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SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Aos Órgãos de Informação 

 

 

O Conselho de Ministros realizou, no dia 29 de Agosto o de 2017, a sua 

30.ª Sessão Ordinária. 

 

O Conselho de Ministros apreciou os Relatórios: 

 

− O Relatório da visita de Trabalho de Sexa. Presidente da República 

da Āfica do Sul, Jacob Zuma, à República de Moçambique de 22 a 

25 de Agosto, no quadro da Comissão Binacional, realizada em 

Maputo; 

 

− O Relatório da Reunião Ministerial de Seguimento da Conferência 

Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de Āfrica (TICAD 

VI), realizada em Maputo, de 23 a 24 de Agosto de 2017. 

 

Nesta Sessão o Governo apreciou e aprovou:  

 

− A proposta da Lei que Estabelece  os Princípios e Regras Aplicáveis 

ao Sector Empresarial do Estado a submeter à Assembleia da 

República; 
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O Sector empresarial do Estado é constituido pelo conjunto das 

unidades produtivas e comerciais do Estado, organizadas e geridas 

de forma empresarial, integrando as empresas públicas  e as 

empresas participadas pelo Estado. 

 

 

− Decreto que aprova o Regulamento da Segurança Social Obrigatória 

e revoga o Decreto nº 53/2007, de 03 de Dezembro. 

 

O Decreto visa entre outros o alargamento do prazo de garantia e 

concessão de pensões, a introdução de pensão reduzida e vitalícia, 

além da introdução de medidas e mecanismos inovadores que 

permitem maior eficiência e eficácia na gestão de cobrança de 

contribuiçoes.   

  

Ainda na mesma Sessão o Governo apreciou e aprovou: 

 

− A Resolucão que aprova os Termos de Contrato Mineiro para 

Extracção de Grafite no Distrito de Balama, Província de Cabo 

Delgado, a ser celebrado entre o Governo da Repbúlica de 

Moçambique e a Empresa Twigg Exploitation and Mining, Lda, e 

delega ao Ministro que superintende a área dos Recursos Minerais 

para assinar o respectivo Contrato, em nome do Governo.  

 

− O Plano de Acção da Participação de Moçambique na Expo - 2020, 

Dubai; 

 

Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações  sobre: 

 

− O Balanço Anual da Implementaçao de Acçao Multisectorial  para a 

Reduçao de Desnutição  Crónica (PAMRDC); 

 

− O ponto de situação da área prioritária do Turismo; 
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− Os Preparativos do Festival  do Combatente a realizar-se no dia 07 

de Setembro,  Dia da Vitória, na Provincia do Niassa; 

 

− A venda ilegal de combustíveis e medidas a tomar para o seu 

controle; 

 

− A situação  Fitossanitária no Pais.  

 

 

 

Maputo, 29 de Agosto de 2017 


