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SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 
Aos Órgãos de Informação 

 
O Conselho de Ministros reunido, no dia 21 de Março de 2023, realizou a sua 
10.ª Sessão Ordinária. 
 
Nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou a Proposta de Lei que revê a 
Lei n.º 32/2009, de 25 de Novembro, Lei do Serviço Militar, a submeter à 
Assembleia da República. 
 
A proposta pretende adequar a Lei aos desafios políticos e sócio-económicos 
impostos à instituição militar na actualidade, bem como pelos imperativos 
resultantes da sua evolução. 
 
O Conselho de Ministros apreciou e aprovou: 
 

 O Decreto que estabelece mecanismos de reintegração sócio-
económica do desmobilizado no processo de desarmamento, 
desmobilização e reintegração sócio-económica no âmbito do Acordo 
de Paz e Reconciliação Nacional. 
 
O Decreto visa garantir a segurança social dos desmobilizados, cujos 
benefícios abrangem o bónus de reinserção social, as pensões de 
reforma, de invalidez e de sobrevivência e o subsídio por morte. 
 

 O Decreto que aprova o Regulamento para a autorização de introdução 
no mercado de produtos de saúde, medicamentos fitoterápicos e 
homeopáticos. 
 
O Regulamento estabelece os requisitos para a autorização de 
introdução no mercado nacional de produtos de saúde, medicamentos 
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fitoterápicos e homeopáticos para o uso humano, de acordo com as 
normas nacionais e internacionais, aplicando-se a todas entidades 
devidamente licenciadas para pesquisa, fabrico, importação, 
exportação, distribuição e venda a retalho de produtos cosméticos e de 
higiene corporal, suplementos nutricionais, desinfectantes, 
antissépticos, dispositivos médicos e de diagnóstico in vitro, 
medicamentos fitoterápicos e homeopáticos. 
 

 A Resolução que cria a Comissão Técnico-Científico sobre as 
Mudancas Climáticas. 
 
A Comissão Técnico-Científico é um órgão de consulta e assessoria 
técnica ao Governo, com vista a reforçar as medidas institucionais para 
a prevenção, mitigação e resposta aos impactos negativos dos eventos 
climáticos extremos, bem como da acção do homem no meio ambiente, 
visando a adaptação e criação de resiliência necessária. 

 
Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre: 
 

 A Situação da Época Chuvosa e Ciclónica 2022/2023, destacando as 
principais ocorrências, os impactos, as acções realizadas e em curso 
com vista a minimizar o sofrimento das populações afectadas. 
 

 A implementação das medidas para a melhoria da eficiência dos 
Corredores Logísticos - PAE. 
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