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Aos Órgãos de Informação 
 

 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 21 de Dezembro de 2016, a sua 44.ª Sessão 
Ordinária. 
 
Nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou: 
 

 Decreto que aprova o Estatuto Orgânico das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique e revoga o Decreto n.º 41/2011, de 2 de Setembro. 
 

 O Decreto que aprova o Regulamento de Licenciamento do Serviço Postal.  
 
O Regulamento de Licenciamento do Serviço Postal tem por objectivo estabelecer 
os procedimentos para o licenciamento da actividade dos serviços postais 
explorados em regime de livre concorrência e aplica-se às entidades públicas ou 
privadas que prestam serviços postais nacional, provincial, interprovincial e 
internacional. 
 

 O Decreto que aprova o Regulamento de Taxas Regulatórias de 
Telecomunicações e revoga os Decretos n.º 63/2004, de 29 de Dezembro, 
Decreto n.º 64/2004, de 29 de Dezembro, e o Decreto nº 39/2010, de 15 de 
Setembro. 
 
O Regulamento visa adequar os procedimentos de liquidação e cobrança das 
taxas regulatórias aos desenvolvimentos registrados no sector das 
telecomunicações. 

 

 A Resolução que aprova o Programa Nacional de Irrigação.  
 
O Programa Nacional de Irrigação visa o desenvolvimento sustentável da irrigação 
numa abordagem integrada de bacias hidrográficas e corredores de 
desenvolvimento agrários para um horizonte temporal de 25 anos. 
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 A Resolução que aprova a Política de Águas e revoga a Resolução n.º 46/2007, 
de 30 de Outubro. 
 
A Política de Águas visa assegurar que a água esteja disponível em quantidade e 
qualidade adequadas para as gerações atuais e futuras, servindo para o 
desenvolvimento sustentável, redução da pobreza e promoção do bem-estar e 
paz e onde se minimizam os efeitos negativos das cheias e secas. 
 

Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou a informações sobre: 
 

 A situação de emergência, nomeadamente, a situação hidrológica do país e as 
acções no âmbito da resposta à seca. 

 

 A disponibilidade de sementes, por Província, para a Campanha Agrária 
2016/2017.  

 
 

Maputo, 21 de Dezembro de 2016 
 

  


