
   

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

___________ 

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Aos Órgãos de Informação 

 

O Conselho de Ministros realizou, no dia 22 de Setembro de 2015, a sua 33.ª Sessão 
Ordinária. 
 
Nesta Sessão, o Governo apreciou a Proposta de Resolução que ratifica a Convenção 
sobre Segurança Social entre a República de Moçambique e a República Portuguesa, a 
submeter à Assembleia da República: 

 
A Convenção tem como vantagens, a conservação dos direitos adquiridos ou em formação 
em matéria de segurança social e a fortificação da protecção social dos trabalhadores 
imigrantes dos dois paises, contribuindo para a manutenção de intercâmbio, sobretudo nas 
missões técnicas de ambos institutos responsáveis pela segurança social. 
  
Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou: 
 

 O Decreto que altera os artigos 1, 2 e 4 do Decreto n.º 7/91, de 23 de Abril, que cria 
o Instituto do Algodão de Moçambique (IAM). 
 

A alteração visa redifinir as atribuições e competências do Instituto do Algodão de 
Moçambique, por forma a adequá-lo  as actuais exigências e dinâmica do subsector de 
algodão, bem como a integração na tutela do IAM de outras culturas para fins têxteis. 

 

 O Decreto que aprova o Regulamento para a Cultura do Algodão e revoga o 
Decreto n.º 8/91, de 23 de Abril. 
 

O Regulamento estabelece as normas que regulam o processo  de produção do 
algodão, comercialização do algodão caroço, transporte, armazenamento, 
descaroçamento, classificação e comercialização de fibra, bem como a industrialização 
da fibra e subprodutos do algodão. 

 

 A Resolução que autoriza a transformação da autorização provisória em definitiva, 
do Direito de Uso e Aproveitamento de Terra concedido à Sociedade Florestal de 
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Niassa, Lda, no Posto Administrativo de Chimbonila, Distrito de Lichinga, Província 
de Niassa, uma área de 34.227,15 hectares, destinada à Sivicultura. 
 

 A Resolução que nomeia Flávia Edite Justina Manuel Dzimba para o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Parques de 
Ciência e Tecnologia (ENPCT). 

 

 A Resolução que que determina a cessassão de funções de Rosário Bernardo 
Francisco Fernandes do cargo de Presidente da Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT). 

 

 A Resolução que nomeia Amélia Tomás Taime Muendane Nakhare para o cargo de 
Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique (AT). 

 
O Conselho de Ministros apreciou, ainda, as informações sobre: 
 

 Balanço Anual da Implementação do Plano de Acção Multissectorial para a 
Redução da Desnutrição Crónica (PAMRDC) 2014-2015; 
 

 O Movimento Portuário no Primeiro Semestre de 2015. 
 
 

 
Maputo, 22 de Setembro de 2015 


