
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

________ 

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aos Órgãos de Informação 

O Conselho de Ministros realizou, no dia 14 de Novembro de 2017, a sua 
40.ª Sessão Ordinária. 
 
Nesta Sessão, o Governo apreciou a Resolução que ratifica a Convenção 
da Unesco, sobre a Protecção do Património Cultural Subaquático, 
adoptado em Paris, em 2001, a submeter à Assembleia da República de 
Moçambique. 
 
O Conselho de Ministrops apreciou e aprovou: 
 

 A Resolução que reconhece à Fundação Frejo a qualidade de sujeito 
com personalidade Jurídica e aprova os seus Estatutos. 
 
A Fundação Frejo é uma pessoa colectiva de direito privado, sem 
fins lucrativos que pretende promover o desenvolvimento na área de 
agricultura, construir dormitórios para estudantes carenciados, bem 
como desenvolver acções de promoção do desenvolvimento 
científico e técnico-profissional. 

 
 A Resolução que reconhece à Fundação Educare, a qualidade de 

sujeito com personalidade Jurídica e aprova os seus Estatutos.  
 
A Fundação Educare é uma pessoa colectiva de direito privado, sem 
fins lucrativos com finalidade de contribuir para a melhoria do acesso 
à educação em todo o País. 

 
 A Resolução que aprova o Contrato Mineiro, a ser celebrado entre o 

Governo e a Capital Resources, Lda.  
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O Contrato visa atribuir direitos para a realização da actividade 
mineira a Capital Resources, Lda, na qualidade de concessionário 
mineiro, para a produção de ferro-gusa e ferro-vanádio e 
processamento de aço, por um período de 25 anos, susceptível de 
renovação e sujeita as condições constantes do Plano de Lavra 
aprovado pelo Governo. 

 
 A Resolução que determina  a incorporação de 1000 prestadores no 

Serviço Cívico de Moçambique, até 30 Novenbro de 2018. 
 

 A Resolução que ratifica o Acordo de Prestação de Serviços Áereos 
entre o Governo da República de Moçambique e o Governo da 
República Francesa, assinado aos 03 de Maio de 2017, em Maputo.  
 

 O Resolução que ratifica o Acordo de Crédito celebrado entre o 
Governo da República de Moçambique e a Cassa Depositi e Prestiti 
S.P., da Itália, no montante de 60 Milhões de Euros, destinado ao 
financiamento do Projecto de Sistema de Drenagem de Águas 
Pluviais na Cidade de Maputo, assinado no dia 07 de Setembro de 
2017; 

 
 A Resolução que ratifica o Acordo de Crédito celebrado entre o 

Governo da República de Moçambique e a Cassa Depositi e Prestiti 
S.P., da Itália, no montante de 35 Milhões de Euros destinado ao 
financiamento do Projecto de Apoio para a Reforma do Ensino 
Técnico Profissional – PRETET PLUS, assinado no dia 07 de 
Setembro de 2017.  
 

Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre: 
 

 A iniciativa ‘’Um Cinturão, Uma Rota e o Corredor do Crescimento 
Ásia-África’’; 
 

 O estágio de implementação da Iniciativa de Transparência na 
Indústria Extractiva (ITIEM), Outubro de 2017.  
 

 O Fórum sobre Consulta de Terras, realizado nos dias 08 e 09 de 
Novembro de 2017. 

 
Maputo, 14 de Novembro de 2017 


