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O Conselho de Ministros realizou, no dia 23 de Fevereiro de 2016, a sua 5.ª Sessão 
Ordinária. 
 
Nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou: 
 

 O Decreto que cria Fundo de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) e extingue o 
Fundo do Ambiente (FUNAB). 

 
O Fundo de Desenvolvimento Sustentável é uma pessoa colectiva de direito 
público, com personalidade e capacidade jurídica, dotado de autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial, que tem o objectivo de fomentar e 
financiar programas e projectos que garantam o desenvolvimento sustentável, 
harmonioso e inclusivo. 

 

 A Estratégia Nacional de Segurança Social Básica – 2016-2024.  
 

A Estratégia Nacional de Segurança Social Básica visa a materialização do 
Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, através da implementação de 
acções que concorrem para a redução da pobreza e da vulnerabilidade, 
assegurando que os resultados do crescimento da economia moçambicana 
beneficiem a todos os cidadãos, sobretudo os que vivem em situação de pobreza 
e de vulnerabilidade, priorizando o respeito dos seus direitos sociais. 
 

 As Acções Prioritárias na Área do Turismo, para o ano de 2016.  
 
Estas acções prioritárias visam transformar o sector do turismo numa verdadeira 
Indústria da Paz e Progresso, que contribua para a criação de mais postos de 
trabalho e bem-estar das comunidades locais, através do aumento da renda 
familiar e para o incremento do produto interno bruto. 
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 O Plano de Desenvolvimento do Projecto do FLNG do Campo Coral Sul (EPCC – 
Área 4), da Concessionária ENI na Bacia do Rovuma, Província de Cabo Delgado. 
 

 As Medidas para a Melhoria do Ambiente de Negócios em 2016. 
 
Estas medidas tem por objectivo tornar mais fácil desenvolver negócios em 
Moçambique, com enfoque nos indicadores de competitividade internacional, com 
vista à atracção de investimentos e à melhoria da percepção que os investidores 
têm sobre o ambiente de negócios no País. 

 
Ainda nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou: 
 

 O Relatório da Visita do Primeiro-Ministro à Província de Inhambane, de 18 a 21 
de Fevereiro de 2016, no âmbito da monitoria da situação de emergência e da 
avaliação do grau de resposta do Governo e seus parceiros na mitigação dos 
efeitos negativos da seca.  

 

 As constatações e conclusões do Inquérito dos Exames da 10.ª e 12.ª Classes, 
do Ano Lectivo de 2015.  

 

 As Actividades da Comissão de Relações Económicas e Externas (CREE) em 
2015. 
 

 A situação dos moçambicanos no Malawi. 
 

 O incidente na Piscina Olímpica do Zimpeto, ocorrido no dia 20 de Fevereiro de 
2016.  
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