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O Conselho de Ministros, reunido na sua 29.ª Sessão Ordinária, no dia 30 de Agosto 

de 2016, apreciou e aprovou: 

 

 O Decreto que Ajusta as Normas de Organização e Funcionamento do Instituto 

de Línguas. 

 

O Decreto visa adequar a estrutura e funcionamento do Instituto de Línguas, 

criado pelo Diploma Ministerial n.º 93/95, de 19 de Julho, ao quadro jurídico-

administrativo em vigor, nomeadamente, conferir a autonomia administrativa e 

alterar o regime de subordinação para o de tutela pelo Ministro que 

superintende a área de educação, bem como redefinir as suas atribuições, 

órgãos e regime orçamental.  

 

 A Resolução que ratifica a Constituição da Comissão Africana da Aviação Civil, 

de 16 de Dezembro de 2009. 

 

A Resolução visa coordenar e integrar as políticas em prol do desenvolvimento 

sócio-económico da África, em particular na área de Aviação Civil, contribuir 

para o desenvolvimento dos serviços de transportes aéreos seguros e 

ordenados de e para África, bem como permitir que o País se conforme com 

os regulamentos internacionais. 

 

 A Resolução que ratifica o Acordo de Crédito celebrado, entre o Governo da 

República de Moçambique e a Associação para Desenvolvimento (IDA), no dia 

24 de Junho de 2016, em Maputo, no montante de 6,0 milhões de dólares 

americanos, destinado ao financiamento do Projecto de Centros de Excelência 

no Ensino Superior da África Oriental e Austral (ACE II),  

 

Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre: 

 



 A Situação de Emergência, focalizando as acções realizadas e em curso, pelo 

INGC e parceiros de cooperação, no período de 8 a 28 de Agosto corrente, no 

âmbito da assistência humanitária às vítimas da seca que assola as zonas Sul 

e Centro do País, a situação meteorológica nacional, a assistência alimentar já 

realizada e os Planos para os próximos meses, bem como o nível de Prontidão 

para a Época Chuvosa 2016/2017; 

 

 O Grau de Implementação da Estratégia de Aceleração da Prevenção de HIV-

SIDA; 

 

 As Obras de Requalificação da Praça dos Combatentes; 

 

 A Semana Nacional do Desporto e os Jogos Tradicionais; 

 

 O Calendário Escolar em 2017;    

 

 A FACIM 2016.   

 
 
 

 

Maputo, 30 de Agosto de 2016 


