
 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

___________ 

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Aos Órgãos de Informação 

 

O Conselho de Ministros realizou, no dia 31 de Janeiro de 2017, a sua 2.ª Sessão 

Ordinária. 

 

Nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou as seguintes propostas de Resoluções a 

submeter à Assembleia da República: 

 

  Resolução que aprova o Plano Especial de Ordenamento Territorial de Parte do 

Vale do Zambeze. 

 

O Plano Especial de Ordenamento Territorial de Parte do Vale do Zambeze é um 

instrumento de planeamento com o carácter normativo e que define a estratégia 

de desenvolvimento dessa região num período de 30 anos, tendo em conta o 

dagnóstico da situação actual, o prognóstico para o futuro, essencialmente as 

pontencialidades, tendências de expansão física, social, económica, definindo 

zonas de reserva, traçado das infra-estruturas, áreas para o desenvolvimento de 

diferentes actividades económicas, condicionantes e, ainda, áreas para a 

protecção ambiental. 

 

 Resolução que ratifica a Emenda de Doha ao Protocolo de Quioto, sobre as 

Mudanças Climáticas, adoptada no decurso da 18.ª Conferência das Partes, 

realizada em 2012. 

  Resolução que ratifica o Acordo de Paris sobre as Mudanças Climáticas, 
assinado no dia 12 de Dezembro de 2015, na Cidade de Paris, em França.  

 
O Conselho de Ministros apreciou e aprovou, ainda: 
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 A Resolução que aprova o Acordo de Acolhimento dos Escritórios do Centro 

Técnico para a Gestão de Riscos de Desastres, Sustentabilidade e Resiliência 

Urbana na África Austral (DIMSUR) em Moçambique; 

 

 A Resolução que atribui e altera topónimos à infraestruturas e vias de acesso da 

Cidade da Matola, Vila da Namaacha (Província de Maputo), Cidades de Xai-Xai, 

Chibuto, Chókwè e Vila de Madlakazi (Província de Gaza), Cidade de Manica e 

Vilas de Catandica e Sussundenga (Província de Manica) e da Cidade de Maputo; 

 

O Governo apreciou: 

 

 A Situação de Emergência, com enfoque sobre as principais ocorrências 

registadas no período de 19 a 29 de Janeiro de 2017 e o quadro hidro-

meteorológico actual e as previsões para os próximos dias, bem como as acções 

de resposta realizadas pelo Governo e seus parceiros para atenuar o sofrimento 

das pessoas afectadas pelos enventos extremos na presente época chuvosa em 

quase todo o País. 

 

 O Relatório da Visita Oficial do Presidente da República  da Turquia à República 

de Moçambique de 23 a 24 de Janeiro de 2017; 

 

 O Relatório da Inauguração do Sistema de Drenagem no rio Chiveve, Cidade da 

Beira, Sofala; 

 

 A situação dos combustíveis, no País.  

 

 

Maputo, 31 de Janeiro de 2017    


