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Aos Órgãos de Informação 
 
 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 6 de Abril de 2021, a sua 11.ª Sessão Ordinária. 
 
 
Nesta Sessão, o Governo apreciou o Relatório da participação de Moçambique na 30.ª 
Cimeira de Chefes de Estado e de Governo dos Países Membros do Mecanismo Africano 
de Revisão de Pares (MARP), realizado em formato virtual, no dia 25 de Março de 2021. 
 
 
O Governo apreciou e aprovou os seguintes diplomas: 
 

 Decreto que altera o Decreto n.º 7/2021, de 05 de Marco, que estabelece as medidas 
para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a 
Situação de Calamidade Pública. 
 

 A Resolução que altera a composição e funcionamento da Comissão Técnico-
Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da COVID-19, criada pela 
Resolução n.º 20/2020, de 25 de Março. 
 

 A Resolução que aprova o Cenário Fiscal de Médio Prazo (Quadro Macro Fiscal 
2022-2024). 
 
O Cenário Fiscal de Médio Prazo é um instrumento de planificação e orçamentação 
trienal, que visa introduzir uma visão de médio prazo que permitirá, destacar grandes 
linhas da política e de estratégia do Governo, detalhadas e operacionalizadas pelo 
PES e OE, bem como efectuar mudanças estruturais na despesa e aumentar o grau 
de previsibilidade dos recursos, contribuindo para uma planificação estratégica, 
coerente e compatível com os recursos disponíveis tendo em conta a conjuntura e 
aspectos estruturais. 
 
 

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

 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; 
 

 A Situação de Emergência na Época Chuvosa e Ciclónica 2020/2021, com destaque 
para a situação de deslocados internos de Palma, na Província de Cabo Delgado; 
 

 A Campanha de Vacinação Animal em Defesa da Sanidade Pública e Económica; 
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 O Relatório de Fitossanidade e Sanidade Animal, na Campanha Agrária 2020/21. 
 
 

 
 

Maputo, aos 6 de Abril de 2021 


