
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

___________ 

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Aos Órgãos de Informação 

 

 

O Conselho de Ministros realizou, no dia 18 de Julho de 2017, a sua 24.ª 

Sessão Ordinária. 

 

O Conselho de Ministros apreciou o relatorio da visita do Presidente da 

Republica à Provincia de Gaza de 13 a 15 de Julho de 2017. 

  

Nesta Sessão o Governo apreciou e aprovou:  

 

− O Decreto que fixa o período de 1 de Março a 29 de Abril de 2018, 

para a realização do Recenseamento Eleitoral de Raiz  para as 

Quintas Eleições Autárquicas de 2018, nas áreas de jurisdição  

administrativa das Autarquis Locais. 

 

− O Decreto que cria o Fundo de Gestão de Calamidades. 

 

A criação deste Fundo visa garantir a disponibilidade atempada e 

previsível de recursos para o reforço, prontidão, resposta, 

recuperação e reconstrução pós-calamidades, bem como a 

sustentabilidade e protecção financeira do Estado contra os 

desastres naturais, dotando o País de recursos financeiros durante 

todo o ciclo orçamental anual. 
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Ainda na mesma Sessão o Governo apreciou e aprovou: 

 

− A Resolucão que ratifica o Acordo de Donativo celebrado  no dia 17 

de Julho de 2017, em Maputo, entre o Governo da República de 

Moçambique e a Associação de Desenvolvimento Internacional 

(IDA), no valor de USD 62.000.000,00 (Sessenta e dois milhões de 

dólares norte-americanos), destinado ao financiamento para  

Estatísticas Nacionais e Dados para o Desenvolvimento. 

 

− A Resolucão que ratifica o Acordo de Crédito celebrado  no dia 13 de 

Julho de 2017, em Maputo, entre o Governo da República de 

Moçambique e a Associação de Desenvolvimento Internacional 

(IDA), no valor de USD 59.000.000,00 (Cinquenta e nove milhões de 

dólares norte-americanos), destinado ao financiamento adicional 

para o Projecto de Apoio ao Sector da Educação. 

 

− A Resolucão que ratifica o Acordo de Crédito celebrado  no dia 13 de 

Julho de 2017, em Maputo, entre o Governo da República de 

Moçambique e a Associação de Desenvolvimento Internacional 

(IDA), no valor de USD 10.000.000,00 (Dez milhões de dólares norte-

americanos), destinado ao financiamento adicional para o Projecto 

de Protecção Social. 

 

− A Resolucão que ratifica o Acordo de Crédito celebrado  no dia 18 de 

Maio de 2016, em Jakarta - Indonésia, entre o Governo da República 

de Moçambique e o Banco Árabe para o Desenvolvimento 

Económico em África (BADEA), no valor de USD 10.000.000,00 (Dez 

milhões de dólares norte-americanos), destinado ao financiamento 

do Projecto de Construção do Departamento de Geologia e do 

Edifício de Administração  da Faculdade de Ciências, Campus 

Universitário da Universidade Eduardo Mondlane. 

 

Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações  sobre: 
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− O ponto de situaçao da implementaçao do Plano Estratégico 

Nacional de Prevenção e Combate ao HIV-SIDA (PEN IV) no 

Primeiro Semestre  de 2017; 

−  

− A Criaçao de Resiliência Climática na Bacia do Limpopo (Barragem 

de Mapai); 

 

− O Projecto de Reabilitaçao da Barragem de Massingir; 

 

− A Revisão das medidas de controlo da Influenza Aviária; 

 

− A inauguraçao do Monumento ao Heroi Nacional, Filipe Samuel 

Magaia na Cidade de Maputo. 

 

 

Maputo, 18 de Julho de 2017 


