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Aos Órgãos de Informação 

 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 22 de Janeirode 2019, a sua 1.ª Sessão 
Ordinária. 
 
O Governo apreciou o Relatório da Visita de Trabalho à Moçambique de Sua 
Excelência CyrilMatamelaRamaphosa, Presidente da República da Africa do Sul, no dia 
14 de Janeiro de 2019. 
 
Nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou: 
 

 O Decreto que marca o dia 7 de Fevereiro de 2019 paraa investidura dos 
Membros das Assembleias das Autarquias e dos Presidentes do Conselho 
Autárquico, eleitos nas Eleições Autárquicas de 10 de Outubro de 2018. 
 

 O Decreto que altera o Regulamento de Articulação de Sistemas de Segurança 
Social Obrigatória dos Trabalhadores por Conta de Outrem e por Conta Própria 
com os Funcionários do Estado e Trabalhadores do Banco de Moçambique, 
aprovado pelo Decreto nº. 49/2009, de 11 de Setembro.  

 
A alteração visa estabelecer novo mecanismo de articulação de Sistemas, que 
atribua a pensão na base de parcelas de pensão que o trabalhador teria em 
cada um dos sistemas em que esteve vinculado, passando o sistema receptora 
ser responsável pelo pagamento do valor total da pensão fixada, recebendo, 
para esse efeito, a transferência da totalidade de reservas matemáticas 
correspondentes às parcelas de tempos de serviço de vinculação do trabalhador 
em cada sistema. 

 

 O Decreto que aprova o Regulamento de Licenciamento e Funcionamento das 
Instituições de Investigação Científico, Desenvolvimento Tecnológico e de 
Inovação e revoga o Decreto n.º 25/2007, de 10 de Julho.  
 
O Decreto tem como objectivo estabelecer um quadro coerente e sistemático do 
regime aplicável às instituições de investigação científica, de desenvolvimento 
tecnológico e de inovação, no que concerne à criação, funcionamento, vistoria e 
fiscalização. 
 

 O Decreto que altera a designação do Conselho de Regulação de Água (CRA) 
para Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público. 
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A alteração visa adequar o quadro normativo da Autoridade Reguladora de 
Águas aoactualregimede Organização e Funcionamento dos Institutos, 
Fundações e Fundos Públicos e alargar o âmbito do mandato do Regulador a 
todos os sistemas de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, 
incluindo a regulação do serviço prestado pelos Fornecedores Privados de 
Água. 
 

 Resolução que nomeia AlySicolaMorola Impia para o cargo de Presidente do 
Conselho de Administração da empresa Electricidade de Moçambique, E.P. 
 

 A Resolução que ratifica o Acordo de Donativo, celebrado entre o Governo da 
República de Moçambique e a Associação de Desenvolvimento Internacional 
(IDA), no dia 27 de Setembro de 2018, em Maputo, no montante de USD 
45.000.000 (quarenta e cinco milhões de Dólares Americanos)destinado ao 
Financiamento Adicional 2 para o Projecto das Áreas de Conservação da 
Biodiversidade e Desenvolvimento. 
 

 A Resolução que ratifica o Acordo de Donativo celebrado entre o Governo da 
República de Moçambique e o Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD), no 
dia 01 de Outubro de 2018, em Maputo, no montante de UA11.000.000,00, 
equivalente a USD 15.400.000,00 (quinze milhões e quatrocentos mil Dólares 
Americanos), destinado ao Projecto de Cadeia de Valor Agrícola e 
Empoderamento Juvenil.  
 

 A Resolução que ratifica o Acordo de Donativo celebrado entre o Governo da 
República de Moçambique e o Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD), no 
dia 01 de Outubro de 2018, em Maputo, no montante de UA 4.940.000,00, 
equivalente a USD 6.916.000,00, destinado ao Projecto de Emergência 
Suplementar II para a Reabilitação da Barragem de Massingir.  
 

 A Resolução que ratifica o Acordo de Crédito celebrado entre o Governo da 
República de Moçambique e o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico 
em África (BADEA), no dia 12 de Outubro de 2018, em Maputo, no montante de 
USD 20.000.000,00 (vinte milhões de Dólares Americanos), destinado ao 
Financiamento do Projecto de Construção do Porto de Pesca de Angoche.  
 

 A Resolução que ratifica o Acordo sobre Supressão de Vistos em Passaportes 
Diplomáticos de Serviço entre o Governo da República de Moçambique e o 
Governo da República Bolivariana da Venezuela, assinado em Maputo, no dia 
04 de Julho de 2018.  
 

 A Resolução que ratifica o Acordo entre o Governo da República de 
Moçambique e o Governo do Reino da Tailândia sobre a Supressão de Vistos 
para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço, assinado em 
Bangkok, em Tailândia, no dia 03 de Dezembro de 2018.  

 
Ainda nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou as informações sobre: 
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 A Situação de Emergência, com destaque para as ocorrências registadas em 
todo País e as respectivasacções de resposta levadas a cabo pelo Governo e 
seus parceiros, no período de Outubro de 2018 a Janeiro de 2019. 

 

 O estágio dos preparativos das Comemorações do Dia 3 de Fevereiro – Dia dos 
Heróis Moçambicanos.  
 
 

Maputo, 22 de Janeiro de 2019 
 


