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Aos Órgãos de Informação 
 
 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 29 de Novembro de 2016, a sua 41.ª Sessão 
Ordinária.  
 
Nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou: 
 

 O Decreto que altera o Regulamento da Lei de Jogos de Fortuna ou Azar, 
aprovado pelo Decreto n.º 64/2010, de 31 de Dezembro.  

 

 O Decreto que, nos termos do n.º 1 do artigo 3 e do artigo 269, ambos da Lei do 
Trabalho, aprova o Regulamento do Trabalho em Regime de Empreitada entre 
Empreiteiros de Construção Civil e Similares e os Respectivos Trabalhadores.  
 

 A Resolução que aprova a Estratégia Nacional de Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) e o respectivo Plano de Acção.  
 
A Estratégia de REDD+ tem como objectivo geral a promoção de intervenções 
multissectoriais integradas para a redução das emissões de carbono associadas 
ao uso e mudanças do uso e cobertura da terra através da aderência aos 
princípios de maneio dos eco-sistemas florestais (naturais e plantados), 
contribuindo para os esforços globais da mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas e desenvolvimento rural integrado e sustentável.  

 

 A Resolução que aprova a Estratégia de Desenvolvimento Económico de 
Nacala, abreviadamente designada PEDEC-Nacala. 
 
A PEDEC-Nacala estabelece as estratégias de desenvolvimento regional com 
vista ao desenvolvimento integrado e a estimular investimentos no Corredor de 
Nacala, que abrange cinco províncias, nomeadamente, Nampula, Cabo 
Delgado, Niassa, Tete e norte da Zambézia (Alto Molócuè, Gilé, Gurúè, Ile, 
Lugela, Milange, Mulumbo, Mulevala e Namarroi). 
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O Conselho de Ministros apreciou, ainda, as informações sobre: 
 

 O Sistema Centralizado do Correio Electrónico do Governo de Moçambique 
(SCCE).  

 

 As acções realizadas, pelos sectores, no combate a epidemia do HIV/SIDA.  
 

 A Reunião Nacional de Avicultura, a realizar-se no dia 8 de Dezembro de 2016, 
no Posto Administrativo de Rapale, Distrito de Rapale, Província de Nampula.  

 

 A situação dos barcos parados e avariados no país e as propostas de soluções.  
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