
 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

___________ 

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Aos Órgãos de Informação 

 

O Conselho de Ministros realizou, no dia 15 de Março de 2016, a sua 8.ª 

Sessão Ordinária. 

 

Nesta Sessão o Governo apreciou: 

 

 O Relatório da Visita de Estado de Sua Excelência Filipe Nyusi, 

Presidente da República de Moçambique à República Portrugiesa, 

de 7 a 10 de Março de 2016; 

 

 O Relatório de Visita de Estado de Sua Excelência, Tuong Tang 

Sang, Presidente da República Socialista do Vietname, à República 

de Moçambique, de 11 a 13 de Março de 2016; 

 

 A Preparação da Visita de Estado Sua Excelêbcia, Edgar Chagwa 

Lungu, Presidente da República da Zâmbia, à República de 

Moçambique, a ter lugar de 17 à 19 de Março de 2016. 

 

 

O Governo apreciou e aprovou: 

 

 A Proposta da Lei da Actividade de Segurança Privada, a submeter à 

Assembleia da República. 

 

Esta Proposta estabelece os princípios e as normas que regem o 

exercício da actividade de segurança privada e as medidas a adoptar 
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por entidades públicas ou privadas com vista a garantia da protecção 

e segurança de pessoas e bens.  

 

 O Relatório da Implementação da Política da Juventude a enviar à 

Assembleia da República, nos termos do artigo 2 da Política da 

Juventude aprovado pela Resolução n.º 16/2013, de 31 de Outubro, 

da Assembleia da República.  

 

Na mesma Sessão, o Governo apreciou e aprovou ainda: 

 

 O Decreto de Revisão do Decreto n.º 09/2013, de 10 de Abril, sobre 

a Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC). 

 

A revisão  do Decreto n.º 9/2013, de 10 de Abril, visa alargar a 

actuação da ANAC para além das áreas de conservação. Com a 

criação do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, a 

componente da Conservação passou para a sua tutela e, também, 

foi transferida a componente de gestão da fauna bravia para ANAC.  

 

 O Decreto que aprova o Regulamento da Fortificação de Alimentos. 

 

O Regulamento visa definir o regime jurídico de fortificação de 

alimentos processados a nível industrial nomeadamente n a farinha 

de trigo, de milho, no óleo alimentar, açúcar e sal,com micro-

nutrientes, bem como determinar regras relativas à importação de 

micro-nutrientes (PREMIX). Com este regime, procura-se garantir a 

maior oferta de produtos com qualidade desejada, a preços 

acessíveis e sensibilizar o consumidor, promovendo o consumo  e a 

utilização de alimentos de alto valor nutritivo.  

 

 

Ainda na mesma Sessão, o Conselho de Ministros apreciou as  

informações sobre: 
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 A Situação de Emergência; 

 

 O Cenário de disponiblização de Água a partir das Barragens dos 

Pequenos Libombos, Corumana e Massingir; 

 

 Balanço  de Segurança Alimentar; 

 

 O Acordo de Paris, relativo às Mudanças Climáticas; 

 

 O Programa de Fortalecimento da Cadeia de Sementes; 

 

 O Programa de Alimentação Escolar em Moçambique (PRONAE); 

 

 O Lançamento do Projecto de Construção das 15 mil casas para 

Combatentes;  

 

 O IX Festival Nacional da Cultura, 2016, a ter lugar na  Beira  e 

Dondo, na Província de Sofala, de 17 a 24 de Agosto de 2016. 

 

 O Movimento Portuário em 2015. 

  

 

 

 

 

Maputo, 15 de Março de  2016 


