
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

___________ 

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aos Órgãos de Informação 

 

O Conselho de Ministros reunido na sua 28.ª Sessão Ordinária, no dia 15 de Agosto de 

2017, apreciou e aprovou o Balanço do PES e o Relatório de Execução do Orçamento 

do Estado, ambos do  1.º Semestre de 2017, a submeter à Assembleia da República, 

com as seguintes observações: 

 O desempenho dos Indicadores Macroéconómicos é positivo, com: a taxa de 

crescimento de 3.0%; a desaceleração da taxa de inflação; apreciação do Metical 

em relação a Dezembro de 2016 e o aumento das Reservas Internacionais 

Líquidas (RIL) para 5.3 meses; 

 

 No âmbito da implementação do PES – O desempenho do I Semestre é positivo, 

tendo em conta que 56% dos indicadores programados atingiram as respectivas 

metas; 

 

 No âmbito da Execução Orçamental – A Receita do Estado situou-se em 45.7% 

da meta anual e a Despesa situou-se em 40% da previsão anual.  

Nesta Sessão o Governo apreciou e aprovou:  

 O Decreto que altera o Regulamento da Lei n.º 11/2009, de 11 de Março – Lei 

Cambial. 

 

Com a alteração do Regulamento pretende-se permitir ao Banco de Moçambique 

o exercício efectivo da função de Autoridade Cambial, conferindo-lhe poder de 

regulamentar as matérias afins e o  controlo dos instrumentos  para a sua 

actuação, de modo a flexibilizar a sua capacidade de intervenção tempestiva no 

mercado cambial, acompanhando a dinâmica da realidade económica e social do 

País. 

 



 O Decreto que altera os artigos 4, 7, 8, 9 e 15 do Decreto n.o 60/2016, de 12 de 

Dezembro, que cria a Agência para a Promoção de Investimento e Exportação 

(APIEX).  

 

A  alteração, com o estabelecimento de órgãos consultivos, visa dotar a APIEX, 

de um sistema orgânico, conformado, nomeadamente, quanto à tutela, à gestão, 

à direcção e regime de pessoal para a prossecução das suas atribuições. 
 

 A Resolução que aprova a Política e a Estratégia do Mar (POLMAR). 

 

Pela crescente demanda do espaço marítimo para diferentes fins, é estabelecida 

a Política  e a Estratégia do Mar que enquadra a procura do mar e das zonas 

costeiras para o desenvolvimento de actividades económicas e que responda aos 

desafios colocados à promoção, crescimento e competitividade de uma economia 

azul, rentável e sustentável. 

Ainda nesta Sessão, foram apreciadas informações sobre o Balanço do Projecto Terra 

Segura e sobre o Programa das Comemorações dos 200 Anos da Ilha de Moçambique.  

 

Maputo, 15 de Agosto de 2017. 


