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___________ 

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 
Aos Órgãos de Informação 

 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 25 de Janeiro de 2022, a sua 2.ª Sessão Ordinária. 
 
Nesta Sessão o Governo, analisou as circunstâncias da ocorrência do acidente de viação, 
ocorrido no dia 22 de Janeiro corrente, na Estrada Nacional n.º 1, povoado de Mirongone, 
Distrito de Mopeia, Província da Zambézia, que resultou em 28 óbitos. 
 
O Conselho de Ministros apresenta as mais sentidas condolências às famílias enlutadas e 
solidariza-se com os feridos.   
 
O Conselho de Ministros, dada a gravidade do acidente e nos termos do artigo 42 e alínea 
h) do artigo 43 do Decreto n.º 47/2006, de 26 de Dezembro, que aprova as Normas do 
Protocolo do Estado, decidiu decretar: 
 

‒ Dois dias de Luto Nacional, com efeitos a partir das zero horas do dia 26 de Janeiro 
de 2022. 

 
‒ Durante o período de Luto Nacional, a Bandeira Nacional e o Pavilhão Presidencial 

serão içados à meia haste em todo território nacional e nas Missões Diplomáticas e 
Consulares da República de Moçambique. 

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

 

 O Decreto que aprova as Normas de Organização e Funcionamento dos Serviços de 
Apoio ao Tribunal Supremo, Tribunais Superiores de Recurso, Tribunais Judiciais de 
Província e de Distrito, Tribunais de Trabalho, Tribunais de Polícia e Tribunais de 
Menores. 
 
O Decreto define a estrutura orgânica e a funcionalidade das unidades orgânicas nas 
áreas de apoio à actividade jurisdicional e técnico administrativo do Tribunal 
Supremo, Tribunais Superiores de Recurso, Tribunal Judicial Provincial e Distrital e 
os Tribunais Especializados de Trabalho, Menores e de Polícia.  
 

 O Decreto que aprova as Normas de Organização e Funcionamento dos Serviços de 
Apoio dos Tribunais Fiscais Provinciais e da Cidade de Maputo. 
 
O Decreto define a estrutura orgânica e a funcionalidade das unidades orgânicas dos 
serviços de apoio a actividade jurisdicional administrativa, que se ocupam da 
generalidade das matérias administrativas dos tribunais fiscais provinciais e da 
Cidade de Maputo.  
 

 O Decreto que altera o artigo 30 do Decreto n.º 79/2019, de 19 de Setembro, que 
aprova o Regulamento da Lei n.º 18/2018, de 28 de Dezembro, Lei do Sistema 
Nacional de Educação. 
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A alteração visa atribuir competências ao Ministro que tutela a área de Educação 
para definir as normais gerais de educação e formação de professores e os critérios 
para a abertura, funcionamento e encerramento de estabelecimentos de educação e 
formação de professores conformando-se, assim com o disposto na Lei do Sistema 
Nacional de Educação. 
 

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

 A situação de Emergência em virtude da época chuvosa e ciclónica 2021/2022 e as 
acções em curso com vista a responder as ocorrências registadas, com destaque 
para a passagem da Tempestade Tropical Ana, nas regiões Centro e Norte do País. 
 

 O Balanço e perspectivas da aplicação das medidas para a contenção da 
propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade 
Pública. 
 

 O ponto de situação da Implementação do Projecto de Desenvolvimento da 
Aquacultura de Pequena Escala (PRODAPE) no período de Maio a Dezembro de 
2021. 

 

 O início de cobranças nas Portagens da Estrada Circular de Maputo. 
 

 
Maputo, aos 25 de Janeiro de 2022 

 


