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O Conselho de Ministros realizou, no dia 20 de Agosto de 2019, a sua 27.ª Sessão 
Ordinária. 
 
O Governo, com vista a ajustar o regime de organização, funcionamento e gestão ao 
regime estabelecido pelo Decreto n.º 41/2018, de 23 de Julho, que aprova o regime 
jurídico de organização e funcionamento dos institutos, fundações e fundos públicos, 
apreciou e aprovou os seguintes Decretos: 
 

 O Decreto que ajusta a natureza, órgãos, atribuições, autonomia, tutela, 
competências, gestão financeira e regime do pessoal do Instituto da Propriedade 
Industrial (IPI). 
 

 O Decreto que ajusta a natureza, órgãos, atribuições, autonomia, tutela, 
competências, gestão financeira e regime do pessoal do Instituto para a Promoção 
das Pequenas e Medias Empresas. (IPEME).  
 

 O Decreto que ajusta a natureza, órgãos, atribuições, autonomia, tutela, 
competências, gestão financeira e regime do pessoal do Instituto Nacional de 
Normalização e Qualidade. (INNOQ). 
 

 O Decreto que ajusta a natureza, órgãos, atribuições, autonomia, tutela, 
competências, gestão financeira e regime do pessoal da Agência para a 
Promoção de Investimento e Exportação  (APIEX).  

 
O Conselho de Ministros apreciou e aprovou: 
 

 A Resolução que ratifica o Acordo de Adesão celebrado pelo Governo da 
República de Moçambique ao Mecanism  o Africano de Apoio Jurídico, no dia 16 
de Setembro de 2008, em Maputo, destinado a oferecer serviços jurídicos a 
países africanos em litígio com os Credores.  

 

 A Resolução que autoriza o Ministro da Economia e Finanças a proceder à 
assinatura do Instrumento de Adesão de Moçambique ao Banco Africano de 
Importação e Exportação – Afreximbank, na qualidade de Estado Participante.  

 
O Conselho de Ministros apreciou a informação sobre a 55.ª Edição da Feira 
Internacional de Maputo “FACIM 2019”, a realizar-se de 26 de Agosto a 1 de Setembro 
de 2019, em Ricatlha, no Distrito de Marracuene, Província de Maputo. 
 
 

Maputo, 20 de Agosto de 2019 


