REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS
Aos Órgãos de Comunicação

O Conselho de Ministros, reunido na sua 6.ª Sessão Ordinária, no dia 08 de Março de
2022, apreciou e aprovou os seguintes diplomas:
 O Decreto que revê o Decreto n.º 04/2018, de 23 de Julho, que cria o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS).
A revisão adequa o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável ao regime
jurídico estabelecido pelo Decreto 41/2018 de 23 de Julho, elevando o FNDS, para
um Fundo Público de categoria “A”, com personalidade e capacidade jurídica,
dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
 O Decreto que aprova os Termos da 3ª. Adenda ao Contrato de Concessão do
Porto de Maputo.
O Decreto aprova a inclusão de áreas adicionais, na Área de Concessão do Porto
de Maputo, estabelecida nos termos do respectivo Contrato de Concessão,
aprovado pelo Decreto n.º 22/2000, de 25 de Julho, bem como assegura a fixação
das rendas a serem cobradas nas referidas áreas adicionais.
 O Decreto que revê o Decreto n.º 48/2004, de 17 de Novembro, que actualiza a
natureza, atribuições e competências do Centro Nacional de Cartografia e
Teledetecção, IP. (CENACARTA, IP).
A revisão adequa o Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção ao regime
jurídico estabelecido pelo Decreto 41/2018 de 23 de Julho, elevando o
CENACARTA, para um Instituto Público de categoria “B”, com personalidade
jurídica e dotado de autonomia administrativa.
 O Decreto que autoriza a transferência extraordinária atinente à continuidade de
desembolso de subsídios para apoiar as vítimas do deslizamento do lixo na Lixeira
de Hulene, no valor de, 26.160.000,00MT, proveniente de receitas colectadas pelo
sector da Terra e Ambiente para o Conselho Municipal da Cidade de Maputo, sem
prejuízo do consagrado na legislação vigente sobre o Subsídio Social Básico.

Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre:
 O balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção do novo
coronavírus;
 A Situação de Emergência;
 O Programa ʺUm Distrito, Uma Estação Meteorológicaʺ;
 O balanço do Plano de Acção da Estratégia da Reforma e Desenvolvimento da
Administração Pública (ERDAP) 2021 e Plano de Acção da ERDAP 2022;
 O II Fórum Urbano Nacional;
 O ponto de situação do Projecto Coral Sul FLNG da Área 4 da Bacia do Rovuma;
 A Massificação do uso do Gás de cozinha.

Maputo, aos 08 de Março de 2021

