
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

___________ 

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Aos Órgãos de Informação 

 

 

O Conselho de Ministros realizou, no dia 23 de Janeiro de 2017, a sua 1.ª Sessão 

Ordinária. 

 

Nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou:  

 

 O Calendário de Actividades do Conselho de Ministros em 2017. 

O Calendário das Actividades do Conselho de Ministros é o instrumento de gestão 

de actividades do Governo que contempla os temas das Sessões do Conselho de 

Ministros no âmbito do cumprimento do PES e do PQG.  

 O Quadro de Indicadores de Redução do Risco de Desastres. 

O Quadro de Indicadores de Redução do Risco de Desastres é um instrumento de 

monitoria da integração de medidas que concorrem para a redução do risco de 

desastres nos planos de desenvolvimento e de avaliação dos impactos e das 

estratégias, adoptadas pelo Governo para a redução do risco de calamidades em 

sectores e áreas que se mostrem criticas a longo prazo. 

 O Decreto que define Mecanismos de Gestão do Orçamento do Estado para 2017 e 

atribui competências aos Titulares dos Órgãos e Instituições do Estado para 

efectuarem alterações Orçamentais.  

O Decreto define os mecanismos de gestão do Orçamento do Estado para 2017, 

bem como determina as instruções que deleguem competências ao Ministro da 

Economia e Finanças, Governadores Provinciais, Administradores Distritais e 

Dirigentes de Órgãos ou Instituições do Estado que não sejam tuteladas por 
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Ministros, para autorizar transferências e redistribuições de verbas, dentro dos 

limites legalmente estabelecidos para as suas respectivas árias de jurisdição. 

 Resolução que nomeia Miguel José Matabel para o cargo de Presidente do 

Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Moçambique. 

 

O Conselho de Ministros apreciou ainda, as informações sobre: 

 A Monitoria da Campanha Agrária e Pesqueira 2016/2017. 

 

A Monitoria da Campanha Agrária e Pesqueira 2016/2017 permite a visualização do 

processo de implementação das actividades planificadas, preparação das 

intervenções no contexto da cadeia de valores, bem como a identificação prévia dos 

constrangimentos, limitantes, fraquezas e a atempada tomada de medidas 

correctivas na perspectiva de assegurar o cumprimento da Campanha Agrária e 

Pesqueira 2016/2017. 

 

 A Situação de Emergência, nomeadamente, a situação meteorológica e hidrológica 

registada e prevalecente no País, bem como as principais ocorrências e acções de 

resposta para minorar o sofrimento das pessoas afectadas pelos diferentes 

fenómenos registados na época chuvosa e de ciclones de 2016/2017. 

 

 A Preparação da XXVIII Sessão Ordinária da Conferência dos Chefes de Estado da 

União Africana, a realizar-se de 30 a 31 de Janeiro de 2017, em Adis Abeba, 

Etiópia; 

 

  A Visita Oficial do Presidente da República da Turquia a Moçambique; 

 

 O Balanço da Quadra Festiva;  

 

 O Inquérito Agrícola; 

 

 Os Termos de Referência para a realização da 1.ª Feira Nacional de Raízes e 

Tubérculos. 

 

Maputo, 23 de Janeiro de 2017 


