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O Conselho de Ministros realizou, no dia 12 de Abril de 2016, a sua 12.ª Sessão 
Ordinária. 
 
O Governo apreciou a situação de emergência do País, com destaque à seca 
prevalecente nas Zonas Centro e Sul, e decidiu, nos termos do n.º 2 do artigo 8 da Lei 
n.º 15/2014, de 20 de Junho, declarar o Alerta Vermelho Institucional para as Zonas 
Centro e Sul do País, por um período de 90 dias. 
 
Nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou: 
 

 A Proposta de Lei de Revisão da Lei n.º 7/2010, de 13 de Agosto, que cria a Taxa 
de Sobrevalorização da Madeira, a submeter à Assembleia da República. 

 
A Proposta de Lei enquadra-se no âmbito do processo de reformas no sector 
florestal e visa desincentivar a exportação de madeira em toros e promover a 
exportação de produtos semi-acabados e acabados. 

 

 O Decreto que altera os artigos 4, 5, 10, 12, 13, 31 e 36 do Regulamento de 
Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto n.º 48/2007, de 29 
de Novembro.  

 
A revisão do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas está 
enquadrada nas reformas em curso visando a melhoria do ambiente de negócios 
e visa simplificar o processo de ligação de instalações de Média Tensão, 
designadamente: 
 

 Permitir que as empresas interessadas em obter a autorização do projecto 
lidem directamente e apenas com o Concessionário; 
 

 Respeitar os padrões de serviço e prazos previstos em acordos internos do 
Concessionário; 
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 Melhorar a transparência da informação sobre o processo de aprovação e 
custos; 
 

 Reduzir o número de procedimentos, de 7 para 5, e prazo, de 91 para 54 dias, 
para uma empresa fazer uma ligação à rede eléctrica; 

 

 O Relatório Anual Concernente à Evolução do Tráfico e Consumo Ilícitos de 
Drogas, registado no ano 2015, a submeter à Assembleia da República, nos 
termos do artigo 31 da Lei n.º 3/97, de 13 de Março.  

 
O Conselho de Ministros apreciou: 
 

 A Informação sobre o Encontro de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente 
da República, com os Principais Editores dos Órgãos de Comunicação Social, 
realizado no dia 6 de Abril de 2016;  
 

 O Relatório das Actividades da Comissão Interministerial da Administração 
Pública (CIAP). 

 
 

Maputo, 12 de Abril de 2016 
 

 


