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Aprovada pela Comissão Interministerial da Reforma
da Administração Pública, ao 24 de Agosto de 2020.
Publique-se.
O Presidente,Carlos Agostinho do Rosário.

EstatutoOrgânicodo Institutode Amêndoas
de Moçambique,
lP
CAPÍTULOI
DisposiçõesGerais
Annoo 1
(Naturcza)

Resoluçãon.'39iX120:
Aprova o Estatuto Orgânico do Instituto de Amêndoas
deMoçambique,IP, abÍeüadamente
desipado por IAM, Ip;
o a a o a a a a a o a o a a o o a a a o a a o a a a a a a o o a

COMTSSÃOINTERMIMSTERIAL
DA REFORMA DA N)MII\ilSTRAçÃO
PÚBLICA
Resolução ÍL" 39f20Í!O
.

Aït. 4. A presenteResoluçãoentra em vigor a partir da data
da sua publicação.

&z7ije(ÌttubÍo

Ilavenôo necessidadede aprovar o Estatuto Orgânico
do Instituto de Amêndoasde Moçambique, IP, criado pelo
Decreto n." 5O12O20,
de 1 de Julho, ao abrigo,do disposto
no artigo I da Resoluçãoq." 3012016,de 31 de Outubro,
aComissãoInterministerialdanefonnadaAdministraçãoRública
delibera:
..,
,,
Artigo l. É aprovado o. E5tatutg Orgiìnico do Instituto
deAdndoas deMoçamhiEre,'IP,ribreüadamente
desrgnado
por
IAI\IÍ,IP emanexo,qrrcé parteiútçgrtmtedapresenteResolução.
AÍL 2. Competeao Minip-go-quesuperintendea árca da
Agricultra aprovaro RegúarnentoInternodo IAM, IP no p'razo
de sessena(60) diascontadosapartirìlit darÀda Fblioação da
ptesent€Resolução.
AÍt 3- Compete ao Ministrro que superintoridea áreb da
Agriculntnaubmeter a propostado quadrodc Èssml do IAIì,í,lp
paraagovaçãopeloórgãocompetente,
no puo denoventa(90)
dim mfu
apatir dadm dapblicaçao dapreseneResolu@.

O InstitutodeAmêndoasdeMoçambique,Ip, abreviadamente
designado
por IAM, IP, éumapessoacolecúvadedireitopúblico,
jurídica,dotadadeautonomiaartminisnativa
compersonalidade
financeirae patimonial.
'Annco
2
(Sedee Detegsgõêc)
1. O IAM, IP, é uma Instituição de âmbito nacionale tem
a suaSedena Cidadede Maputo.
2. O IAM, IP, pode, sempÍe que o exercício das suas
actividadesojustifique, criar ou extinguir Delegaçõesou outras
formasderepresentação,
emqualquerparrcdo territórionacional,
pordespacho
do Ministro quesuperintende
a áreadaAgricultur4
ouvido o Ministro que superintendea área das Finanças
e o repÍesentânte
do Estadona hovíncia
Annco3

.:.r

(futeta)
1. A tuüelasectorialdo IAM, IP é,exerrcida
peb únistro que
superintende
a áreadaAgriculnuaecompreende
norneadarnenüe:
a) Aprovmaspolíticas,gerais,
tx planosalniziisephrianuais,
bemcomoosrespectivos
orçareftos; ,..:i .'
á) Ptopor à tutela financeiÍa os planos;deinVestimento
e contrataçilode qéditos comlfuiai3; 'r ,
c) Aprrovaro Regulamnto lhtcÍno;'
d) Pnoporo quadroe p€ssdalfrua agiv@ pelo órgão
competente;
e) Proceder ao conüolo do desempenho, em especial
quànto ao cumprimento dqs fins e dos objecüvos
estabelecidos;
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fl Revogarou extinguir os efeitos dos actosilegais
praticados
pelosórgãosdo Instituto,nasmatériasde
suacompetência;
g) Exercèracçãodisciplinarsobreosmembrosdosórgãos
do Instituto,nostermosda legislaçãoaplicável;
h) Ordenararealizaçáode asções
deinspecção,
fiscalização
pelosórgãos;
ou auditoriadosactospraticados
Í) Ordenara rcalizaçãode inquéritosou sindicânciasaos
serviços;
Propor
à entidadecompetentea nomeaçãodo órgão
7)
máximodoInstituto,nostermosprevistosnopresente
Decretoe na legislaçãoaplícável;
&)Aprovartodososactosquecarecemdeautorização
prévia
datutelasectorial;
l) Criar e extinguir as DelegaçõesProvinciaise outras
formasderepresentação
no tenitório nacional;e
m) Praticaroutrosactosde controlode legalidade.
2. A tutelafinanceirado [AM, IP é exercidapeloMinistroque
superintende
a áreadasFinançase compreende
osseguinües
actos:
a) Aprovarosplanosde investimento;
à) Aprovara alienação
debenspróprios;
c) Procederao controlodo desempenho
financeiro,em
especialquantoao cumprimentodos fins e dos
objectivosestabelecidos
e quantoà utilizaçãodos
recursospostosà suadisposição;
d) Aprovara contratação
deempréstimos
inüernos
e externos
conenúes
coma obrigaiãodereembolso
atédoisanos;
e) Ordenararealizagáo
de inspecções
financeiras;
proposta
Aprovar
a
de
indicação
dos membros
fl
do ConselhoFiscal;
g) Pronunciar-se
sobrea criaçãoe extinçãodasDelegações
Provinciaise outras formas de representação
no tenitório nacional;e
h) haticat ouffos actosde controlofinanceironosüermos
do Decretode criaçãoe demaislegislaçãoaplicável.
Anrroo4
(Atrlbulções)
1. Sãoatribuições
do IAM, IP:
a) Promoçãode programasde fomento e investigação
de amêndoas;
dasactividadesdeinvestigação,produção,
b) Coordenação
comercialização,processamento
e exportação
de amêndoas;
parao desenvolvimenúo
c) Criaçãoe promoçãodo ambienüe
de cadeiasde valor de amêndoascom interesse
económicoparao País;
d) PÍromoção,
emcoordenação
como s€cÍorquesuperintende
a tfueada Indústria,do processamento
de amêndoas;
c) Èomoçãodo aproveitanrcnto
industial dossubprodutos
do amêndoas;
novastccnologiasdcculüvo e do proc€ssa/) PlornoçaoOe
rrento de amê,ndoag;
g) R€alização
dercSce dc fnrmaeo detécnknevfurcrladoo
rc IA[4 IP e dc Extcnsionistnsde RpdePública;
ft) Pronoção do deccnvolvimentoorganizacionalde
grémior e insútuiçõce de interessecomum para
o Subrcctadc ArnÊodoas;e
i) Promoçaodo tÍ€inamcnlo de actorese transferência
de tccnologiac de produção e acréscimode valor
de amêndqs.
2. Medianrcpréviaautorizaçãodo Minisro quesuperintende
a área.lar Finanças,ouvido o Minisro que superintende
a área

da Agricultura,o IAM, IP podedeterparticipações
sociaisem
empreendimentos
e sociedades
no Subsectorsobsuatutela,de
formaa garantiro interesse
nacionalou demonstrar
viabilidade
da cadeiade valorou partedela.
Anrlco 5
(Gompeiênclas)
Compete
aoIAM,IP:
a) homover o fomento,comercialização,
processamento,
industrialização
e exportação
de amêndoas;
b) Fiscalizar as actividadesde fomento, produção,
processamento
comercialização,
industrialização
e exportação
de amêndoas;
c) Elaborare implementar,
emcoordenação
cominstituições
nacionaise internacionais
especializadas,
acções
de investigaçãoe transferênciade tecnologias
de produção,processamento
e industrialização
de amêndoas;
d) Analisar e decidir, em coordenaçào
com outras
instituições,sobrea pertinênciade introduçãono
plantasou segmentosvegetais
Paísde sementes,
de amêndoas;
e) homover programasde educação
de produtoressobre
medidasde controlode pragase doenças,
prevenção
e combatede queimadas
descontroladas;
e a atribuiçãode qualidade
fl Fazer a classificaçã,o
tecnológicade amêndoas
para a comercialização
dentro e fora do País,podendodelegarentidades
devidamentecertificadasparao efeito;
g) Tnlu pelaobservância
dasnonnastécnicasdeprodução,
conservação
do solo e de defesado meio ambiente
na implementação
de acçõesrelativasao cultivo
e industrializagáo
de amêndoas;
ã) Coordenaracçõescomos actoresda cadeiade valorde
amêndoasnas áreasde produção,comercialização,
processamento,
industrializaçãoe exportação;
l) Intervir,.como agentede comercializaçãode último
recurso,pararelançare assegurar
o escoamento
da
produçãoprovenientede culturassob suatutela,na
privados;
faltade agentps
memorandos
de entendimento,
contratos,
) Estabelecer
acordosde cooperaçãoe outrasformasde ligação
comorganismose instituiçõesnacionaise estrangeiras
congéneres
ouquedirectasouindirectamente
seocupem
pela produção,comercialização,processamento,
industializaçãoe exportaçãode amêndoas;
ft) EsabelecerparceriaspaÍa progÍamasde invesúgação
de amêndoas,na perspectivado desenvolvimenüo
de
negóciosdenhoe fora do paÍs;e
I) lnccntivara formaçãoe desenvolvimento
deinstitui@s
de interpssecomumm Subsecüor
de Amêndoas.
CAPfflJI,oII
SlrbmrOÍgúnloo
Anrrco6

(trú)
Sãoórgõosdo tAlú, IP:
a) Conselhode Direcaão;
D)ConcelhoFiccal;
c) ConselhoConsultivo:e
ô ConselhoTécnico.
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Annco 7
(Conselho
deDlrecção)
1.O ConselhodeDirecçãoé o órgãode coordenação
e gestÍio
das actividadesdo IAM, Ip, é dirigido pelo Director-óeral,
cabendo-lhepronunciar-sesobreas matgria, que paÍa o efeito
nos termos do presenteDecrlto, do Estatuto
lejam presenúes
Orgânicoe do RegulamentoInterno.
2. O Conselhode Direcçãotem a s€guintecomposição:
a) Director-Geral;
ó) Drector-GeralAdjunto; e
c) Titulares das uni.tadesorgânicas que respondem
directaÍnenteao Director-Geral.

Annao t
filh.cçto)
l. OfAM, IP,_édiriglo pü um Director-Geral,coodjuvado
pc um Directm4eral Adjunto,ambosnomados peloprirrctrcproposta do Ministro que superintendea área
Yi{r".o sob
da Agrictltura.

Annco 9
(Competénclas
do Gongelho
de Dlrecção)
CompeteaoConselhode Direcção:
a)Blaboraros planosanuaise osrespectivos
orçamentos,
plurianuaisde actividadese asiegurara respectiva
execução;
á) Acompanhare avaliar sisüematicamente
as actividades
desenvolvidas,
designadame
ntea utilizaqãodosmeios
posúos
à suadisposição
e osresultados
alcançados;
c) Elaborarrelatóriosde actividades;
Q Elaborarbalanços,nosÈermos
da legislaçãoaplicável;
e) Autoizar arealaaçãodasdespesas
e a õonnãtaçãode
serviçosdeassistência
técnicanostermosdalegislação
aplicâvel1,
/) Convocare presidirasreuniõesdo ConselhodeDirecção
e asseguraro seufuncionamento:

Annco 10
(Conpetânclarrto Dlnctor-Gcal)
Competeao Director-Geraldo lAM,Ip:
a) Asseguraro firncionamentodo IAM,Ip;
b)üÍrgtr o Instituüoe coordenarassuasactividades;
c) OutorgarconEactoscominstituiçõesoupessoale decidir
sob,reos mesmos,noscasosda suacompetência;
d) Nomeare exoneraÍos titularesdasunidadesorgânicas;
e) Nomeare exonerarosDelegadosprovinciaise deoutrac
formas de representação,ouvidos o Secretáriode
Estadona provínciae o Govemadorde hoúncia;
f) Norneare exoneÍaroschsfesdeDeputamnto prrovincial
e os Chefes de Repartiçãoprovincial, ouvido
o Delegadohovirrcial;
g) Corvear e presftlirasrtuniõesdo Cmlolho * DircoffO
do ConselhoConsultivo e do Consclho Técnico
e a$leguü o rcu fmciqrarrcnto;
á) Representaro IAM, tp, junto dc outras cntidades
nacimaise estangeiras;
d) Elaborar e gerir prcjectos, infra-estruÍuÍas e outÍog
onpmeendimeÍttoc
de ryoio à produçfti;
j) Erecutar e Íazer cumprir a lei, ar-tesoluções
c as
dclibcraçõeedo ConsÊlhode Direcçto;
&) Coudenar a elabmaçãodo plano anualdc rctiyidad€
do lAM,Ip;
/) Exercerpoderesde direcção,gestãoe disciplina do
pessoaldo [AM,Ip;
rn) Controlar aarrecaÃação
de receitasdo IAM, Ip;
n) Arbitat confliüose diferençasem volta da qualidade
tecnológica
de amêndoas
e dosseusprodutos;
o) AdministraÍ os recursoshumanos,firanceiros
e patrimoniaisdo IAM, Ip;
p) Mobihzarparceriastécnico_financeirasparao desenvol,
vimentodainstituiçãoe do Subsector
deAmêndoas;
e
4) Realizarouhasactividadesquelhe sejarnacometidas
por
Lei, do Decretode cliaçãodo IAM, Ip, do Estatuto
Orgânico,do RegulamentoInterno e de demais
legislaçãoaplicável.
Annco 11
(Competêncla
do Dlrector€eralAdlunto)
Competeao Director-GeralAdjunto:
a) CoadjuvaroDirector-Geraldo IAM,Ip, nodesempenho
dassursfun@s;
á) Substituir o Director,Geral do IAM, Ip, nas suas
ausênciase im@imenúos;e
c) Exercer as demais actividadesde que tenha sido
incumbidopelo Director_Geral
Annco 12
(ComdhoFtecal)
1. O ConselhoFiscalé o óryãode contolo dalegalidade,da
regularidadee boa gesüiofinanceirae patrimonial
ytli!!e,
doIAM,IP.
2. O ConselhoFiscal é compostopor três membros,sendo
um Presidentee dois Vqgais,representando
as áreasde tutela
FinanceiÍ4 Agriculhra e Oafirnçao ffUica
3. O mandatodosmembrosdo ConselhoHscal é de Eêsanos,
podendoserrenovadonmaúnicavezpor igual perfoOo.
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4. Os membros do Conselho Fiscal sãonomeadospor despacho
dasFinanças,
conjunto dos Minishos que superintendemas ráreas
Função Pública e da Agricultura.
5. O Conselho Fiscal reúne-se trimestralmente, mediante
convocaçãoformal do respectivo Presidente,em sessões
ordinárias e, extraordinariamente, sempre que se mostre
necessário,por solicitaçãode dois dos seusmembrosou, ainda,
a pedido da Direcção-Geral.
6. As deliberaçõesdo Conselho Fiscal sãotomadaspor maioria
de votos expressos,desdeque estejapresentea maioria dos seus
membrosem exercício, incluindo o hesidente, que representao
Ministério de tutela Financeiratendo este,ou quem o substitua,
voto de qualidade.
Annco 13
(Competênciasdo ConselhoFiscal)
1. Compete ao ConselhoFiscal o seguinte:
a) Verificari fiscalizar e apreciar o cumprimento
da legislaçãoaplicável à.gestãodo IAM' IP;
b)-Acompanhar a exeeução orçamental, a situação
económica,financeirae patrimonial do IAM, IP;
c) Examinar; trimestralmente,a contabilidadedo IAM' IP;
d; Emitir parecersobrepropostasorçamentaisdo IAM, IP e
re$pectivasrevisõese alterações,incluindo o plano de
actividadese'respecüYacobedura orçamental;
e) Dar parecersobrerelatórios de gestãode exercício e da
conta de gerênciae de auditoria, incluindo documentos
de certificaçãolegal de contas;
Í) Dar parecer sobre aquisição, arrendamento,alienação
e oneraçãode bens e imóveis;
g) Dar parecer sobre aceitação de doações, heranças
ou legados;
h) Dar paÍecer sobre a contrataçãode empréstimose suas
condiçõesde Pagamento;
i) Manter a Direcção-Geral informada sobreos resultados
das verificaçõese examesque proceda;
Elaborar
;) 'um relatórios da sua acçãofiscalizadora,incluindo
relatório anual global;
,t) Propor ao Ministro da tutela financeira e à Direcção-Geral
do IAM, IP a realizaçãode auditorias extemas,quando
isso se revelar necessárioou conveniente;
/) Avaliar a eficiência, eficâcia e efectividade dos
processos de descentralização e desconcentração
das competências e verificar o seu funcionamento;
a eficácia dos mecanismose técnicasadoptadas
Verificar
n)
pelo ÍAM, IP para o atendimento e prestação
de serviços Públicos;
n) Fiscalizar a aplicação do Estatuto Orgânico do IAM,
IP, do Estatuto Gerat dos Funcionários e Agentes
do Estado e demais legislações relativas ao pesisoal,
ao plocedimento administrativo e ao funcionanrcnto
do ÌAM, IP e outra legislação de carácter geral
à Administração Fública;
a) Fiscatizar a âplicação do Estatuto Orgânico do IAM,
dos Fuücionários e Agcntes
[P, do Estatuto M
do Eríado e demais legislação rclativa ao p€ssoal,
ao pÍocedimento administrativo e ao funcionamento
do IÀM, IP e de outra legislação de carácter geral
à Administração Fública;
p) Aferir o grau de resposta dado pelo tAM' IP
às solicitações dos cidadãos ou da classe servida;
q) Averiguar o nível de alinhamento dos planos
de actividade adoptados e implementados pelo [AM,
IP com os objectivos e prioridades do Governo;

r) Aferir o grau de observânciadas instruçõestécnicas
e metodológicasemitidas pela entidadede tutela
sectorial;
s) Aferir o graude alcancedasmetasperiódicasdefinidas
peloIAM, IP, bem assimpelo Ministro ou entidade
de futela;e
t) Pronunciar-sesobre os assuntosque lhe sejam
doIAM, IP,Tribunal
pelaDirecção-Geral
submetidos
Administrativo e pelas entidadesque integram o
financeira
sistemadecontrolointemodaadminisfração
do Estado.
2. OsmembrosdoConselhoFiscalparticipamobrigatoriamente
nas reuniõesda Direcção-Geral,em que se aprecia
o relatórioe contase a propostade orçamento.
Annco 14
(Conselho
Consultivo)
l. O ConselhoConsultivoé um órgãoalargadgde consulta
dasacções
e coordeinação
estratégica
comfunçãodeplanificação
da instituição,
2. O ConselhoConsultivotem a seguintecomposição:

a) Director-Geral;
Adjunto;
b) Director-Geral
c) Titularesdasunidadesorgânicas;
d) Chefesde DepartamentoCentralAutónomo;
Provinciais;
e) Delegados
do SectorFamiliar;
de Produtores
representante
Um
fl
Comerciais;
de Produtores
g) Um representante
h) Um representantede empresasde comercializaçáo
de amêndoas;
e exportação
a área
do Ministérioquesuperintende
l) Um representante
dasFinanças;
a iárea
do Ministério quesuperintende
7) Um representante
daIndústriae Comércio;
da Indústriade Processamento
k) Um representante
dasamêndoas;
do Sindicatoda indústria de
l) Um representante
dasamêndoas.
processamento
do Conselho
3. Podemserconvidadosa paúicipardassessões
Consultivotécnicose outrosparceirosdeacordocom amatéiaa
serabordadamediantea autorizaçãodo Director-Geral.
4. Podemserconvidadosa participardo ConselhoConsultivo,
de reconhecidacompetência,experiência
personalidades,
ã idoneidadeprofissionalnos sectoresrelacionadoscom as
do IAM,IP.
actividades
umavezpor anoe,
5. O Consultivoreúne-se,ordinariamente,
pelo
Director-Geral.
que
connocado
sempÍe
extraordinariamente,
Annco 15
(gÜlhFdEndlarfoeaUilto Oonettdtto)
CompeteaoConselhoConsultivo:
a) Analisar e aprovaros planose oÍçamentoariual, bem
oomoo relatóriode actividadesede coÈtaseda sua
execução;
b) Apreciare pronunciar-sesúre o graude cumprimento
ãos planose programasde actividadedo anoanterior;
c) Propoi medidasconsideradasconvenientesao bom
funcionamentoda instituição;
d) Apreciarprojectose propostasde normase €sftatégias
e dos planose
sobreo processode desenvolvimento
programasde médioe longo prazoda instituição;e
e) Oúras matériasde interesseno âmbito da política
da qualidade.
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Anrrco 16
(ConselhoTécnico)
1. O Conselho Técnico é o colectivo que assisteo DirectorGeral na coordenaçãodas actividadesno IAM, IP, em questões
técnicas de especialidade,tendo como função estudar e emitir
pareceressobreaspectosimportantesde çarâctertécnico-científico
relacionadoscom a actividade do IAM' IP.
2. O ConselhoTécnico tem a seguintecomposição.
a) Director-Geral que o Preside;
b) Director-Geral Adjunto;
c) Directores de ServiçosCentrais;
d) Chefes de DepartamentosCentraisAutónomos; e
e) DelegadosProvinciais'
3. O Director-Geral pode convidar a participar no Conselho
Técnico, outros quadros do IAM, IP, personalidadesde
reconhecidacompetência,experiênciae idoneidadeprofi ssional
nos sectoresrelacionadoscom as actividadesdo IAM, IP.
4. O Conselho Técnico reúne-se semestralmente
e extraordinariamente,sempreque o seupresidenteo conYoque'
Anrtco 17
do GonselhoTécnico)
(Competências
1. Competeao ConselhoTécnico:
a) Analisar e discutir aspectostécnicos e científicos
relacionados com o plano de desenvolvimento das
actividadesdo IAM, IP;
b) Pronunciar-se sobre assuntos de natureza Íécnica
relacionadoscom a actividade do IAM, IP;
c) Estudarassuntosde caráctertécnicoe específicos,quelhe
sejampresentespoÍ qualquerdos seusconstituintes;
d) Propor acçõesconcreúasparaamelhoriadofuncionamento
dos ServiçosCentrais;
e) Monitorar e fiscalizar o processode comercializaçãodas
amêndoasem toda cadeiade valor;
fl Pronunciar-sesobre oportunidadesde desenvolvimento
das cadeiasde valor das amêndoasbem como sobre
os desafiostécnicos que a elas se impõem; e
g) Exercer as demais competênciasque lhe forem atribuídas
pelo Conselhode Direcção.
2. O Conselho Técnico tem o Comité de Amêndoas como
mecanismo de consulta permanente para propor e monitorar
decisõesprementessobrea fixação, pubücaçãoregular e periódica
do preço na comercializaçáo primária de amêndoase para a
determinação do Valor FOB (Preço no Porto de Embarque) a ser
observadonas exportaçõesde amêndoas'
3. O Comité de Amêndoastem a segúnte composição:
a) Director-Geral, que o Preside;
á) Director-Geral Adjunto;
c) Titulares das unidades orgânicas;
d) Chefes de Departamentos Autónomos;
e) DelegadosProvinciais;
f) Representantesde Produtores de Amêndoas do Sector
Familiar;
g) Representantesde ProdutoresComerciais de Amêndoas;
Ir) Representantes de Empresas de Comercialização
e Exportação de Amêndoas;
i) Um representantedo Ministério que superintende aârea
dns Finanças;
.7)Representantesdas Alfiìndegas de Moçambique;
k) Representantes do Insútuto Nacional de Acúvidades
Económicas (INAE);

l) Representantesdo Ministério que superintendea área
da Indústria e Comércio;
m) lJm representanteda Indústria de Processamento
de Amêndoas;e
do SindicatodaIndústria de Processamento
n) Representantes
de Amêndoas.
4. A proposta de preço de comercializaçáo primária de
amêndoasé aprovada pelo Ministro que superintendea tutela
sectorial.
5. Podemserconvidadosa paÍicipar dassessõesdo Comité de
Amêndoastécnicose outrosparceirosde acordocom a matéria a
ser abordadamediantea autonzaçáodo Director-Geral.
6. O Comité de Amêndoaspode-sereunir em qualquer parte
do território nacional.
CAPÍTULO ru
Estrutura e Funções das Unidades Orgânicas
Anrrco 18
(Estrutura)
O IAM, IP tem a seguinteestrutura;
a) Serviços Centrais de Desenvolvimento da Produção
de Amêndoas;
b) ServiçosCentrais de Investigpçãode Amêndoas;
c) ServiçosCentraisde Estudos,Planificaçãoe Cooperação;
d) Departamentoda Administração e Finanças;
e) Departamentode RecursosHumanos;
, Departamento de Informação e Comunicação; e
g) Departamentode Aquisições'
Anuc,o 19
da PÍodução
(ServiçosCentraisde Desenvolvimento
de Amêndoas)
1. São funções dos Serviços Centrais de Desenvolvimento
da Produçãode Amêndoas:
a) Promover a intensificação sustentável da produção
de amêndoas;
b) homover o desenvolvimentode provedores de bens,
insumos e serviçosde apoio à produção;
c) Fomentar o desenvolvimentodastecnologiasde produção
de amêndoasaos produtoresde sectorfamiliar;
d) Divulgar e transferir tecnologias de produção de
amêndoasapropriadaspara os produtores do sector
familiar;
e) Desenvolver a basede dadosdos produtoresfamiliares
de amêndoas;
/ Promover o desenvolvimento do sector comercial de
amêndoas,bem como a organizaçãode produtores;
g) Promover o desenvolvimentode plantaçõescomerciais
de amêndoas;
ft) Assegurar a integração das intervenções técnicas
no Sistema Unificado de Extensão (SIJE);
Í) Promover práticas de investimento e produção, que
propiciem o acessoa nichos de mercados bem como
sustentabiüdadeambiental e social;
j) Promover as diversas formas de organização de produtores de amêndoas;
/c) Apoiar as organizações de produtores na identificação,
formulação e implementação de projectos agrícolas;
l) Conceber e implementar estratégias de assistência à
transformação da produção de subsistência para uma
produção familiar orientada para o mercado;
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ru) Coordenar a implementação e divulgação de boas
práticas de produção de amêndoas adaptadasàs
mudanças climáticas que contribuam para o uso
sustentáveldos recursosnaturais;e
n)Ftealizu as demaisactividadesintegradasno seuâmbito
de competências ou que lhe forem superiormente
incumbidas.
2. Os Serviços Centrais de Desenvolvimentoda Produçãode
Amêndoas são dirigidos por um Director de Serviços Centrais
apuradoem concursopúblico e nomeadopelo Director-Geral'
Annco 20
(ServiçosGentraisde lnvestigaçãode Amêndoas)
1. São funções dos Serviços Centrais de Investigação
de Amêndoas:
a) Realizar estudoslaboratoriais e de campo para a obtenção
de resultadoscientíficosque contribuampara o desenvolvimento de amêndoas;
b) Promovera coordenaçãodasaçtividadesde investigação
de amêndoas com outrâs entidades científicas
homólogase academiasa nível nacional e internacional;
c) Assegurara produção de sementee de outros materiais
de propagação de qualidade no mercado nacional,
adequadaaos produtoresfamiliar e comercial;
e
@ Produzir materialde divulgaçãode tecnologiastestadas
e
comerciais;
familiares
produtores
para
os
adequadas
e) Desenvolver tecnologias agronómicas e práticas
sustentáveis para a prevenção e maneio de pragas
e doençasde amêndoas;
principais pragas
flMapear a situaçãoepidemiológica das
. e doençasdas culturas de amêndoas;
g) Promover, em coordenação com outras entidades
competenrcs,a produçãode sementecertificadaou de
outro material de propagaçãode amêndoas;
lz) Conceber, implementar e gerir programas de
melhoramentogenéticode amêndoas;
l) Realizara prospecção;colecta, catacteizaçáo,avaliação,
intercâmbio,quarentena,conservaçãoe multiplicação
do germoPlasmade amêndoas;
j) Orientar o processode elaboraçãode protocolos de
ensaios, delineamento experimental e condução de
experimentos nas áreas de protecção e nutrição de
amêndoas,melhoramento genético, transferência
de tecnologias, âgro processamentoe de estudos
socioeconómicos;
ft) Participarna elaboraçãode projectos,planose programas
de actividadesde investigaçãoe orçamento,bem como
na sua execução,monitoria e avaliaçáo;
l) Elaborare realizaros modelosbiométricosaosprogramas
de melhoramentogenéticode amêndoase, sobretudo,
fazer anâlisee interpretação estatística dos resultados
obtidos; e
m)Reúizar as demaisactividadesintegradasno seuâmbito
de competências ou que lhe forem superiormente
incumbidas.
Centrais de Investigação de Amêndoas são
Os
Serviços
2.
de Serviços Centrais apurado em
poÍ
Director
um
dirigidos
pelo Director-Geral'
público
nomeado
e
concurso

Anrrco21
(ServiçosCentraisde Estudos,PlaniÍicaçãoe Cooperação)
1. Sãofunçõesdos ServiçosCentraisde Estudos,Planificação
e Cooperação:
a) No domínio de estudos:
l. Propor e actualizato quadro de políticas, estratégias,
legislaçãoe demaisregulamentaçãodo Subsector
de Amêndoas;
ii. Prepararpropostaspara a mobilizaçáo de recursos
internos e extemos para o desenvolvimento das
áreassob tutela do IAM' IP;
lii. Propor mecanismos de financiamento adequado
à realìdadeda cadeiade valor de amêndoas;
nasáreas
iv. Efectuarestudosque serevelemnecessários
económicae social;
v. Promovera participaçãode produtoresfamiliares nos
processosde desenvolvimentoeconómico através
da capacitação,inovação,tecnologiasapropriadas
e parceriascom investidores;
vl. Procederao diagnóstico do sector, visando avaliar
a sua cobertura, a efrcâçiainterna e externa bem
como autilização dos recursoshumanos,materiais
e financeiros;
vii.Dinwntzar o desenvolvimentode cadeiasde valor
de amêndoas que estimulem a competitividade
e promova a identidadee visibilidade económica
1oçal;
viii. Fiscalizar as actividades de çomercializaçáo intema
e extema de amêndoas;
lx. Promover a industrialização local de amêndoas
e de seussubProdutos;
b) No domínio de Planificação:
l. Preparare globalizar a propostado plano económicosocial e orçamentoanual e plurianual do IAM, IP;
ii. Produzir e divulgar estatísticassobre o Subsector
de Amêndoas;
ut Preparar o plano de actividades e orçamento para
outorgar em Contrato-Programacom o Governo,
bem como monitorar e reportar sobre a sua
implementação;
iv. Elabòrar o balanço do Plano Económico e Social;
v. Elaborar relatórios periódicos de actividades;
vi. Elaborar, divulgar e controlar o cumprimento
das normas e metodologias gerais do sistema
de planificação sectorial;
vn. Monitorar e avaliar a execução dos planos e do
orçamentoanual do IAM, IP, propondo os reajustes
que se relevaremPertinentes;
c) No domínio da cooPeração:
i. Promover a participação e imagem do IAM' IP
nas convenções,reuniões e fóruns internos
e internacionaisl
il. Asseguraro acessoe divulgação de publicaçõesde
especialidade que possam servir de suporte no
processode decisão;
iii, Ápoiar o sector empresarial na identificação
e prospecção de mercados internacionais
competitivos;
iv. Atrair investimentosestrangeirospara o Subsector
de Amêndoas;e
v. Realizar as demais actividades integradas no
seu âmbito de competências ou que lhe forem
superiormente incumbidas.
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2. Os Serviços Centrais de Estudos,Planificação e Cmperação
são dirigidos por um Director de Serviços Centrais apurado em
concurso público e nomeado pelo Director-Geral.
Annco 22
(Deparlamentode Adminlstsaçãoe Finalças)
1. Sãofunções do Departamentode Administração e Finanças:
a) PaÍticipar na elaboração de propostas de orçamento das
actividadesdo IAM,IP;
á) Garantir a execução e assegurara legalidade e eficiência
na realização das despesasdo IAM, IP;
c) Elaborar relatórios periódicos da execução orçamental;
d) Elaborar o relatório financeiro anual e o da conta
de gerência;
e) Assegurar a anecadação de receitas resultantes dos
' serviços prestados pelo IAM, IP e a sua inscrição no
orçamento do Estado;
a aqúsição e distribúçãodos,bens patrimoniais
Assegurar
/)
e consumíveis necessários ao bom funcionamento
do IAM,IP;
g) Garantir a gestão e controlo de bens patrimoniais
do Instituto;
h) Zelar pela conservação dos bens imóveis e móveis
existentes bem como dos respectivos títulos;
i) Implementarasnormasestabelecidasparaa documentação,
informação e arquivos do IAM, IP;
7) Conseìvar em arquivo os documentos contabilísticos
e livros de escrituração;
ft) Implementar o Sistema Nacional do Arqúvo do Estado
(SNAE); e
/) Realizar as demais actividades integradas no seu âmbito
de competências ou que lhe forem superiormente
incumbidas.
2. O Departamento de Administração e Finanças é dirigido
poÍ um Chefe do DepaÍtâmento Central Autónomo nomeado
pelo Director-Geral.
Annco 23
(DepartaÍnentode RecursosHumanos)
1. São funções do Departamento de Recusos Humanos:
c) Garantir a implementação do Estatuto Geral dos Funcio.
nários e Agentes do Estado e demais legislação
complementar aplicável à gest2io e administração
de pessoal;
á) Elaborar o plano e acções esmÉgicos de formação,
gestiio e de desenvolvimento de recursos ftrrmanos;
c) Organizar, controlar e manüer actualizado o e{AF
(Cqdastro dos Funcionários e Agenrcs do Estado);
d) Assegurar a tealização da avaliaSo do desempeúo
dos Funcionários e Agentes ilo Estalo;
z) Organizar, controlar e mant€r a actüalizado o e-SIP
do sector, de acordo oom as orientações e nonnas
definidas pelos órgãos compdentes;
/) Itnplementar as normas de prrevidência social dos
Furcionários e Agentes do Estado;
g) Planificar, implementar e controlaro esordode legislaÉo;
lr) Implementar as actividades no âmbito das políticas
e estratégias de prevenção e controlo de doenças
crónicas e degenerativas, do género e da pessoa
portadora de deficiência na função pública;
i) Assegurar a implementação da estratégia de género no
Subsector de amêndoas;
7) Emitir parecerese prestar assessoriajurídica à DiÍ€cção-Geral do IAM.IP:

k\ Zelar pelo cumprimentoe obcervÍinciada legislação
Eiliciível ao IAM,IP; e
I) Realizarasdemaisactividadesintegradasno seuâmbito
de competênciasou que lhe forem superiormente
incumbidas2. O Departamentode RecursosHumanosé dirigido por
um Chefe do Departamento Central Autónomo nomeado
pelo Director-Geral.
Annco24
(DepaÍtarcntoé InÍomaçãoe Gomunlcação)
1.Sãofun@ doDepartamentodelnfumaçãoeComunicação:
a) Planificar e desenvolveruma estratégia,l,tçgÍ?Cud"
ómunicação e imagemdo IAIú, IP;
á) Conservarepreservaroacervoda memóriainstitncional
d o I A M I, P ;
!.:,:
c) Coordenaraedição,
registoepublicação& documentação
'
de interessepaÍao SubÊector
de Amêádoas;':
d) Disseminara thformagãosobre ainfodoasafiavés do
publicaçõese de outrosmeiosde mmunica$b; ;
e)Gerir actividadesdeúwlgação, púlii:idadce- nar*ëiing
do IAM,IP;
j Asseguraros contacúosdo IAM, IP com or órgãosdc
comunicaç{osocial;
g) AsseguraÍa ugenir@o &eventos emcoordenação
com
asdemaisunidadesorgânicasdo IAM, IP;
h) C-,oordenaracriação
desímbolosemateriaisdeídeÍúdade
visualdo IAM,IP;
t) Prover e gerir as Tecnologias de Informação
e Comunicaçãodo IAÌví, IP;
j') Elaborar propostas.de implementação de novar
Tecnologias de Informrçío e Comunicação
no IAM,IP;
f) hopor a defniçãodepadÍõesdeeqúpamentoinformático
lurdware e sofiwarea adquirirparao IAM, IP;
I) Gerir e coondenarainÍolmafrz:ri4odetodosos sistc,mas
de informaçãodo IAM,IP;
zl) Participarna criação,manutençãoe deeenvolvimenüo
de um banco'de dados para o processamentode
informaç.:[oestatísticado IAIú, IP;
n) Promover o intercâmbio com oums institrrições no
domínioda daumentaçãoda idormação; e
o) Realizar outras actividadesintr4radasno ceu âmbiúo
de compctêrcias t>rrque lhe forem suporiormente
ircumbidas.
2.
ODeputamcnn
de lrifama$oeCommicago é diÍigido
.
por um Cìhefedo Deeütamefito C€ntÍal Auónmo nomordo
peloDirector€eral
Axficoãí

@rnrmrÕfif|FFÍ..t
l. Sto frrnçõ€s
doDepmmitode Aqgis4$Ês:
a) Blúar o ptanoOe
a$tfuryicE;
D)I@me.mffiftoiãroflrnoae
aArisnç0crde
oaoÍdo
cmalegidaSo sciheEmpeftadaedeÕÍls,Ptblfoãs,
Fornecimentode Bens e frcetação de Serviços
aoEstado;
c) Apoiar as DelegaçõesProvincíai$,nor pÍoccrsos
de coneaaçib de empfieiÍada
e fcnecimsto debcns
e pre,Íaçãode serviços;
d) PrestaÍassisúfuciaaojúri nomeadopacúa proc€foo
de contratação;
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e) Administrar os contratos, zelar pelo cumprimento
e proceder a guarda dos processosde cadacontratação;
t) Harmonizar com os Serviços Centrais de Estudos,
Planificação e Cooperação e com o Departamento
de Administração e Finanças a base de dados
das aquisições;e
g) Realizar as demais funções definidas no âmbito
de legislaçãoespecífica.
2. O Departamento de Aquisições é dirigido por um Chefe do
Departamento Central Autónomo nomeado pelo Director-Geral.
CAPÍTULO IV
neprcsentaçao Local do Inctltuto de AmÕndoas, lP.
Annco 26
(OclcgçOa)
l. O lAM, lP ao nível local é rep'resentadopor Delegações
hoúnciais e exeÍcem as atribuições e objectivm do IAM, IP no
âmbito da suajurisdição.
2. A DelegaçãoProvincial é diÍigida porum Delegadonuneado
pelo Director-Geral do IAM, IP, ouvidos, o ÍepÍelpntante do
Estalo na hovíncia.
3. A organização e frrncionamento da Delegação constaÍn
do Regulamento Interno do IAM, IP.
Arnco2T
(Subordinação)
1. O Delegado Provincial subordina-se centralmente,
sem prejuízo do dever de articulação e coordenação com
o representantedo Estado na Província.
2. A articulaçáo e coordenação referidas no número 1
do prebente artigo materi alizam-se através da programação
e rcalizaçáo de actividades conjuntas e partilha de informação
periódica.

Annao 29
(Comp€tônclas
do Delegado
Provlnclal)
Competeao Delegadohovincial:
c) Representar
o IAM, IP na respectivaáÍeadejurisdição;
b) Dirigir, organizaÍeplanificarasactiúdadesdaDelegação
Provincial, de acordo com as estratégiase em
conformidadecom a legislaçãoem vigor;
c) Dirigir o colectivo da DelegaçãoProvincial e reportaÍ
à Direcção'Geral;
d) Promovera colaboraçãocom ouúasentidadesque, na
respecúvaáreade jurisdição, prossigamfinatidades
similaresàsdo IAM,IP;
e)AssegurragestibdoerccursoshumanosemcoÍrfüÍnidade
com o Estatuto Geral dos Funcionáriose Agent€s
do Estado;
Assegum
agestãodm rccunosfi nanceirose pafinmiais
/)
adstitos à Dehgação;
g) Assegurara aplicaçãodas normase Íegulamentos
do Subcectçde Amêndoas;
ft) Com base em despacÌrosdo Director-Geral, assinar
memmndos e acordosde prcerias com instituições
locaiscom int€Í€ssenacadeiade valor de amêndoas;
i) Elabcr e remeteraoDirector-Gerala propostadeplano
de actividadese orçamentoa desenvolver;
Dccidir,
aoseunível,a aplicaçãodasmedidasdeexecução
,
imediataquelhe forem presentes;
,t) Proporao Director-Gerala nomeaçãoe exoneraçãodos
Chefesde Departamentoe de RepartiçãoProvincial;
/) Exercero poder disciplinarsobreos Funcionários
e Agentesdo Estadoa si subordinados;
e
m)Fiealizarasdemaisactividades
integradas
no seuâmbito
de competênciasou que lhe forem superiormente
incumbidas.
Annco 30

Anrrco 28
(Funçõesdas tlelegações)
São funções das Delegaçõesdo IAM, IP:
a) Promover o fomento e orientar asactividadesrelaçionadas
com a produção, comercialização, processamento,
industrializaçãoe exportaçãode amêndoas;
b) Assegurare coordenartodas as acçõesoperativasao nível
da respectivafuea de suajurisdição;
c) Acompanhar, apoiar e fiscalizar todas as actividades do
Subsectorde Amêndoasna áreade suajurisdição;
d) Elaborar o plano e orçamento anual de actividades
e submetê-lo ao Conselho de Direcção e à apreciação
do Secretiírio de Estado na Província e do Governador
de Província;
e) Garuntft a aplicação das normas e regulamentos
do Subsector de Amêndoas;
/) Gerir os meios materiais, humanos e financeiros
necessáriosao seu ftrnciônamento;
g) Elaborar relatórios periódicos de actividades e submetêlos ao Conselhode Direcção;
ft) Elaborar relatórios periódicos e submeG-los à apreciação
e avaliação do Secretário de Estado na Província
e do Governador de Província; e
l) Elaborar os invenl'ários periódicos dos bens patrimoniais
e zelaÍ pelo cumprimento do Regulamento
do Património do Estado.

(Estrutura
dasllelegações)
A estruturadasDelegaçõesconstado RegulamentoInterno
do Institutode Amêndoas.
InstitutoPúblico.
CAPÍTI.JLOV
(Regimede Pessoal,GestãoFinancelrae Património)
Annco 3l
(Regime
de Pessoal)
1 Ao pessoaldo IAM, IF, aplica-seo regimejuídico da
funçãopública.
2. Ostrabalhadores
peloIAM, IP regem-se
contratados
pelalri
do Trabalhoe demaislegislaçãoaphcâvelacontratosdetrabalho.
3. Os Ministos que superinüendem
as ríreasda Agricultura
Finançase FunçãoFública,por Diploma Ministeriat conjunüo,
decidematabelasalarialespecíficado IAM, IP.
Annco 32
(Recellas)
1. Consútuemreceitasdo IAM, IP:
a) O produtoda vendade bense serviços;
á) As taxasdesobrevalorização
daexportação
deamêndoas;
c) Saldosdascontasde exercíciosfindos;
d) O rendimentode benspóprios e ospnovenientes
da sua
actividade;
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e) Ossubsídios,
comparticipações,
subvenções
ou doações
atribuídaspor quaisquerentidadespúblicas ou
privadas,nacionaisou estrangeiras;
donativosou créditosdestinados
fl Os contravalores,
ao Subsector
de Amêndoas;
e
g) As dotações
inscritasno Orçamento
do Estado.
2. A petcentzgem
da receitaa consignaré estabelecida
por
despacho
conjuntodosMinistrosqueexercema tutelasectorial
e financeira,
Anuco 33
(Despesas)
Sãodespesas
do IAM,IP:
a) Os encargosresultantes
do respectivofuncionamento,
investimento
e do exercíciodascompetências
quelhe
'
sãoatribuídas,incluindoos decorrentes
de medidas
paradesenvolvimento
derecursoshumanos;
á) Os custosde aquisição,manutenção
e conservação
dos
bensmóveise imóveis,equipamentos
ou serviçosque
tenhade utihzar;
c) Outrasdespesas
ou encargosnos termosda legislação
aplicável.
Annco 34
(Patrlmónlo)
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5. A alienação de bens patrimoniais próprios, de carácter
duradouro, do IAM, IP, carece da autonzação do Ministro que
superintendea rírea das Finanças, ouvido o Ministro da tutela
sectorial, estando a alienação de bens cujo valor seja igual ou
superior a80Vo do património total dependenteda autorização
prévia do Conselho de Ministros.
6. Para efeitos de alienação do património pelo IAM, Ip,
aplica-se o Regulamento do Património do Estado e demais
legislaçãoaplicável.
Anrrco 35
(Contrato-Programa)
1. O IAM, IP, e os Ministros que superintendem as áreas
da Agricultura e das Finançasestabelecementre si e outorgam
Contratos-Programa, com duração de quatro anos, para a
realizaçãode actividades,acçõese metasespecíficas,no âmbito
de suasatribuições.
2. Os Contratos-Programa definem e devem conrer, enre
outras matérias:
a) As orientaçõesestratégicasdo IAM, IP, derivadasdas
orientaçõesestratégicasdo Govemo;
. á) As actividadesvisandoa implementaçãodasorientações
estratégicas na área do fomento, produção,
comercialização, processamento,industrialização
e exportaçãode amêndoase subprodutos;
c) Os objectivos, a quantificação dos resultados
, e das actividadesa realizar:
d) O nível, qualidade e especificações dos serviços
a prestaÍ; e
e) As orientaçõesde carácter social, económico e financeiro
do IAM, IP, designadamenteos investimentos,bem
como as fontes do respectivofinanciamento.

1. O patrimóniodo IAM, IP é constituídopelosbens,infraestruturasde produção,direitose obrigaçõesde conteúdo
económico.
2. Por despachodo Ministro que superintendea áreadas
Finanças,
o IAM, IP podeadquirirbensdo patrimóniodo Estado
quelhessejamcedidosparafinsdeinteresse
público.
3. Os bensdo IAM, IP que se revelaremdesnecessários
ou inadequadosao cumprimentodas suasatribuiçõessão
3. Os Contratos-Programa comportam orçamento próprio,
incorporados
aopatrimóniodo Estado,salvoquandodevamsêr
proveniente
de fundos próprios do IAM, IP, de orçamentos
alienados,sendoessaincorporaçãodeterminada
por despachodo
adicionais
do
Estado, bem como de outras fontes. incluindo
Ministroquesuperintende
a 6readasFinanças.
as
externas.
4. O IAM, IP elaborae mantémactualizado,
anualmente,
com
4. O balanço da execução dos Contratos-Programa
referênciaa 31deDezembro,o inventáriodebense direitos,tanto
ospróprioscomoosdo Estadoquelheestejamafectos,e prepaÍa é apresentadoanualmente, como componente do_relatórioanual,
o respectivobalanço.
aos respectivosMinistros de tutela.

PÍeço-SO,mHT
Irmnse Necranerm ì{oçarrnrq4 E.P.

