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O Conselho de Ministros, reunido na sua 29.ª Sessão Ordinária, no dia 22 de Agosto de 

2017, apreciou os relatórios de participação de Moçambique na: 

 

 Cimeira da SADC, realizado em Pretória, África do Sul, de 19 a 20 de Agosto de 

2017; 

 

 Cerimónia de Investidura do Presidente Eleito da República de Ruanda, no dia 

18 de Agosto de 2017. 

 

Ainda, nesta Sessão o Governo, apreciou e aprovou os seguintes diplomas: 

 

 O Decreto que altera os Termos do Contrato de Concessão da Linha Ferroviária 
Chitíma a Macuse, aprovado pelo Decreto n.º 75/2013, de 31 de Dezembro. 
 
O Decreto pretende estender e ajustar o traçado ferroviário inicialmente 
estabelecido, de modo a assegurar maior eficiêcia e capacidade de 
desenvolvimento do projecto de cerca de 537 km, de Macuse à Moatize, para 
cerca de 687km, para linha ferrea entre Macuse e Chitima. 
 

 O Decreto que altera os Termos do Contrato de Concessão das Infra-estruturas 
do Terminal Portuário de Carvão de Macuse, na Província da Zambézia, aprovado 
pelo Decreto n.º 76/2013, de 31 de Dezembro. 
 
O Decreto pretende alterar a área de concessão do Terminal Portuário de Macuse, 
para permitir a realização do projecto e do investimento necessário, sendo que a 
zona de atracção de navios passará, do lado Macuse para Supinho. 
 

 O Decreto que aprova o Regulamento de Segurança de Barragens de Rejeitados. 
 
O Decreto estabelece os mecanismos e objectivos de controlo da segurança de 
barragens e rejeitados nas diferentes fases, contemplando em especial as 
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medidas de protecção civil com elas relacionadas, por forma a garantir a sua 
fiabilidade, reduzindo a probabilidade de ocorrências de anomalias e acidentes de 
descarga acidental. 
 

 A Resolução que aprova a Política de Fronteiras. 
 

A Política de Fronteiras permite uma adequada concepção de estratégias, 
programas e planos de acção sectoriais para os múltiplos intervenientes nos 
assuntos de fronteiras, com vista a que sejam geridas de forma integrada e em 
complementaridade entre diversos sectores.  
 

Nesta Sessão, foram apreciadas as informações sobre: 

 

 A Situação da Gestão das Calamidades. 

 

 O Balanço do Recenseamento da População e Habitação de 2017. 
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