascimento e garantir o uso destes dados como apoio
ao processo de planeamento;

p) Promover a elaboração de políticas e implementação
de estudos e programas para assegurar a igualdade no
acesso à educação e sucesso escolar, incluindo a
igualdade de género e a integração socioeducativa dos
indivíduos com necessidades educativas especiais em
todos os níveis e modalidades de educação;

q) Definir práticas de educação inclusiva para responder
às necessidades dos diversos níveis e modalidades
educativas, incluindo as modalidades de ensino
especial;

r) Elaborar propostas de políticas e coordenar a
implementação de estudos e programas para fortalecer
o caráter inclusivo dos ambientes educativos,
nomeadamente no que diz respeito à sua administração
e gestão, aos equipamentos e ao desenvolvimento das
infraestruturas;

s) Prover apoio técnico ao desenvolvimento do programa
curricular e dos materiais didáticos como instrumento
para assegurar a educação inclusiva em todos os níveis
e modalidade de educação, nomeadamente a igualdade
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de género e igualdade de oportunidades para os grupos
economicamente vulneráveis, com necessidades
educativas especiais e as diversas comunidades
etnolinguísticas;

t) Apoiar os demais serviços centrais do ministério nos
esforços que realizem para assegurar a representa-
tividade dos grupos vulneráveis na sociedade
timorense nos recursos humanos afetos ao ministério;

u) Apoiar a execução de outras atividades no âmbito da
sua competência para assegurar a implementação da
Política Nacional para a Educação Inclusiva e de outras
políticas relevantes, bem como a implementação das
obrigações que para o Estado resultem na área da
educação decorrentes de tratados internacionais
relevantes;

v) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

Artigo 24.º
Direção Nacional de Infraestruturas Educativas

1.   A Direção Nacional de Infraestruturas Educativas, abre-
viadamente designada por DNIE, é o serviço central da
DGPPI responsável pela execução das medidas
relacionadas com o desenvolvimento e manutenção do
Parque Escolar.

2.   Compete à  DNIE:

a) Avaliar o mapa das infraestruturas escolares em função
da procura e da distribuição populacional, da divisão
administrativa e de outros aspetos geográficos e
identificar, em articulação com os serviços centrais
relevantes, as necessidades e prioridades de
reabilitação e construção de infraestruturas escolares;

b) Elaborar a proposta sobre prioridades em matéria de
infraestruturas, incluindo propostas relativas a
projetos, anuais e plurianuais, de construção,
reabilitação, aquisição ou locação de infraestruturas,
equipamentos e outros bens necessários à prossecução
das funções e políticas definidas pelo ministério;

c) Assegurar a efetiva coordenação com o fundo das
infraestruturas afeto à área da educação, nomeada-
mente a preparação de propostas do ministério e a
coordenação para a implementação das mesmas;

d) Garantir a adoção de padrões específicos sobre as
instalações físicas dos estabelecimentos escolares e a
sua adequação ao contexto local, a abrangência do
serviço prestado, o nível de educação e ensino e a sua
eventual urgência;

e) Assegurar a reabilitação, aquisição e manutenção de
infraestruturas destinadas aos estabelecimentos
públicos de educação e ensino e demais serviços do
ministério, em função das necessidades e perspetivas
de desenvolvimento do sistema educativo;

f) Prestar o apoio necessário para assegurar a execução
dos procedimentos administrativos de aprovisiona-
mento relacionados com as infraestruturas educativas,
exigidos por lei, sob a orientação da Direção Nacional
de Aprovisionamento;

g) Apoiar a elaboração do plano de aquisição e
manutenção dos bens móveis afetos aos estabeleci-
mentos escolares, em estreita coordenação com a
Direção Nacional de Finanças e Administração;

h) Apoiar o processo para assegurar a disponibilidade da
localização geográfica para a construção de novos
estabelecimentos escolares, nomeadamente através da
identificação da titularidade da terra, ligação com a
comunidade local, quando relevante e da coordenação
com as autoridades competentes em função desta
matéria;

i) Supervisionar, na área das suas competências, a
adjudicação e gestão de obras de construção,
reabilitação, transformação e benfeitorias;

j) Garantir o controlo de qualidade dos projetos de
infraestruturas, assegurando a coordenação com a
Agência de Desenvolvimento Nacional;

k) Realizar estudos e pesquisas de mercado a fim de
identificar as infraestruturas mais adequadas,
inclusivamente no que refere ao uso de material local;

l) Assegurar a coordenação com os órgãos relevantes
responsáveis pela construção de estradas,
abastecimento de eletricidade e provisão de água e
saneamento com o objetivo de garantir as condições
necessárias para o funcionamento dos estabeleci-
mentos escolares aquando da conclusão da construção
ou reabilitação da sua infraestrutura;

m) Assegurar a comunicação regular e eficiente com os
organismos públicos que participam nos projetos de
infraestruturas educativas;

n) Apoiar o registo dos dados relacionados com as
Infraestruturas Educativas, visando a sua integração
no Sistema de Informação e Gestão da Educação e
diligenciar o devido registo das infraestruturas
educativas, junto das entidades competentes;

o) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

Artigo 25.º
Direção Nacional de Educação Eletrónica e Bibliotecas

1.   A Direção Nacional de Educação Eletrónica e Bibliotecas,
abreviadamente designada por DNEEB, é o serviço da
DGPPI responsável pela elaboração e execução de
programas educativos que façam uso de diversas técnicas
e instrumentos de informação e comunicação multimédia
como método de apoio ao ensino e aprendizagem e pelo
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estabelecimento e apoio ao funcionamento das bibliotecas
escolares.

2.   Compete à  DNEEB:

a) Conceber, desenvolver e emitir programas educativos,
de caráter didático e cultural, nomeadamente para a
alfabetização e educação de crianças, jovens e adultos,
através de meios próprios ou em parceria com entidades
de comunicação social e assegurar a concordância do
conteúdo dos programas com o currículo nacional;

b) Apoiar a implementação de outras modalidades de
ensino que façam o uso de comunicação multimédia
como mecanismo para expansão do acesso à educação;

c) Promover a criação, a implementação e a manutenção
de Bibliotecas nos estabelecimentos de ensino básico
e secundário e assegurar a determinação de procedi-
mentos e regras capazes de garantir a sua efetiva
integração no processo educativo, dotando-as de um
abrangente acervo de livros de leitura e pesquisa,
nomeadamente os livros relevantes para o currículo
nacional do ensino básico e secundário;

d) Articular, com as entidades competentes, ações de
formação específica e outros métodos de apoio ao
fortalecimento das habilidades técnicas necessárias
para o pessoal docente e não docente, envolvidos na
implementação do currículo, atividades de bibliotecas
escolares e programas educativos;

e) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

SECÇÃO  III
DIREÇÃO-GERAL  DE  EDUCAÇÃO  PRÉ-ESCOLAR,

ENSINO  BÁSICO  E  ENSINO  RECORRENTE

Artigo 26.º
Âmbito e competências

1.   A Direção-Geral de Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e
Ensino Recorrente, abreviadamente designada de
DGEPEBR, é o serviço central do MEJD responsável pela
acreditação, monitorização, administração e gestão do
sistema de educação pré-escolar, do ensino básico e do
ensino recorrente de acordo com as normas legislativas
aplicáveis e as políticas superiormente definidas.

2.   Compete à DGEPEBR:

a) Assegurar  a abertura e funcionamento dos
estabelecimentos de educação pré-escolar e ensino
básico dentro de um enquadramento que garanta a sua
qualidade, nomeadamente através da realização do
licenciamento, acreditação e avaliação dos mesmos;

b) Apoiar a administração e gestão dos estabelecimentos
de educação e ensino de acordo com as normas
aplicáveis, coordenar a operacionalização da estrutura

organizacional e a aplicação coerente das regras e
promover a definição e implementação de procedi-
mentos necessários para uma administração e gestão
eficientes, com a participação dos dirigentes dos
estabelecimentos de educação e ensino;

c) Apoiar a real integração dos estabelecimentos de
educação e ensino na rede de ofertas de educação do
serviço público e promover o respeito pelas regras e
procedimentos aplicáveis;

d) Apoiar os processos de avaliação anual de alunos e os
exames de conclusão dos níveis de ensino, sob a
coordenação da Unidade do Currículo Nacional;

e) Propor medidas capazes de dar resposta aos desafios
encarados em relação à racionalização do fluxo escolar
das crianças e alunos, de promover o acesso contínuo
à educação e a conclusão do nível de escolaridade
obrigatória;

f) Promover um sistema de ensino recorrente para aqueles
que abandonaram precocemente o sistema educativo
formal, contribuindo para a sua reintegração;

g) Assegurar a implementação de programas que permitam
eliminar o analfabetismo, literal e funcional;

h) Promover práticas efetivas de educação inclusiva para
responder às várias necessidades, aos níveis e
modalidades educativos da sua área de competência
de acordo com as políticas definidas nesta área;

i) Promover a consideração dos estabelecimentos de
educação e ensino como instituições de apoio ao
desenvolvimento de valores democráticos das crianças
e alunos e a sua integração na comunidade local,
nomeadamente através da formulação e coordenação
da implementação de programas extracurriculares;

j) Incentivar a participação dos pais e responsáveis das
crianças e alunos na gestão e administração dos
estabelecimentos de educação e ensino e a colaboração
destes com os docentes no processo de ensino-
aprendizagem;

k) Colaborar na promoção de um acesso igualitário à
educação, incluindo da igualdade de género na
educação, e no fortalecimento das capacidades de
gestão e administração dos estabelecimentos de
educação e ensino, através de programas de ação social
escolar;

l) Apoiar o processo de elaboração da proposta de plano
estratégico, plano anual de atividades e respetivos
relatórios de execução;

m) Colaborar no desenvolvimento e revisão dos programas
curriculares da educação pré-escolar, ensino básico e
ensino recorrente;

n) Colaborar na identificação das necessidades dos
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quadros de pessoal docente e pessoal não docente
dos estabelecimentos de educação, ensino e centros
comunitários de aprendizagem, nomeadamente o
estabelecimento do quadro da organização pedagógica,
tendo em vista uma adequada compatibilização dos
recursos humanos disponíveis com a desejável melhoria
dos níveis e modalidades de educação;

o) Colaborar na identificação das necessidades de
infraestruturas, equipamentos e materiais, tendo em
vista uma adequada compatibilização dos recursos
técnicos e materiais disponíveis com a desejável
melhoria dos níveis e modalidades de educação;

p) Assegurar a efetiva execução do programa de
concessão escolar;

q) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

3.   A  DGEPEBR é composta pelas seguintes direções nacionais:

a) Direção Nacional de Educação Pré-Escolar;

b) Direção Nacional de Ensino Básico;

c) Direção Nacional do Ensino Recorrente.

Artigo 27.º
Direção Nacional de Educação Pré-Escolar

1.   A Direção Nacional de Educação Pré-Escolar, abreviada-
mente designada por DNEPE, é o serviço da DGEPEBR
responsável pela promoção e execução das políticas
superiormente definidas para a educação infantil, bem como
pela garantia da acreditação, avaliação da qualidade,
administração e gestão dos estabelecimentos de educação
pré-escolar nos termos da Lei de Bases da Educação e
regulamentação conexa.

2.   Compete à  DNEPE:

a) Garantir o licenciamento, acreditação e avaliação dos
estabelecimentos de educação pré-escolar e coordenar
a elaboração e implementação dos procedimentos de
acordo com a legislação relevante;

b) Definir os padrões de qualidade para a educação pré-
escolar e assegurar ao mesmo tempo a sua adequação
à realidade local e à sua função de contribuição para
avanços na educação infantil;

c) Definir métodos para a operacionalização das políticas
contidas na Política Nacional da Educação Pré-Escolar
e coordenar a execução dos mesmos em estreita
concertação com os serviços competentes do
ministério;

d) Propor a elaboração de procedimentos para a
administração e gestão dos estabelecimentos de
educação pré-escolar, prover a orientação necessária

para a sua implementação e monitorizar a conformidade
desses procedimentos com as normas legislativas e
reguladoras;

e) Desenvolver e apoiar a implementação dos programas
de atividades extracurriculares dos estabelecimentos
de educação pré-escolar;

f) Apoiar a implementação dos programas de ação social
escolar nos estabelecimentos de educação pré-escolar;

g) Apoiar o processo de avaliação das crianças de acordo
com as regras previstas no currículo nacional para a
educação pré-escolar;

h) Elaborar as propostas de plano estratégico, plano e
orçamento anuais e os relatórios da sua execução e
assegurar a sua adequação aos resultados esperados
na política da educação pré-escolar;

i) Garantir, em articulação com os serviços competentes,
a satisfação das necessidades logísticas, didáticas,
informáticas e outras dos estabelecimentos de
educação pré-escolar, para a prossecução eficiente da
política educativa relevante;

j) Colaborar, de acordo com as orientações da Direção
Nacional do Plano e Educação Inclusiva, no
levantamento de informação relevante para a educação
pré-escolar, necessária ao desenvolvimento do sistema
de informação estatística da educação e à administração
e gestão dos recursos humanos relevantes;

k) Apoiar o desenvolvimento e revisão do currículo
nacional e dos programas curriculares relacionados com
a educação pré-escolar;

l) Propor, à Direção Nacional de Recursos Humanos e ao
INFORDEPE, medidas de formação do pessoal docente
e não docente relacionadas com a educação infantil;

m) Assegurar a efetiva integração de perspetivas
relacionadas com a educação inclusiva em todas as
suas competências específicas, apoiando o fortaleci-
mento do acesso igualitário, incluindo a igualdade de
género, na educação pré-escolar;

n) Assegurar a execução de outras atividades no âmbito
da sua competência para garantir a implementação da
Política Nacional da Educação Pré-Escolar;

o) Promover a implementação do programa de concessão
escolar, nomeadamente através da elaboração de
propostas de orçamento, elaboração dos instrumentos
para a determinação do benefício financeiro do ensino
e, quando relevante, a implementação das atividades
necessárias para assegurar a transferência atempada
de fundos;

p) Assegurar a determinação de procedimentos internos
para a efetiva coordenação e implementação
transparente do programa de concessão escolar e
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prestar apoio aos estabelecimentos de educação na
sua aplicação;

q) Implementar, em estreita coordenação com os serviços
inspetivos do ministério, mecanismos de fiscalização
da execução do programa de concessão escolar;

r) Analisar os relatórios de execução do programa de
concessão escolar, elaborar pareceres sobre a sua
adequação aos procedimentos internos aplicáveis;

s) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

Artigo 28.º
Direção Nacional do Ensino Básico

1.   A Direção Nacional do Ensino Básico, abreviadamente
designada por DNEB, é o serviço da DGEPEBR responsável
pela promoção e execução das políticas superiormente
definidas para o ensino básico obrigatório, bem como pela
garantia da acreditação, avaliação, qualidade, administração
e gestão dos estabelecimentos de ensino básico nos termos
da Lei de Bases da Educação e regulamentação conexa.

2.   Compete à  DNEB:

a) Garantir o licenciamento, acreditação e avaliação dos
estabelecimentos de educação básica, coordenar a
elaboração e implementação dos procedimentos de
acordo com a legislação relevante;

b) Definir os padrões de qualidade para o ensino básico e
assegurar ao mesmo tempo a sua adequação à realidade
local e à sua função de contribuição para avanços no
ensino básico obrigatório;

c) Definir métodos para a operacionalização das políticas
sobre o ensino básico e coordenar a execução dos
mesmos em estreita concertação com os serviços
competentes do ministério;

d) Propor a elaboração de procedimentos para a
administração e gestão dos estabelecimentos de ensino
básico, prover a orientação necessária para a sua
implementação e monitorizar a conformidade desses
procedimentos com o quadro normativo em vigor;

e) Desenvolver e apoiar a implementação dos programas
de atividades extracurriculares dos estabelecimentos
de ensino básico;

f) Apoiar a implementação dos programas de ação social
escolar nos estabelecimentos de ensino básico;

g) Apoiar o processo de avaliação dos alunos de acordo
com as regras previstas no currículo nacional para o
ensino básico;

h) Elaborar as propostas de plano estratégico, plano e
orçamento anuais e os relatórios da sua execução e

assegurar a sua adequação aos resultados esperados
na política do ensino básico;

i) Garantir, em articulação com os serviços competentes,
a satisfação das necessidades logísticas, didáticas,
informáticas e outras dos estabelecimentos de ensino
básico, para a prossecução eficiente da política
educativa relevante;

j) Colaborar, de acordo com as orientações da Direção
Nacional do Plano e Educação Inclusiva, no levanta-
mento de informação relevante para o ensino básico,
necessária ao desenvolvimento do sistema de
informação estatística da educação e à administração e
gestão dos recursos humanos relevantes;

k) Apoiar o desenvolvimento e revisão do currículo
nacional e dos programas curriculares relacionados com
o ensino básico;

l) Propor, à Direção Nacional de Recursos Humanos e ao
INFORDEPE, medidas de formação do pessoal docente
e não docente relacionadas com o ensino básico;

m) Assegurar a efetiva integração de perspetivas
relacionadas com a educação inclusiva em todas as
suas competências específicas e apoiar o fortalecimento
do acesso igualitário ao ensino básico, incluindo a
igualdade de género;

n) Promover a implementação do programa de concessão
escolar, nomeadamente através da elaboração de
propostas de orçamento, elaboração dos instrumentos
para a determinação do benefício financeiro e, quando
relevante, a implementação das atividades necessárias
para assegurar a transferência atempada de fundos;

o) Assegurar a determinação de procedimentos internos
para a efetiva coordenação e implementação trans-
parente do programa de concessão escolar e prestar
apoio aos estabelecimentos de ensino na sua
aplicação;

p) Implementar, em estreita coordenação com os serviços
inspetivos do ministério, mecanismos de fiscalização
da execução do programa de concessão escolar;

q) Analisar os relatórios de execução do programa de
concessão escolar e elaborar pareceres sobre a sua
adequação aos procedimentos internos aplicáveis;

r) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

Artigo 29.º
Direção Nacional do Ensino Recorrente

1.    A  Direção Nacional do Ensino Recorrente, abreviadamente
designada por DNER, é o serviço DGEPEBR responsável
pela promoção e execução das políticas superiormente
definidas para os programas de alfabetização e ensino
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recorrente dirigidos à população fora do sistema de ensino
formal nos termos da Lei de Bases da Educação e
regulamentação conexa.

2.   Compete à DNER:

a) Promover a criação de Centros Comunitários de
Aprendizagem e assegurar a sua adequação às
necessidades próprias das comunidades locais;

b) Implementar, monitorizar e avaliar os programas
nacionais de alfabetização;

c) Implementar, monitorizar e avaliar o programa de
equivalência do ensino recorrente, em cooperação com
outros serviços competentes;

d) Propor os termos de uma política de educação à
distância e implementar esta modalidade de educação;

e) Definir métodos para a operacionalização das políticas
sobre o ensino recorrente e coordenar a execução dos
mesmos em estreita concertação com os serviços
competentes do ministério, bem como com as Direções
Municipais e as lideranças comunitárias;

f) Promover a articulação dos programas de ensino
recorrente com os cursos técnicos e vocacionais e
assegurar a oportunidade de continuação dos estudos
pelo participante noutras iniciativas de educação;

g) Estabelecer padrões e mecanismos de avaliação dos
programas e projetos de ensino recorrente, em
colaboração com as Direções Municipais;

h) Apoiar o processo de avaliação dos participantes nos
programas de ensino recorrente de acordo com as regras
previstas no currículo nacional para o ensino
recorrente;

i) Coordenar os processos de equivalência aquando da
conclusão de etapas do ensino recorrente;

j) Elaborar as propostas de plano estratégico, plano e
orçamento anuais e os relatórios da sua execução e
assegurar a sua adequação aos resultados esperados
na política do ensino recorrente;

k) Colaborar, de acordo com as orientações da Direção
Nacional do Plano e Educação Inclusiva, no
levantamento de informação relevante para o ensino
recorrente, necessária ao desenvolvimento do sistema
de informação estatística da educação e à administração
e gestão dos recursos humanos relevantes;

l) Apoiar o desenvolvimento e revisão do currículo
nacional e dos programas curriculares relacionados com
o ensino recorrente;

m) Propor, à Direção Nacional de Recursos Humanos e ao
INFORDEPE, medidas de formação do pessoal docente
e não docente relacionadas com o ensino recorrente;

n) Colaborar na definição das habilitações, competências
e condições profissionais necessárias para o pessoal
docente consignado ao ensino não formal;

o) Assegurar a efetiva integração de perspetivas
relacionadas com a educação inclusiva em todas as
suas competências específicas e apoiar o fortalecimento
do acesso igualitário ao ensino recorrente, incluindo
da igualdade de género;

p) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

SECÇÃO  IV
DIREÇÃO-GERAL  DO  ENSINO  SECUNDÁRIO

Artigo 30.º
Âmbito e competências

1.   A Direção-Geral do Ensino Secundário, abreviadamente
designada de DGES, é o serviço central do MEJD
responsável pela acreditação, monitorização, administração
e gestão do sistema de ensino secundário de acordo com
as normas legislativas aplicáveis e as políticas
superiormente definidas.

2.   Compete à  DGES:

a) Assegurar  a abertura e funcionamento dos
estabelecimentos de ensino secundário dentro de um
enquadramento que garanta a sua qualidade,
nomeadamente através da realização do licenciamento,
acreditação e avaliação dos mesmos;

b) Apoiar a administração e gestão dos estabelecimentos
de ensino de acordo com as normas aplicáveis,
coordenar a operacionalização da estrutura organiza-
cional e a aplicação coerente do quadro jurídico que
aos mesmos se refira e promover a definição e
implementação de procedimentos necessários para uma
administração e gestão eficientes, com a participação
dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino;

c) Apoiar a real integração dos estabelecimentos de ensino
na rede de ofertas de educação do serviço público e
promover o respeito pelas regras e procedimentos
aplicáveis;

d) Apoiar os processos de avaliação anual de alunos e os
exames de conclusão dos níveis de ensino, sob a
coordenação da Unidade do Currículo Nacional;

e) Propor medidas capazes de dar resposta aos desafios
encarados em relação à racionalização do fluxo escolar
dos alunos, de promover o acesso contínuo à educação
e a adequação da oferta no nível secundário de
educação;

f) Assegurar um equilíbrio entre as ofertas dos ensinos
secundário geral e técnico-vocacional, capaz de garantir
a conformação do sistema educativo às necessidades
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de ingresso no ensino superior e no mercado de
trabalho;

g) Promover práticas efetivas de educação inclusiva para
responder às várias necessidades, aos níveis e
modalidades educativos da sua área de competência
de acordo com as políticas definidas nesta área;

h) Promover a consideração dos estabelecimentos de
ensino como instituições de apoio ao desenvolvimento
de valores democráticos dos alunos e a sua integração
na comunidade local, nomeadamente através da
formulação e coordenação da implementação de
programas extracurriculares;

i) Incentivar a participação dos pais e responsáveis dos
alunos na gestão e administração dos estabelecimentos
de ensino e a colaboração destes com os docentes no
processo de ensino-aprendizagem;

j) Colaborar na promoção de um acesso igualitário à
educação, incluindo da igualdade de género, e no forta-
lecimento das capacidades de gestão e administração
dos estabelecimentos de ensino, através de programas
de ação social escolar;

k) Apoiar o processo de elaboração da proposta de plano
estratégico, plano anual de atividades e respetivos
relatórios de execução;

l) Colaborar no desenvolvimento e revisão dos programas
curriculares do ensino secundário;

m) Colaborar na identificação das necessidades dos
quadros de pessoal docente e pessoal não docente
dos estabelecimentos de ensino, nomeadamente o
estabelecimento do quadro da organização pedagógica,
tendo em vista uma adequada compatibilização dos
recursos humanos disponíveis com a desejável melhoria
dos níveis de educação;

n) Colaborar na identificação das necessidades de
infraestruturas, equipamentos e materiais, tendo em
vista uma adequada compatibilização dos recursos
técnicos e materiais disponíveis com a desejável
melhoria dos níveis e modalidades de educação;

o) Assegurar a efetiva execução do programa de
concessão escolar;

p) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

3.   A DGES é composta pelas seguintes direções nacionais:

a) Direção Nacional do Ensino Secundário Geral;

b) Direção Nacional de Ensino Secundário Técnico-
Vocacional.

Artigo 31.º
Direção Nacional do Ensino Secundário Geral

1.   A Direção Nacional do Ensino Secundário Geral, abrevia-
damente designada por DNESG, é o serviço da DGES
responsável pela promoção e execução das políticas
superiormente definidas para a ensino secundário geral,
bem como pela garantia da acreditação, avaliação,
qualidade, administração e gestão dos estabelecimentos
de ensino secundário geral nos termos da Lei de Bases da
Educação e regulamentação conexa.

2.   Compete à  DNESG:

a) Garantir o licenciamento, acreditação e avaliação dos
estabelecimentos de ensino secundário geral e
coordenar a elaboração e implementação dos
procedimentos de acordo com a legislação relevante;

b) Definir os padrões de qualidade para o ensino
secundário geral e assegurar ao mesmo tempo a sua
adequação à realidade local e à sua função de
contribuição para os avanços no ensino secundário;

c) Definir métodos para a operacionalização das políticas
sobre o ensino secundário geral e coordenar a execução
dos mesmos em estreita concertação com os serviços
competentes do ministério;

d) Propor a elaboração de procedimentos para a
administração e gestão dos estabelecimentos de ensino
secundário geral, prover a orientação necessária para a
sua implementação e monitorizar a conformidade desses
procedimentos com as normas legislativas e
reguladoras;

e) Propor a elaboração de procedimentos relacionados
com o acesso e mobilidade entre as diferentes
modalidades de ensino secundário e assegurar a
permeabilidade, a integração e a coordenação entre
estes;

f) Apoiar o planeamento e a implementação do processo
de conversão dos estabelecimentos de ensino
secundário geral para estabelecimentos de ensino
secundário técnico-vocacional;

g) Desenvolver e apoiar a implementação de atividades
extracurriculares dos estabelecimentos de ensino
secundário geral;

h) Apoiar a implementação dos programas de ação social
escolar nos estabelecimentos de ensino secundário;

i) Elaborar as propostas de plano estratégico, plano e
orçamento anuais e os relatórios da sua execução e
assegurar a sua adequação aos resultados esperados
na política do ensino secundário geral;

j) Garantir, em articulação com os serviços competentes,
a satisfação das necessidades logísticas, didáticas,
informáticas e outras dos estabelecimentos de ensino
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secundário geral, para a prossecução eficiente da
política educativa relevante;

k) Colaborar, de acordo com as orientações da Direção
Nacional do Plano e Educação Inclusiva, no levanta-
mento de informação relevante para o ensino secun-
dário geral, necessária ao desenvolvimento do sistema
de informação estatística da educação e à administração
e gestão dos recursos humanos relevantes;

l) Apoiar o desenvolvimento e revisão do currículo
nacional e programas curriculares relacionados com o
ensino secundário geral;

m) Propor, à Direção Nacional de Recursos Humanos e ao
INFORDEPE, medidas de formação do pessoal docente
e não docente relacionadas com o ensino secundário
geral;

n) Assegurar a efetiva integração de perspetivas
relacionadas com a educação inclusiva em todas as
suas competências específicas e apoiar o fortalecimento
do acesso igualitário ao ensino secundário geral,
incluindo a igualdade de género;

o) Promover a implementação do programa de concessão
escolar, nomeadamente através da elaboração de
propostas de orçamento, elaboração dos instrumentos
para a determinação do benefício financeiro e, quando
relevante, a implementação das atividades necessárias
para assegurar a transferência atempada de fundos;

p) Assegurar a determinação de procedimentos internos
para a efetiva coordenação e implementação transpa-
rente do programa de concessão escolar e prestar apoio
aos estabelecimentos de ensino na sua aplicação;

q) Implementar, em estreita coordenação com os serviços
inspetivos do ministério, mecanismos de fiscalização
da execução do programa de concessão escolar;

r) Analisar os relatórios de execução do programa de
concessão escolar e elaborar pareceres sobre a sua
adequação aos procedimentos internos aplicáveis;

s) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

Artigo 32.º
Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico-

Vocacional

1.   A Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Voca-
cional, abreviadamente designada por DNESTV, é o serviço
da DGES responsável pela promoção e execução das
políticas superiormente definidas para a ensino secundário
técnico-vocacional, bem como pela garantia da acreditação,
avaliação, qualidade e administração e gestão dos
estabelecimentos de ensino secundário técnico-vocacional
nos termos da Lei de Bases da Educação e regulamentação
conexa.

2.   Compete  à  DNESTV:

a) Garantir o licenciamento, acreditação e avaliação dos
estabelecimentos de ensino secundário técnico-
vocacional e coordenar a elaboração e implementação
dos procedimentos de acordo com a legislação
relevante;

b) Definir os padrões de qualidade para o ensino
secundário técnico-vocacional e assegurar ao mesmo
tempo a sua adequação à realidade local e à sua função
de contribuição para a melhoria da qualidade do ensino
secundário;

c) Definir métodos para a operacionalização das políticas
sobre o ensino secundário técnico-vocacional e
coordenar a execução dos mesmos em estreita
concertação com os serviços competentes do
ministério;

d) Propor a elaboração de procedimentos para a
administração e gestão dos estabelecimentos de ensino
secundário técnico-vocacional, prover a orientação
necessária para a sua implementação e monitorizar a
conformidade desses procedimentos com as normas
legislativas e reguladoras;

e) Coordenar o planeamento e a implementação do
processo de conversão dos estabelecimentos de ensino
secundário geral para estabelecimentos de ensino
secundário técnico-vocacional, em estreita coordenação
com a Direção Nacional do Ensino Secundário Geral e a
Direção Nacional do Ensino Básico;

f) Propor a elaboração de procedimentos relacionados
com o acesso e mobilidade entre as diferentes
modalidades de ensino secundário e assegurar a
permeabilidade, a integração e a coordenação entre
estes;

g) Desenvolver e apoiar a implementação de atividades
extracurriculares dos estabelecimentos de ensino
secundário técnico-vocacional;

h) Apoiar a implementação dos programas de ação social
escolar nos estabelecimentos de ensino secundário
técnico-vocacional;

i) Elaborar as propostas de plano estratégico, plano e
orçamento anuais e os relatórios da sua execução,
assegurando a sua adequação aos resultados
esperados na política do ensino secundário técnico-
vocacional e técnico-vocacional;

j) Garantir, em articulação com os serviços competentes,
a satisfação das necessidades logísticas, didáticas,
informáticas e outras dos estabelecimentos de ensino
secundário técnico-vocacional, para a prossecução
eficiente da política educativa relevante;

k) Colaborar, de acordo com as orientações da Direção
Nacional do Plano e Educação Inclusiva, no
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levantamento de informação relevante para o ensino
secundário técnico-vocacional, necessária ao
desenvolvimento do sistema de informação estatística
da educação e à administração e gestão dos recursos
humanos relevantes;

l) Apoiar o desenvolvimento e revisão do currículo
nacional e programas curriculares relacionados com o
ensino secundário técnico-vocacional;

m) Apoiar o processo de avaliação dos alunos de acordo
com as regras previstas no currículo nacional para o
ensino secundário técnico-vocacional;

n) Propor, à Direção Nacional de Recursos Humanos e ao
INFORDEPE, medidas de formação do pessoal docente
e não docente relacionadas com o ensino secundário
técnico-vocacional;

o) Assegurar a efetiva integração de perspetivas
relacionadas com a educação inclusiva em todas as
suas competências específicas, apoiando o fortaleci-
mento do acesso igualitário ao ensino secundário
técnico-vocacional, incluindo a igualdade de género;

p) Promover a implementação do programa de concessão
escolar, nomeadamente através da elaboração de
propostas de orçamento, elaboração dos instrumentos
para a determinação do benefício financeiro e, quando
relevante, a implementação das atividades necessárias
para assegurar a transferência atempada de fundos;

q) Assegurar a determinação de procedimentos internos
para a efetiva coordenação e transparente implemen-
tação do programa de concessão escolar, e prestar apoio
aos estabelecimentos ensino na sua aplicação;

r) Implementar, em estreita coordenação com os serviços
inspetivos do Ministério, mecanismos de fiscalização
da execução do programa de concessão escolar;

s) Analisar os relatórios de execução do programa de
concessão escolar, elaborando pareceres sobre a sua
adequação aos procedimentos internos aplicáveis;

t) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

SECÇÃO   V
DIREÇÃO - GERAL   DE   ADMINISTRAÇÃO   E

FINANÇAS

Artigo 33.º
Âmbito e competências

1.   A Direção-Geral de Administração e Finanças, abreviada-
mente designada por DGAF, é o serviço central do MEJD
responsável por assegurar a gestão e execução dos
procedimentos administrativos, financeiros, de gestão de
recursos humanos e patrimoniais, aprovisionamento,
logística, infraestruturas tecnológicas de informação e
comunicação e ação social escolar de acordo com as normas

legislativas aplicáveis, o programa do Governo e as políticas
superiormente definidas.

2.   Compete à  DGAF:

a) Elaborar a proposta de orçamento afeto ao ministério;

b) Velar pelo eficiente plano e execução orçamental dos
serviços e organismos tutelados pelo ministério de
acordo com as regras orçamentais e de contabilidade
públicas;

c) Assegurar a transparência dos procedimentos e a
execução orçamental das despesas públicas;

d) Assegurar a efetiva coordenação da eventual afetação
das subvenções públicas aos estabelecimentos de
educação e ensino;

e) Coordenar o processo de planeamento, seleção e
execução das políticas e os procedimentos de gestão
dos recursos humanos da educação, em particular as
políticas relativas ao recrutamento, avaliação de
desempenho, seleção e carreiras, designadamente a
colocação, mobilidade, ingresso, progressão e acesso
dos funcionários docentes e não docentes em todo o
setor educativo e dos funcionários e cargos de direção
e chefia do ministério, em colaboração com as outras
entidades legalmente competentes;

f) Propor medidas e planos de gestão, administração e
formação contínua do pessoal, docente e não docente,
do setor da educação;

g) Velar pelo património afeto aos serviços e organismos
do ministério, nomeadamente definir regras para o seu
uso e assegurar a sua manutenção;

h) Garantir a coordenação, controlo, gestão e execução
das atividades em matéria de tecnologias e segurança
de informação e de comunicação e dos sistemas
complementares de segurança física;

i) Assegurar  o procedimento administrativo do
aprovisionamento de acordo com as normas e regras
aplicáveis;

j) Assegurar a efetiva execução dos programas de
alimentação e transporte escolares;

k) Coordenar a implementação dos programas de horta e
saúde escolares;

l) Assegurar a triagem e distribuição da correspondência
dirigida a todos os serviços e organismos do ministério;

m) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

3.   A Direção-Geral de Administração e Finanças, é composta
pelas seguintes Direções Nacionais:
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a) Direção Nacional de Finanças e Administração;

b) Direção Nacional de Recursos Humanos;

c) Direção Nacional de Aprovisionamento;

d) Direção Nacional da Ação Social Escolar;

e) Direção Nacional de Patr imónio, Logística e
Informática.

Artigo 34.º
Direção Nacional de Finanças e Administração

1.   A Direção Nacional de Finanças e Administração, abreviada-
mente designada por DNFA, é o serviço central da DGAF
responsável pelo planeamento orçamental, execução
financeira e pela gestão administrativa do ministério.

2.  Compete à  DNFA:

a) Elaborar, de forma participativa, as propostas de
orçamento anual e de orçamento retificativo, de acordo
com as orientações superiores e assegurar a sua
adequação ao plano anual do ministério;

b) Custear o plano anual de atividades;

c) Elaborar o plano de orçamento plurianual, em coerência
com o Plano Estratégico da Educação;

d) Assegurar, sem prejuízo da competência dos serviços
dotados de autonomia administrativa e financeira, a
gestão financeira do ministério;

e) Assegurar a execução do orçamento do ministério, bem
como a fiscalização do seu cumprimento;

f) Verificar a conformidade legal das despesas e submeter
o seu pagamento à aprovação do Diretor-Geral de
Administração e Finanças;

g) Assegurar o processamento dos vencimentos, abonos,
salários e outras remunerações, devidos aos funcio-
nários, bem como o processamento dos descontos, nos
termos propostos pela Direção Nacional de Recursos
Humanos e aprovados pelo competente Diretor-Geral;

h) Assegurar a gestão e manutenção de um sistema de
informação capaz de dar resposta às necessidades de
monitorização da execução orçamental;

i) Assegurar, sem prejuízo da competência dos serviços
dotados de autonomia administrativa e financeira, a
gestão administrativa do ministério;

j) Estudar, formular e desenvolver programas de
aperfeiçoamento organizacional, modernização e
racionalização administrativa que promovam a gestão
eficiente dos recursos públicos no âmbito da educação;

k) Elaborar propostas de procedimentos internos capazes

de assegurar a eficiente administração dos serviços do
ministério e assegurar a participação dos serviços
centrais no processo;

l) Proceder à triagem e distribuição da correspondência
dirigida a todos os serviços e organismos do ministério;

m) Proceder à gestão da informação administrativa e
implementar os respetivos procedimentos adminis-
trativos;

n) Quaisquer outras tarefas que lhe sejam atribuídas por
lei, regulamento ou determinação superior.

Artigo 35.o

Direção Nacional de Património, Logística e Informática

1.    A  Direção Nacional de Património, Logística e Informática,
abreviadamente designada por DNPLI, é o serviço da DGAF
responsável pela execução das medidas superiormente
definidas relativas à gestão logística do património do
ministério bem como pela implementação eficaz de um
sistema informático no âmbito do ministério.

2.   Compete à  DNPLI:

a) Gerir os recursos materiais e patrimoniais do ministério
e manter atualizada a inventariação dos bens do
património do Estado afetos ao Ministério;

b) Assegurar a distribuição dos equipamentos e materiais
educativos a todos os serviços do Ministério da
Educação, Juventude e Desporto em articulação com a
Unidade Nacional do Currículo;

c) Colaborar, de acordo com as orientações da Direção
Nacional do Plano e Educação Inclusiva, na atualização
do sistema de inventariação dos bens do património
do Estado afetos ao Sistema de Informação e Gestão
da Educação;

d) Assegurar a operação e sustentação das infraestruturas
tecnológicas e dos sistemas de informação e
comunicação, assegurando ainda a administração das
infraestruturas, manutenção dos equipamentos de
comunicações e de tecnologias de informação, sem
prejuízo das atribuições da Agência de Tecnologias de
Informação e Comunicação;

e) Velar pela manutenção, operacionalidade e segurança
das instalações e equipamentos afetos ao Ministério;

f) Elaborar e executar uma política de comunicação que
garanta um conhecimento amplo da população sobre
os resultados alcançados no setor educativo;

g) Prestar apoio técnico para a promoção do uso das
tecnologias de informação no processo de ensino e
aprendizagem, bem como na formação de docentes;

h) Criar e gerir um sistema de arquivo físico e digital da
documentação do Ministério, mantendo-o devidamente
atualizado e organizado;
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i) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

Artigo 36.º
Direção Nacional de Aprovisionamento

1.    A Direção Nacional de Aprovisionamento, abreviadamente
designada por DNA, é o serviço da DGAF responsável
pela execução de processos de aprovisionamento e pelo
controlo dos processos e procedimentos de aquisição de
bens, serviços e obras, no âmbito do MEJD nos termos
estabelecidos no Regime Jurídico do Aprovisionamento e
demais legislação complementar.

2.   Compete  à  DNA:

a) Realizar as atividades relacionadas com a elaboração,
execução, acompanhamento e monitorização dos planos
anuais e plurianuais de aprovisionamento do
ministério;

b) Elaborar a proposta de plano de aprovisionamento anual
com base nos planos dos diversos serviços e
organismos do ministério;

c) Elaborar e fornecer informação e indicadores de base
estatística sobre as atividades de aprovisionamento à
Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva e
assegurar o registo completo e atualizado de todos os
processos de aprovisionamento;

d) Garantir, dentro dos limites razoáveis, a padronização
dos equipamentos, materiais e suprimentos destinados
aos serviços e organismos da educação;

e) Propor a atualização e otimização do sistema de
aprovisionamento, segundo as melhores práticas de
gestão de projetos, consistentes com os padrões
internacionais e a legislação aplicável;

f) Gerir os contratos de aprovisionamento, nos termos
estabelecidos na lei, designadamente nos do Regime
Jurídico dos Contratos Públicos;

g) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

Artigo 37.º
Direção Nacional de Recursos Humanos

1.     A  Direção Nacional de Recursos Humanos, abreviadamente
designada por DNRH, é o serviço da DGAF responsável
pela execução das medidas superiormente definidas para a
administração, gestão e qualificação dos recursos
humanos do setor da educação.

2.   Compete à  DNRH:

a) Assegurar a execução dos procedimentos de seleção,
recrutamento, colocação, mobilidade, progressão,

nomeação, exoneração e aposentação do pessoal
docente e não docente do ministério, em colaboração
com outras entidades legalmente competentes;

b) Executar o processo de avaliação de desempenho do
pessoal docente e não docente, colocado nos
estabelecimentos de educação e ensino e funcionários
do ministério, em colaboração com as outras entidades
competentes;

c) Garantir a execução dos procedimentos relativos à
determinação dos vencimentos, outros complementos,
férias, demais licenças e faltas do pessoal docente e
não docente, colocado nos estabelecimentos de
educação e ensino e dos funcionários do ministério;

d) Articular com a Direção Nacional do Plano e Educação
Inclusiva, o acesso aos dados necessários à identifi-
cação das necessidades de colocação de pessoal
docente e não docente nos estabelecimentos de
educação e ensino;

e) Organizar  e manter  atualizados os processos
individuais, o registo biográfico e disciplinar do pessoal
afeto ao ministério e colocados nos estabelecimentos
de educação e ensino em suporte documental e eletró-
nico, assegurando a sua segurança e confidencialidade;

f) Elaborar e implementar procedimentos internos e
manuais de procedimentos e conduta para a gestão e
administração dos recursos humanos, em articulação
com as entidades competentes;

g) Promover, em articulação com o INFORDEPE e outras
entidades competentes, a formação dos funcionários e
agentes dos serviços de administração direta do MEJD
e propor modelos de formação adequados às
necessidades;

h) Cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável aos
trabalhadores da função pública e propor superior-
mente a instauração de processos de inquérito e
disciplinares;

i) Desenvolver as ações necessárias ao cumprimento das
normas sobre condições ambientais de higiene e
segurança no trabalho;

j) Elaborar as propostas de plano estratégico, plano e
orçamento anuais e os relatórios da sua execução;

k) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

Artigo 38.º
Direção Nacional da Ação Social  Escolar

1.    A  Direção Nacional da Ação Social Escolar, abreviadamente
designada por DNASE, é o serviço da DGAF responsável
pela coordenação das medidas de ação social escolar, que
visam o fortalecimento da gestão e administração dos
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estabelecimentos de educação e ensino, apoiando ainda a
sustentabilidade da sua gestão e a promoção de uma
participação efetiva dos alunos no processo educativo.

2.  Compete à  DNASE:

a) Promover a implementação do programa de alimentação
escolar, nomeadamente através da elaboração de
propostas de orçamento, elaboração dos instrumentos
para a determinação do benefício financeiro e, quando
relevante, a implementação das atividades necessárias
para assegurar a transferência atempada de fundos;

b) Assegurar a determinação de procedimentos internos
para a efetiva coordenação e transparente implemen-
tação do programa de alimentação escolar e prestar
apoio aos estabelecimentos de educação e ensino na
sua aplicação;

c) Implementar, em estreita coordenação com os serviços
inspetivos do ministério, mecanismos de fiscalização
da execução do programa de alimentação escolar;

d) Analisar os relatórios de execução do programa de
alimentação escolar e elaborar pareceres sobre a sua
adequação aos procedimentos internos aplicáveis;

e) Elaborar propostas para a implementação do programa
de transporte escolar, apoiar na identificação das
necessidades prioritárias do programa, em estreita
coordenação com a Direção Nacional do Plano e
Educação Inclusiva;

f) Assegurar a implementação do programa de transporte
escolar, garantir o suporte logístico necessário e a
estreita coordenação com a Direção Nacional do
Património, Logística e Informática;

g) Coordenar a implementação das atividades
relacionadas com os programas de horta e saúde esco-
lares e assegurar a estreita concertação com a Unidade
Nacional do Currículo e com as Direções Nacionais
competentes, com o objetivo de maximizar o uso dos
materiais pedagógicos relevantes e integrar eficazmente
os programas na gestão e administração dos
estabelecimentos de educação e ensino;

h) Promover e apoiar a realização de parcerias e
mecanismos de cooperação com entidades públicas
competentes e entidades privadas nacionais e interna-
cionais, para a implementação dos programas de saúde
e horta escolares, em coordenação com o Gabinete do
Protocolo, Relações Públicas e Cooperação;

i) Apoiar a efetiva coordenação com os órgãos do
Governo competentes na área da saúde e agricultura,
em coordenação com o Gabinete do Protocolo,
Relações Públicas e Cooperação;

j) Elaborar propostas para a implementação do programa
de desporto escolar e apoiar a identificação das
necessidades prioritárias do programa, em estreita

coordenação com a Direção Nacional do Plano e
Educação Inclusiva e com a Secretaria de Estado da
Juventude e Desporto;

k) Promover a implementação do programa de desporto
escolar e apoiar a participação dos alunos em atividades
desportivas, por meio de eventos desportivos
escolares;

l) Elaborar as propostas de plano estratégico, plano e
orçamento anuais e os relatórios da sua execução e
assegurar a sua adequação aos resultados esperados
nos programas de ação social escolar;

m) Realizar quaisquer outras tarefas que lhe sejam
atribuídas por lei, regulamento ou determinação
superior.

3.   Os programas de alimentação e transporte escolares são
objeto de regulamentação própria, nomeadamente através
de diplomas ministeriais conjuntos ou de decretos do
Governo.

4.   O programa de saúde escolar é objeto de regulamentação
própria, a aprovar por diploma ministerial conjunto do
Ministro da Educação, Juventude e Desporto e do Ministro
da Saúde.

5.   O programa de horta pedagógica é objeto de regulamentação
própria, a aprovar por diploma ministerial conjunto do
Ministro da Educação, Juventude e Desporto e Ministro
da Agricultura e Pescas.

CAPÍTULO  VI
DISPOSIÇÕES  FINAIS  E  TRANSITÓRIAS

Artigo 39.º
Período transitório

As estruturas previstas no presente diploma cuja criação
implique orçamento adicional, devem ser constituídas aquando
da entrada em vigor do próximo orçamento e o Ministério da
Educação, Juventude e Desporto deve tomar todas as medidas
necessárias para assegurar a sua atempada constituição.

Artigo 40.º
Logótipo

1.   Todos os documentos e impressos elaborados e utilizados
pelo ministério são identificados com o seu logótipo, à
esquerda do logótipo oficial da República Democrática de
Timor-Leste.

2.  O logótipo do Ministério da Educação, Juventude e
Desporto representado por um livro aberto e um diamante,
consta do Anexo I e faz parte integrante do presente
diploma.

Artigo 41.º
Organograma

O organograma do Ministério da Educação, Juventude e
Desporto consta do Anexo II e faz parte integrante do presente
diploma.
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Artigo 42.º
Diplomas complementares

1.   A orgânica da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto é aprovada por decreto-lei.

2.  Sem prejuízo do disposto no presente diploma, compete ao Ministro da Educação, Juventude e Desporto aprovar a
regulamentação da estrutura orgânico-funcional dos seus serviços, mediante proposta dos dirigentes dos serviços e
organismos.

3.  O Ministro da Educação, Juventude e Desporto aprova ainda, por despacho, a regulamentação do funcionamento
administrativo do ministério e as delegações de competências, nos termos da lei em vigor.

Artigo 43.º
Entrada em vigor

O presente diploma legal entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 31 de outubro de 2018

O Primeiro-Ministro,

________________
Taur Matan Ruak

A Ministra da Educação, Juventude e Desporto,

___________________
Dulce de Jesus Soares

Promulgado em   12 / 06  / 2019

Publique-se.

O Presidente da República,

__________________________
Dr. Francisco Guterres Lú Olo
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Anexo I  

Logótipo do Ministério da Educação, Juventude e Desporto 
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Anexo II 

Organograma do Ministério da Educação, Juventude e Desporto 

 

CONSELHO DE DIRETORES 
ESCOLARES

MINISTRO

Vice-Ministro

CENTRO IMPRESSÃO

DG ADM E 
FINANÇAS

DG PE, EB E REC 

INSPEÇÃO GERAL 
DA EDUCAÇÃO

DN REC. HUM

DN FINANÇAS, 
ADMIN

DN APROVISION

DN AÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR

DN INFRA-
ESTRUTURAS ED

DN EDUC. PRÉ-
ESCOLAR

DN ENSINO 
BÁSICO

DN ENSINO 
RECORRENTE

ÓRGÃOS CONSULTIVOS

COMISSÃO NACIONAL DA 
EDUCAÇÃO

DG ENSINO 
SECUNDÁRIO

DN ENSINO 
SEC. GERAL

DN ENSINO SEC. 
TÉCNICO-VOCAC

GABINETE JURÍDICO

INFORDEPE

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

EST. EDUCAÇÃO E ENSINO
EIES – EIEB – PRÉ ESCOLA

CONSELHO DE 
COORDENAÇÃO

UCN

GAB. PROT., RP E 
COOPERAÇÃO

DG PLANO, 
POLÍTICAS E 
INCLUSÃO

DN PLANO E 
EDUC INCLUSIVA

DN EDUC 
ELETRÓNICA E 
BIBLIOTECAS

Serviços Municipais de Educação

DN PATRI, 
LOGIS, & IT


