
 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 
 

Aos Órgãos de Comunicação 
 
O Conselho de Ministros, reunido na sua 11.ª Sessão Ordinária, no dia 5 de Abril de 
2016, apreciou as seguintes propostas de Leis, a submeter à Assembleia da República: 
 

 A Proposta de Lei de Revisão da Lei n.º 16/2014, de 20 de Junho, Lei de 
Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica. 
 
A Proposta de Revisão da Lei, tem por objectivo, estabelecer princípios e normas 
básicos sobre a protecção, conservação, restauração e utilização sustentável da 
diversidade biológica em todo o território nacional, em particular nas áreas de 
conservação, bem como o enquadramento de uma administração integrada para 
o desenvolvimento sustentável do País. 
 

 A Proposta de Lei das Transacções Electrónicas. 
 
A Proposta de Lei,  tem por finalidade estabelecer um quadro legal que defina 
princípios e normas para regular e disciplinar as transacões electrónicas, comércio 
e governos electrórnicos em paticular, garantindo assim, a segurança necessária  
dos provedores de serviços electrónicos no País. 

 
O Governo apreciou e aprovou: 
 

 O Decreto que aprova o Regulamento de Fixação de Taxas de Água Bruta, em 
cada Área de Jurisdição das Administrações Regionais de Água. 
 
O Regulamento visa regular as taxas de água bruta, como forma de assegurar os 
custos de gestão de recursos hídricos, fixando as taxas de uso e aproveitamento 
de água bruta regularizada e não regularizada, estabelecendo normas de sua 
aplicação, por sector de actividade e na área de jurisdição de cada Administração 
Regional de Águas. 
 

 A Resolução que ratifica o Acordo de Reversão dos Títulos da Dívida Comercial 
da Empresa ATUM (EMATUM), em dívida soberana detida pelo Estado 
Moçambicano, celebrado em Maputo, aos 04 de Abril de 2016, entre o Governo 
da República de Moçambique e o Credit Suisse Securities (Europe) e o VTB 
Capital plc. 

 
Ainda nesta Sessão, foram apreciada as informacões sobre: 
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 A Situação de Emergência; 
 

 O Balanco da Seguranca Alimentar; 
 

 A Situação e as Perspectivas dos Silos; 
 

 O Financiamento de Estradas; 
 

 O Ponto de Situação dos Regadios 
 

 A Avaliação dos Operadores Florestais em Moçambique (Concessão Florestal e 
Licença Simples); 
 

 A Participação de Moçambique nos XI Jogos Africanos, em Brazzaville, de 30 de 
Agosto a 19 de Dezembro de 2015; 
 

 O Relatório do XII Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolare. 
 

Maputo, 05 de Abril de 2016. 
 
 

 


