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O Conselho de Ministros, reunido na sua 25.ª Sessão Ordinária, no dia 26 de Julho 

de 2016, apreciou e aprovou: 

 

 O Decreto que aprova o Código de Publicidade e revoga o Decreto n.º 65/2004, 

de 31 de Dezembro. 

 

O Decreto estabelece o regime jurídico para o exercício da actividade 

publicitária,  adequando-a à nova dinâmica do País e do mundo,  visando 

melhorar e aperfeiçoar o impacto da publicidade, facilitar o conhecimento das 

regras aplicáveis por parte dos operadores económicos e consumidores, 

garantindo, por um lado, a sua segurança jurídica e, por outro, a melhoria da 

eficácia e a qualidade do quadro normativo da publicidade. 

 

 O Decreto que aprova o Regulamento de Empreendimentos Turísticos, 

Restauração e Bebidas e Salas de Dança e revoga o n.º 97/2013, de 13 de 

Dezembro. 

 

O Regulamento estabelece o quadro jurídico que rege a instalação, 
exploração,  e funcionamento dos empreendimentos turísticos, 
estabelecimentos de restauração, bebidas e salas de dança, bem como o 
sistema de sua classificação e registo,  com vista a permitir maior interacção 
entre os operadores e o sector respectivo, gerando receitas para os cofres do 
Estado, e o empoderamento do empresariado nacional, assegurando-se a 
fiabilidade e disponibilização, em tempo útil, da informação estatística 
produzida no sector. 
 

Na mesma Sessão, o Governo apreciou as informações sobre: 

 

 O Relatório da participação da Delegação Moçambicana na 27.ª Sessão 

Ordinária da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da União 

Africana, Kigali, Ruanda, 17 a 18 de Julho de 2016; 

 

 A Situação de Emergência com destaque para o processo de assistência 
humanitária e abertura de fontes de abastecimento de água para propósitos 
comunitários múltiplos; 

 



 

 O Acordo de Facilitação do Comércio, adoptado pelos países membros da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) na Conferência Ministerial em Bali, 
em Dezembro de 2013; 
 

 A Bancarização dos Distritos (Finanças Rurais); 
 

 O processo de reestruturação das empresas TDM e Mcel; 

 

 A implementação da Matriz de Prioridades da Reforma do Sector Público; 

 

 O IX Festival da Cultura, Sofala 2016. 

 
 

 

Maputo, 26 de Julho de 2016. 

 


