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IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 

A V I S O 

A matéria a publicar no «Boletim da Repú-
blica» deve ser remetida em cópia devidamente 
autenticada, uma por cada assunto, donde 
conste, além das indicações necessárias para 
esse efeito, o averbamento seguinte, assinado 
a autenticado: Para publicaçao no «Boletim 
da República». 

S U M Á R I O 
Presidência da República: 

Despacho Presidencial n.° 4/94: 
Confere ao Governo da República de Moçambique poderes 

para, junto dos Tribunais ou outras instâncias competentes, 
nacionais ou estrangeiras, apresentar petições ou reclama-
ções e defender todos os interesses moçambicanos, públicos 
ou privados, afectados pelo fuel oil, derramado nas águas 
jurisdicionais da República de Moçambique, em Abril de 
1992 pelo navio «KATINA P». 

Ministério dos Recursos Minerais: 
Despachos: 

Cria o Gabinete de Reestruturação de Empresas Mineiras 
- GREM. 

Constitui uma equipa para desenvolver as tarefas cometidas 
ao GREM e designa os elementos que a compõem. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Despacho Presidencial n.° 4/94 
de 23 de Março 

Havendo necessidade de restaurar os recursos naturais 
e compensar todos aqueles que tenham sofrido, directa 
ou indirectamente, danos na sequência do acidente com 
o navio-tanque «KATINA P», ocorrido em águas, jurisdi-
cionais da República de Moçambique, em Abril de 1992, 

nos termos do artigo 100, conjugado com o artigo 117, 
n.os 1 e 2 da Constituição, o Presidente da República de 
Moçambique determina: 

Artigo 1. São conferidos ao Governo da República de 
Moçambique poderes para, junto dos Tribunais ou outras 
instâncias competentes, nacionais ou estrangeires, apresen-
tar petições ou reclamações e defender todos os interesses 
moçambicanos, públicos ou privados, afectados pelo fuel 
oil, derramado nas águas jurisdicionais da República de 
Moçambique, em Abril de 1992, pelo navio «KATINA P». 

Art. 2. Nos termos do artigo 201 da Constituição da 
República, o presente despacho produz efeitos a partir 
de 16 de Abril de 1992. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JOAQUIM ALBERTO CHISSANO. 

MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS 

Despacho 

A execução do Programa de Reabilitação Económica 
exige que o sector Mineiro seja organizado de forma 
a tornar-se mais eficiente e contribuir para Economia 
Nacional. 

Neste contexto, torna-se necessário garantir o exercício 
das competências atribuídas ao Ministério dos Recursos 
Minerais nos termos do n.° 2 do artigo 14 da Lei n.° 15/91, 
de 3 de Agosto, bem como relativamente às empresas 
cujo processo de reestruturação compita ao mesmo. 

Tornando-se necessário criar uma estrutura que se 
debruce em particular sobre as limitações que o sector 
mineiro enfrenta e elabore propostas de reestruturação 
do mesmo, determino: 

1. É criado o Gabinete de Reestruturação de Empresas 
Mineiras (GREM); 

2.a) O Gabinete ora criado será dirigido por um 
Coordenador com nível equiparável a Director 
Nacional; 



b) Para além de um coordenador, o Gabinete contará 
com um mínimo de pessoal, podendo, quando 
tal se justifique, contratar outro pessoal, por 
tempo determinado, para tarefas específicas 
nos termos previstos no documento a que 
alude o número quatro deste despacho. 

3. O Gabinete de Reestruturação de Empresas Mineiras 
funciona sob dependência directa do Ministério dos 
Recursos Minerais. 

4. São funções do Gabinete: 
a) Apoiar tecnicamente a preparação de propostas de 

transformação de empresas estatais e interven-
cionadas em novas sociedades por forma a 
contribuir para a prossecução dos objectivos 
globais da reestruturação empresarial; 

b) Promover a aplicação das recomendações no que 
respeita à alienação e privativação de partici-
pações sociais e empresas estatais e interven-
cionadas, durante o processo da sua reestru-
turação e transformação; 

c) Apoiar tecnicamente a Comissão de Avaliação do 
Ministério dos Recursos Minerais na elaboração 

dos processos de alienação das participações 
e empresas do Estado e intervencionadas que 

foram definidas pelos Ministérios dos Recursos 
Minerais e das Finanças, nos temos do Decreto 
n.° 21/89, de 23 de Maio. 

Ministério dos Recursos Minerais, em Maputo, 15 de 
Novembro de 1993. - O Ministro dos Recursos Minerais, 
John William Kachamila. 

Despacho 

Com vista a garantir a execução sistemática das medidas 
dc reestruturação empresarial cm curso. 

Tornando-se necessário constituir uma equipa para 
desenvolver as tarefas cometidas ao Gabinete de Reestru-
turação de Empresas Mineiras designo os seguintes ele-
mentos: 

- Dir. Gilberto Naftal Banze. 
- Dr. Amâncio Novelo. 
- Dir. Estêvão Rafael. 
- Armando Baptista Changule. 

Ministério dos Recursos Minerais, cm Maputo, 15 de 
Novembro de 1993. - O Ministro dos Recursos Minerais, 
John William Kachamila. 


