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SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Aos Órgãos de Informação 

 

O Conselho de Ministros realizou, no dia 31 de Maio de 2016, a sua 18.ª Sessão 

Ordinária. 

 

Nesta Sessão o Governo apreciou: 

 

 O Relatório da Visita de Estado de Sexa o Presidente da República de 

Botswana, Seretse Khama Ian Khama, à República de Moçambique, de 23 a 25 

de Maio de 2016;  

 

 O Relatório da Participação de Sexa o Primeiro-Ministro na 51.ª Reunião Anual 

do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e na 42.ª Reunião Anual do 

Fundo Africano para o Desenvolvimento (FAD), na República da Zâmbia, de 23 

a 27 de Maio de 2016. 

 

O Governo apreciou e aprovou os seguintes diplomas legais a submeter à Assembleia 

da República: 

 

 A Resolução que ratifica o Protocolo à Convenção n.º 29 sobre Trabalho 

Forçado de 1930, adoptado em Genebra, aos 11 de Junho de 2014. 

 

A Resolução visa colocar o País alinhado com o esforço global de combate ao 

trabalho forçado e à escravatura moderna e incide sobre os direitos 

fundamentais dos cidadãos, destacando a necessidade de se adoptar medidas 

que asseguram que as autoridades competentes tenham a prerrogativa de não 

processar ou impor penas às vítimas de trabalho forçado ou obrigatório ou por 

envolvimento em actividades ilegais que tenham sido compelidos a realizar, 

como consequência directa de estarem sujeitos à trabalho forçado ou 

obrigatório.  
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 A Resolução que ratifica o Protocolo à Convenção n.º 81 da Organização 

Internacional do Trabalho de 1947, sobre a Inspecção do Trabalho, adoptado em 

22 de Junho de 1995. 

 

A Resolução ajusta-se aos esforços do Governo tendentes à criação de 

condições dignas de trabalho para todo o cidadão e de um ambiente de justiça e 

paz laboral, em todos os sectores de trabalho.   

 

    

Ainda na mesma Sessão, o Conselho de Ministros apreciou: 

 

 A Reunião Anual Conjunta de Avaliação do Desempenho da Área de Águas – 

2015; 

 

 A informação sobre a Reestruturação da Empresa Silos e Terminal Graneleiro 

da Matola (STEMA);  

 

 A informação sobre a Reestruturação da Empresa Aeroportos de Moçambique 

(ADM), EP. 

 

 

 

 

Maputo, 31 de Maio de  2016 


