REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________
SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS

Aos Órgãos de Informação

O Conselho de Ministros realizou, no dia 30 de Novembro de 2021, a sua 40.ª Sessão
Ordinária.
Nesta Sessão, o Governo apreciou:
‒ O Relatório da Visita de Trabalho de Sua Excelência o Presidente da República à
República da Coreia, de 13 a 16 de Novembro de 2021.
‒ O Relatório da Visita de Estado de Sua Excelência o Presidente da República à
República do Malawi, de 22 a 24 de Novembro de 2021.
O Conselho de Ministros apreciou e aprovou as seguintes propostas de leis, a submeter
à Assembleia da República:
‒ Proposta de Lei de revê a Lei n.º 4/2014, de 5 de Fevereiro, Lei que cria o Serviço
Nacional de Migração (SENAMI).
A proposta de Lei visa, nomeadamente:
•

Introduzir, na organização do SENAMI, os Centros de Retenção Administrativa,
unidades orgânicas indispensáveis para este serviço, onde devem ser
acomodados cidadãos estrangeiros em situação irregular, que implique a
recusa de entrada, repatriamento ou expulsão destes do território nacional;

•

Estabelecer os órgãos colegiais do SENAMI, a nível central e local;

•

Introduzir a patente de Adjunto de Comissário da Migração, na Classe dos
Comissários, com vista a garantir a sistematização das patentes, assim como
a bandeira e a flâmula, aos símbolos do SENAMI.

‒ Proposta de Lei que estabelece o Regime Jurídico de Identificação Civil e do
Bilhete de Identidade do Cidadão Nacional.
A proposta de Lei visa adequar a legislação em vigor aos procedimentos actuais
inerentes ao processo de identificação civil do cidadão nacional e à emissão do

Bilhete de Identidade, assim como ao rápido desenvolvimento das tecnologias de
informação e comunicação e a reforma do Sector Público.
Ainda, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou:
‒ O Decreto que aprova o Regulamento de Estágios Pré-Profissionais e revoga o
Decreto n.º 35/2013, 2 de Agosto.
O Regulamento tem o objectivo de:
•

Garantir a eficácia e eficiência na implementação dos programas de estágio
pré-profissional, através da incorporação de matérias novas bem como a
clarificação das previstas na norma;

•

Estimular as empresas a acolher cada vez mais jovens para o processo de
transição da formação para o trabalho;

•

Ajustar a implementação dos estágios pré-profissionais à reestruturação da
macro-estrutura da administração pública.

‒ A Resolução que determina a realização do Funeral Oficial de Luís Filipe de
Castel-Branco Sacramento, Juiz-Conselheiro Jubilado, falecido no dia 29 de
Novembro de 2021.
‒ A Resolução que autoriza o pedido de transformação da autorização provisória em
definitiva do Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), da Sociedade
Agropecuária, S.A.R.L, relativo a uma área de 14.725,86 hectares localizada no
Posto Administrativo de Mahele, no Distrito de Magude, Província de Maputo,
destinado à actividade Agro-pecuária.
A autorização da atribuição definitiva do DUAT resulta de se ter constatado o
cumprimento do plano de exploração da parcela, nos termos estabelecidos na
autorização provisória.
Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre:
− O balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção do novo
coronavírus.
− O Balanço da II Edição da Conferência Crescendo Azul, realizada em Chibuene –
Cidade de Vilankulo, Província de Inhambane, nos dias 18 e 19 de Novembro de
2021.
− Os preparativos da Quadra Festiva 2021/2022.
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