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O Conselho de Ministros realizou, no dia 29 de Setembro de 2015, a sua 

34.ª Sessão Ordinária. 

 

Nesta Sessão, o Governo apreciou  e aprovou as seguintes propostas a 

submeter à Assembleia da República: 

 

 A Proposta do Plano Económico e Social para 2016. 

 

O Plano Económico e Social para 2016 define os principais 

objectivos a alcançar com acções do Governo, nomeadamente 

atingir um crescimento económico de 7.8% do Produto Interno Bruto 

(PIB), manter a taxa de inflacção média anual de 5.6%,alcançar o 

valor de 4.501 Milhões de dólares americanos em exportaçoes de 

bens e constituir Reservas Internacionais Líquidas no valor de 3.273 

milhões de dolares americanos  o correspondente a 4.8 meses de 

cobertura das importações de bens e serviços  não factoriais. 

  

 A Proposta da Lei  que aprova o Orçamento do Estado para 2016. 

 

Para o execício  económico de 2016, prevê-se que as Receitas  do 

Estado atinjam  um montante  de 178.144,8 milhões de Meticais  

correspondente a 26,0% do PIB. A previsão dos Recursos  Externos 
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situa-se-á em cerca de 64.707,0 milhões de Meticais, correpondente  

a 9.4% do PIB. A despesa total do Estado  deverá atingir 258.563,8 

milhões de Meticais, correspondente a 37.7% do PIB. As despesas 

de funcionamento  para 2016,  estão programadas em 138.947,6 

milhões de Meticais  o equivalente a 20,3% do PIB. A despesa com o 

pessoal situar-se-á em 71.889,3 milhões de Meticais o que 

representa 51,7% das despesas de funcionamento  equivalente a 

10,5% do PIB e para Bens e Serviços estão previstos  29.909,1 

milhões de Meticais , o equivalente a 4.4% do PIB. 

 

O Conselho de Ministros apreciou e aprovou ainda a Resolução qe 

reconhece à Fundação Marcelino dos Santos, a qualidade de Sujeito de 

Direito com Personalidade Jurídica. 

 

A Fundação Marcelino dos Santos é uma instituição de direito privado, de 

natureza fundacional, sem fins lucrativos e com personalidade jurídica 

própria, que tem por objectivo a promoção do desenvolvimento do 

conhecimento de modo a impulsionar o desenvolvimento económico 

sustentável de Moçambique e consolidar a cultura de paz e solidariedade 

social.  

 
 

 
 

Maputo, 29 de Setembro de  2015 


