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S U M A R I O 

Conselho de Ministros: 
Decreto n.o 42/94: 

Integra a INTERMÁQUINA, E. E., na Empresa INTERME 
CANO, E. E., e altera os artigos 2 e 3 do Decreto n.o 22/73, 
do 30 de Novembro, que cria a INTERMECANO, E. E 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 42/94 
de 20 de Setembro 

Com o objectivo de reorganizar a actividade de impor-
tação de equipamentos industriais, foi criada, pele Decreto 
n.o 7/85, de 18 de Julho, a Empresa de Comércio Externo 
de Equipamentos Industriais, abreviadamente designada 
por INTERMÁQUINA, E. E. 

A dinâmica actual do processo económico bem como as 
exigências e responsabilização na gestão aconselham a que 
se proceda à reestruturação e redimensionamento do sector 
empresarial do Estado, para uma perspectiva condizente 
com a nova realidade dentro do quadro económico, permi-
tindo uma maior amplitude no desempenho da sua acti-
vidade. 

Dada a afinidade da nomenclatura dos produtos das 
empresas INTERMECANO, E. E., e INTERMÁQUINA, 
E. E., criadas pelos Decretos n.os 22/78, de 30 de No-
vembro, e n.° 7/85, de 18 de Julho, respectivamente e, 
tomando em consideração que já existe uma experiência 
acumulada de actividade conjunta, nos últimos cinco anos, 

a solução passa necessariamente pela conjugação de recur-
sos no sentido de viabilização da sua actividade. 

Assim, o Conselho de Ministros, nos termos do Decreto-
Lei n.° 598/73, de 8 de Novembro, da Lei n.° 2/81, e do 
n.° 4 do artigo 8 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, decreta: 

Artigo 1. É autorizada a integração da INTERMÁQUI-
NA, E. E., na Empresa INTERMECANO, E. E. 

Art. 2. A integração ora autorizada efectuar-se-á me-
diante a transferência global do património e recursos hu-
manos da INTER MÁQUINA, E. E., para a INTERME-
CANO, E. E. 

Art. 3. É aprovada a alteração dos artigos 2 e 3 do De-
creto n.° 22/73, de 30 de Novembro, que cria a INTER-
MECANO, E. E., que passam a ter a seguinte redacção: 

ARTIGO 2 

A INTERMECANO, E. E., tem por objecto: 
1. Realizar todo o comércio externo de equipa-

mentos motorizados, como motociclos, veículos auto-
móveis ligeiros e pesados, máquinas para agricultura 
e construção e obras públicas e respectivas peças e 
acessórios e de produtos das indústrias ligeira, meta-
lúrgica, electromecânica ligeira, electrónica e de re-
frigeração. 

2. Importar as partes e peças para a montagem 
daqueles equipamentos pelas indústrias da República 
de Moçambique e de produtos industriais da Repú-
blica de Moçambique e de produtos industriais, no-
meadamente de refrigeração, ao comprimido, protec-
ção e segurança, ferramentas e máquinas ferramentas. 

3. Quaisquer outras funções que o Ministério do 
Comércio entenda atribuir-lhe. 

ARTIGO 3 

O capital estatutário da INTERMECANO, E. E., 
é de 222 000 000,00 MT, integralmente subscrito pelo 
Estado.» 

Aprovado pelo Conselho de Ministros 
Publique-se. 
O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-

chungo. 




