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2.° SUPLEMENTO 

S U M Á R I O 

Assembleia da República: 
Resolução n.o 5/2000: 

Aprova o Plano Económico e Social do Governo 
para 2000. 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Resolução n.o 5/2000 
de 2 de Maio 

Tendo apreciado o Plano Económico e Social do Go-
verno para 2000, nos termos da alínea h) do n.° 2 do 
artigo 135 da Constituição, a Assembleia da República 
determina: 

ARTIGO 1 
(Aprovação) 

É aprovado o Plano Económico e Social do Governo 
para 2000, observando na sua execução as decisões cons-
tantes da presente Resolução. 

ARTIGO 2 
(Revisão) 

O Governo deve submeter à Assembleia da República 
o Plano Económico e Social para 2000 revisto, após um 
conhecimento mais exacto do impacto das cheias e do 
financiamento disponível. 

ARTIGO 3 
(Agricultura e Desenvolvimento Rural) 

No domínio da Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
o Governo deve: 

a) Iniciar a integração no aparelho do Estado, dos 
extensionistas agrários; 

b) Integrar no programa de repovoamento pecuário 
as aves e os animais de pequena espécie, com 
incidência no sector familiar, nas zonas afec-
tadas pelas cheias; 

c) Reforçar a implementação de um programa de 
conservação de parques nacionais e de reservas; 

d) Prosseguir com acções de divulgação da Lei de 
Terras e seu regulamento; 

e) Melhorar os mecanismos de atribuição de títulos 
de direito de uso e aproveitamento de terra aos 
camponeses; 

f ) Estudar a possibilidade de extensão dos serviços 
da DINAGECA para os distritos; 

g) Prosseguir com acções que permitam que a gestão 
dos recursos naturais seja feita de parceria 
com as comunidades. 

ARTIGO 4 
(Pescas) 

No sector das Pescas, o Governo deve: 
a) Apoiar a actividade dos pescadores artesanais e 

semi - industriais; 
b) Promover o desenvolvimento da construção naval 

nos estaleiros existentes no país. 

ARTIGO 5 
(Indústria e Comércio) 

No domínio da Indústria e Comércio, o Governo deve: 
a) Reforçar as medidas que permitam ultrapassar a 

crise existente no sector de têxteis e confecções; 
b) Submeter periodicamente à Assembleia da Repú-

blica, informação sobre o grau de implemen-
tação da Lei do Caju e do seu impacto; 

c) Realizar o balanço do impacto das medidas toma-
das ao longo do ano no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento Empresarial (PODE) com 
especial incidência no apoio às pequenas e 
médias empresas; 

d) Reforçar as medidas institucionais para o con-
trolo pós - privatização; 

e) Prosseguir as acções tendentes a regulamentar o 
comércio fronteiriço; 

f ) Preparar a legislação que contribua para a gradual 
transformação do sector informal em formal; 

g) Redifinir o papel do Instituto de Cereais de 
Moçambique no âmbito da comercialização 
agrícola. 



ARTIGO 6 
(Recursos Minerais e Energia) 

No domínio dos Recursos Minerais e Energia, o Gover-
no deve: 

a) Promover acções para a reactivação da produção 
de carvão e grafite; 

b) Prosseguir com as acções tendentes a melhorar a 
compreensão pelos cidadãos em relação a fac-
turação da energia eléctrica; 

c) Desenvolver acções com vista à eliminação dos 
casos de cobranças indevidas no consumo de 
energia eléctrica; 

d) Expandir a implementação do projecto 
CREDELEC; 

e) Estudar formas para garantir o funcionamento 
sustentável dos sistemas isolados de energia 
eléctrica, ao nível dos distritos; 

f ) Prosseguir com as acções que permitam viabilizar 
o aproveitamento dos nossos recursos em areias 
pesadas. 

ARTIGO 7 
(Turismo) 

No domínio do Turismo, o Governo deve: 
a) Definir um programa de formação tendente a 

reforçar a capacidade profissional dos traba-
lhadores do ramo; 

b) Dinamizar a acção da Comissão de Facilitação 
Turística; 

c) Combater a prostituição de menores nos centros 
turísticos, reforçando a aplicação da lei que 
regula o acesso de menores a clubes nocturnos; 

d) Reforçar a capacidade de inspecção às unidades 
turísticas. 

ARTIGO 8 
(Transportes e Comunicações) 

No domínio dos Transportes e Comunicações, o Go-
verno deve: 

a) Dar particular atenção ao transporte rodoviário 
de passageiros, promovendo o aumento de 
capacidade de transporte público e incenti-
vando os transportadores semi -colectivos para 
melhorarem a prestação de serviços aos utentes; 

b) Prosseguir as acções tendentes ao desenvolvimento 
dos três corredores ferro - portuários de forma 
tomá-los cada vez mais viáveis. 

ARTIGO 9 
(Obras Públicas) 

No domínio das Obras Públicas, o Governo deve: 
a) Reforçar a capacidade de fiscalização das obras 

públicas; 
b) Garantir que no processo de reabilitação das infra-

-estruturas destruídas pelas cheias se assegure 
a participação prioritária de empresas nacionais; 

c) Garantir a manutenção das principais barragens 
do país e prosseguir com as negociações que 
conduzam a uma melhor gestão das águas dos 
rios internacionais; 

d) Prosseguir com as acções que visem potenciar as 
Empresas de Construção e Manutenção de 
Estradas (ECMEP); 

e) Continuar com os esforços tendentes a melhorar a 
prestação de serviços e o atendimento público 
com especial incidência às reclamações dos 
consumidores de água; 

f) Prosseguir com os esforços para angariar os recur-
sos financeiros necessários à construção da 
ponte do Guijá. 

ARTIGO 10 
(Saúde) 

Na área da Saúde, o Governo deve: 
a) Reactivar o programa da saúde escolar com vista 

a assegurar a melhoria da saúde às crianças 
e jovens; 

b) Reactivar o programa de saneamento básico do 
meio ambiente; 

c) Reforçar todas as acções visando a diminuição da 
mortalidade materno infantil. 

ARTIGO 11 
(Educação) 

No domínio da Educação, o Governo deve: 
a) Prosseguir com os esforços tendentes a melhorar 

a qualidade de ensino; 
b) Criar condições para a mantenção e reabilitação 

das unidades escolares em estado de degrada-
ção, garantindo o seu apetrechamento em ma-
terial e equipamento. 

ARTIGO 12 
(Trabalho) 

Na área do Trabalho, o Governo deve: 
a) Reforçar os mecanismos que assegurem que as 

empresas canalizem com regularidade obriga-
tória para à segurança social, os fundos resul-
tantes dos descontos dos trabalhadores; 

b) Reforçar as acções de inspecção às empresas 
públicas e privadas. 

ARTIGO 13 
(Juventude e Desporto) 

No domínio do Desporto e Juventude, o Governo deve: 
a) Criar mecanismos visando o investimento e desen-

volvimento do desporto de pessoas portadoras 
de deficiência; 

b) Conceber programas multisectoriais dirigidos a 
jovens com vista à redução da deliquência 
juvenil; 

c) Prosseguir com os esforços para o alargamento e 
massificação do desporto. 

ARTIGO 14 
(Cultura) 

Na área da Cultura, o Governo deve: 
a) Desenvolver acções que visem o combate a pira-

taria; 
b) Promover actividades que permitam a melhor 

utilização dos tempos livres pelos jovens; 
c) Proceder a educação das comunidades sobre os 

perigos do SIDA e de outras doenças endémicas 
através do teatro e outras manifestações cul-
turais. 



ARTIGO 1 5 

(Administração Pública e Poder Local) 

No âmbito da Administração Pública e Poder Local, o 
Governo deve: 

a) Identificar e quantificar os recursos necessários 
para a recuperação das infra - estruturas do sec-
tor público nos distritos e postos administra-
tivos; 

b) Prosseguir com as acções para o apetrechamento 
das administrações dos distritos e postos admi-
nistrativos; 

c) Assegurar a realização de inspecções periódicas 
para controle do funcionamento da Adminis-
tração Pública; 

d) Elaborar a legislação complementar ao pacote 
autárquico em particular a relacionada com a 
questão da transferência de competências do 
Estado para às autarquias; 

e) Submeter para apreciação da Assembleia da Re-
pública a proposta de lei sobre a organização 
e funcionamento dos órgãos locais do Estado; 

f ) Desenvolver acções visando a demarcação das 
fronteiras terrestres do Estado moçambicano. 

ARTIGO 1 6 

(Administração da Justiça) 

No âmbito da Administração da Justiça, o Governo 
deve: 

a) Proceder a uma avaliação global do impacto das 
cheias, definindo um plano de recuperação das 
infra - estruturas danificadas e a reposição do 
acervo da documentação destruída; 

b) Desenvolver acções para a efectiva utilização dos 
recursos aloucados garantindo - se a construção 
e reabilitação das infra - estruturas, especialmente 
os estabelecimentos prisionais; 

c) Assegurar o cumprimento dos direitos dos traba-
lhadores com particular incidência na área da 
justiça laboral. 

ARTIGO 17 

(Defesa e Ordem Pública) 

Na área da Defesa e Ordem Pública, o Governo deve: 
a) Prosseguir com as acções conducentes a moderni-

zação das Forças de Defesa e Segurança, pres-
tando particular atenção a reabilitação e manu-
tenção das infra - estruturas e a aquisição de 
equipamento; 

b) Potenciar as Forças de Defesa e Segurança de 
forma a garantir uma maior eficácia na par-
ticipação em missões humanitárias e operações 
de manutenção da paz; 

c) Submeter para apreciação da Assembleia da Re-
pública a proposta de Lei do Estatuto do Com-
batente da Luta de Libertação Nacional. 

ARTIGO 1 8 

(Relações Externas) 

No âmbito das Relações Externas, o Governo deve: 
a) Conduzir toda a actividade diplomática visando 

a mobilização de recursos externos para a 
reparação dos danos causados pelas calami-
dades; 

b) Desenvolver acções com vista a dignificar as 
comunidades moçambicanas no exterior, garan-
tindo-lhes assistência e protecção dos seus inte-
resses; 

c) Desenvolver acções com vista a informação e 
enquadramento das comunidades estudantis no 
exterior. 

ARTIGO 1 9 

(Politica Orçamental) 

No âmbito da Política Orçamental, o Governo deve: 
a) Concluir a elaboração do Código Autárquico; 
b) Desenvolver acções conducentes a compensar o 

Fundo do Turismo, face a abolição do Imposto 
de Turismo; 

c) Submeter para apreciação da Assembleia da 
República, as propostas de alterações julgadas 
pertinentes à Lei n.° 11/97, de 31 de Maio; 

d) Proceder a análise dos critérios de distribuição 
do Fundo de Compensação Autárquico e dos 
subsídios aos órgãos locais do Estado por 
forma a proceder a uma distribuição mais 
equitativa dos recursos do Estado; 

e) Iniciar com a primeira inspecção às autarquias, 
nos termos do n.° 2 do artigo 80 da Lei 
n.o 11/97, de 31 de Maio. 

Aprovada pela Assebleia da República, aos 2 de Maio 
de 2000. 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Joaquim Mulémbwè. 




