REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________
SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS

Aos Órgãos de Informação
O Conselho de Ministros realizou, no dia 28 de Junho de 2022, a sua 22.ª Sessão
Ordinária.
O Governo apreciou:
 O Relatório de participação de Moçambique na 26ª Cimeira de Chefes de Estado
e de Governo da Commonwealth, de 24 a 25 de Junho de 2022, em Kigali,
Ruanda;
 O Balanço do Meio Termo do Programa Quinquenal do Governo (PQG) 20202024.
O Balanço avalia os progressos da implementação do PQG, nos primeiros 2 anos
de governação (2020-2021) e apresenta as perspectivas para 2022, destacando
os principais produtos e resultados alcançados, os factores de sucesso, os
constrangimentos e desafios, bem como os esforços a serem envidados na
programação de 2023 e 2024, visando o alcance das metas definidas no PQG. O
Balanço de meio termo é positivo, pois, dos 261 indicadores de desempenho
avaliados, 117 apresentaram um desempenho acima de 40%, 42 indicadores
registaram uma realização entre 20 a 39% e os restantes 102, fixaram sua
execução abaixo de 20%.
Nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou:
 O Decreto que estabelece o regime e os quantitativos dos níveis salariais e
escalões da Tabela Salarial Única e da Tabela Salarial das Forças de Defesa e
Segurança.
 O Decreto que revê o Decreto nº 23/2012, de 9 de Julho, que aprova o
Regulamento de Espetáculos e Divertimentos Públicos.
A revisão visa adequar o Regulamento de Espetáculos e Divertimentos Públicos
às novas dinâmicas económicas, sociais e culturais, sobretudo, a redução de
burocracia no processo de licenciamento e autorização para a realização de
espetáculos e divertimentos públicos, a necessidade de certificação dos recintos
de realização de espetáculos e divertimentos públicos, bem como a adopção do
novo modelo de governação assente na descentralização administrativa de
poderes.
 A Resolução que aprova a Estratégia do Médio Prazo para a Gestão da Dívida
Pública 2022 - 2025.

A Estratégia identifica a alternativa de composição da carteira da dívida pública
que, dada a estrutura macro-económica actual e projectada para o triénio em
referência, melhor optimiza as diversas fontes de empréstimos disponíveis para o
País, assegurando a satisfação das necessidades de financiamento do défice
orçamental, com o mínimo de custos e a um nível prudencialmente razoável de
riscos.
 A Resolução que aprova o Plano de Protecção Financeira Contra Desastres 20222027.
O Plano visa reforçar a capacidade de resposta financeira do Estado face aos
desastres, aprimorar as intervenções pós-desastres, aliviar a pressão do
Orçamento do Estado e consolidar a construção da resiliência como parte
integrante da gestão e redução do risco de desastres.
Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre:
 O Balanço da Implementação do Plano Estratégico Nacional de
ao HIV e SIDA (PEN V) em 2021;

Combate

 A Implantação da Indústria Farmacêutica de Vacinas;
 A preparação da cerimónia de comemoração dos 20 anos do Tratado da Área de
Conservação Transfronteiriça do Grande Limpopo;
 XI Festival Nacional da Cultura, a realizar-se em 2023;
 Os acidentes de viação, ocorrido no dia 24 de Junho corrente, em Tavira, Distrito
da Manhiça e, ferroviário, ocorrido no dia 27 de Junho corrente, na Linha de
Ressano Garcia, Estação da Matola-Gare, Distrito da Matola.

Maputo, aos 28 de Junho de 2022

