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Aos Órgãos de Informação 
 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 26 de Abril de 2022, a sua 13.ª Sessão 
Ordinária. 
 
Nesta Sessão o Governo, apreciou: 
 

 O Relatório da Visita de Estado à República de Moçambique, de Sua Excelência 
Lazarus Chackwera, Presidente da República do Malawi, de 21 a 24 de Abril de 
2022. 

 

 A Conta Geral do Estado de 2021, a submeter à Assembleia da República e ao 
Tribunal Administrativo. 

 
O Conselho de Ministros apreciou e aprovou: 
 

 A Resolução que ratifica o Acordo de doação entre o Governo da República de 
Moçambique e o Governo dos Estados Unidos da América, assinado no dia 31 de 
Março de 2022, no valor de USD 1.497.000.000 (mil milhões, quatrocentos e 
noventa e sete milhões de dólares americanos), destinado a um Moçambique 
saudável, próspero e resiliente. 
 

 O Balanço da Execução do PESOE – I Trimestre de 2022. 
 

 O balanco aponta que, dos 246 Indicadores do PES, programados para o 1.º 
Trimestre, 44% atingiram a meta, 20% atingiram parcialmente e 36% não 
atingiram a meta; 

 

 A Execução do Orçamento revela que, a Cobrança de Receitas de Estado de 
2022, foi de 59,879.7 milhões de meticais, correspondente a 20.4%, da meta 
anual, contra 59,867.1 milhões de meticais de 2021 e a despesa realizada foi 
de 86,568.7 milhões de meticais, correspondente a uma realização de 19.2%, 
do OE de 2022, contra 75,921.4 milhões de meticais de 2021;   

 

 Apesar dos factores adversos, registou-se uma estabilidade macroeconómica 
interna. 

 
O Conselho de Ministros, nos termos do n.˚ 5 do artigo 108 da Lei n. ˚ 23/2007, de 1 de 
Agosto, Lei do Trabalho, apreciou e concordou com as propostas dos Salários Mínimos 
por Sector de Actividades acordados pela Comissão Consultiva do Trabalho (CCT). 

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

 A Situação de Emergência, com destaque para as acções realizadas e em curso 
para minimizar o sofrimento da população afectada. 
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 A participação de Moçambique na Feira de Turismo de INDABA 2022 – Durban, 
na África do Sul, de 3 a 5 de Maio de 2022. 
 

Maputo, aos 26 de Abril de 2022 
 


