
 
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
___________ 

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 
 

Aos Órgãos de Informação 
 
 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 25 de Maio de 2021, a sua 17.ª Sessão 
Ordinária. 
 
Nesta Sessão, o Governo apreciou o Relatório da Visita de Trabalho de Sexa o 
Presidente da República de Moçambique à República Francesa e sua participação na 
Cimeira sobre o Financiamento das Economias Africanas, de 16 a 18 de Maio de 2021. 
 
Ainda nesta Sessão, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de Resolução que 
ratifica a Carta da Renascença Cultural de África, que estabelece os princípios para a 
promoção e valorização do Património Cultural em África, adoptada pelos Chefes de 
Estados e do Governo da Organização da União Africana (UA), a submeter à Assembleia 
da República. 
 
A Carta da Renascença Cultural de África é um instrumento jurídico internacional, que 
tem como objectivo, nomeadamente: 
 

 Afirmar a dignidade de homens e mulheres africanos, bem como os fundamentos 
populares da sua cultura;  
 

 Promover a liberdade de expressão e democracia cultural, bem como um 
ambiente propício para os povos africanos manterem e reforçarem o sentido e a 
vontade de progresso e desenvolvimento; 
 

 Preservar e promover a herança cultural africana, através da sua restituição e 
reabilitação;  
 

 Combater e eliminar todas as formas de alienação, exclusão e de opressão 
cultural em todas as partes de África;  
 

 Encorajar a cooperação cultural entre os Estados Membros, com vista ao reforço 
da unidade africana, através do uso de línguas africanas, bem como encorajar o 
diálogo entre culturas. 

 
Ainda na 17.ª Sessão Ordinária, o Governo apreciou e aprovou: 
 

 O Decreto que dissolve a Empresa Moçambicana de Exploração Mineira. S.A. 
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 O Decreto que extingue a Empresa Correios de Moçambique, E.P. 
 

 O Decreto que altera o artigo 29 do Regulamento sobre os Mecanismos e 
Procedimentos para a Contratação de Cidadãos de Nacionalidade Estrangeira, 
aprovado pelo Decreto n.º 37/2016, de 31 de Agosto. 
 

A alteração tem em vista assegurar a promoção do emprego e auto-emprego, bem 
como a viabilidade de absorção de cidadãos nacionais no mercado de emprego. 

 

 O Decreto que delega no Ministro da Economia e Finanças a competências para 
proceder a transferências orçamentais extraordinárias para às Autarquias Locais, 
no exercício económico de 2021. 
 
O Decreto tem em vista minimizar os efeitos dos défices orçamentais em resultado 
da redução das receitas, por causa dos efeitos da pandemia da COVID-19 e evitar 
o agravamento da prestação de serviços aos munícipes. 
  

 O Decreto que aprova o Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas e 
revoga o Decreto n.º 10/2020, de 23 de Março. 
 

O Regulamento visa simplificar os procedimentos de licenciamento de instalações 
eléctricas, fixando normas para as concessões de licenças para o 
estabelecimento e exploração de instalações destinadas a produção, transporte, 
distribuição e utilização de energia eléctrica para qualquer fim ou serviço. 
 

 O Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV/SIDA 2021-2025 (PEN V). 
 
O PEN V visa articular um quadro estratégico que irá orientar a visão política e 
programática da resposta nacional ao HIV e SIDA para os próximos cinco anos; 

 
‒ A autorização da alienação total da participação do IGEPE (80%) e do Estado 

(14%) na DOMUS, S.A., por concurso público. 
 

Ainda nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou as informações sobre: 
 

 O balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre prevenção do COVID-
19 e seu impacto para a economia do País; 
 

 O balanço da Implementação do Plano Estratégico Nacional de Resposta ao 
HIV/SIDA 2016-2020 (PEN IV); 
 

 O Lançamento do Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena 
Escala (PRODAPE); 
 

 As Comemorações da Quinzena da Criança, de 01 a 16 de Junho de 2021; 
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 O Dia Internacional dos Arquivos, 9 de Junho. 
 

Maputo, 25 de Maio de 2021 


