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S U M Á R I O 
Conselho de Ministros: 

Resolúção n.° 16/2002: 

Cria a Comissão Interministerial para a Conferência 
dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana 
(CIUA), em Maputo. 

Primeiro-Ministro: 
Despacho: 

Adjudica à SCI — Sociedade de Controle e Gestão de 
Participações Financeiras, SARL, a aquis ção da par-
ticipação social do Estado na CIMOC, SARL. 

Ministério do interior: 
Diploma Ministerial n.° 45/2002: 

Concede a nacionalidade moçambicana, por naturaliza, 
ção, a Dinah Robain. 

Diploma Ministerial n.° 46/2002: 

Concede a nacionalidade moçambicana, por reaquisição. 
a José Carlos Gonçalves Caseiro Rocha. 

Ministério do Ensino Superior, Ciência e 
Tecnologia: 

Despacho: 

Equipara os indivíduos que tenham concluído o 3.° ano 
da licenciatura em Direito em instituções moçambi-
canas de ensino superior, para efeitos de provimento 
e do abono do subsídio técnico, a bacharéis. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Resolução n.° 16/2002 
de 19 de Março 

A República de Moçambique irá acolher em 2003 a 
Segunda Conferência de Chefes de Estado e de Governo 
da União Africana. 

Reconhecendo a importância desta Conferência no con-
texto da política externa da República de Moçambique 
e o impacto sócio-económico que advirá da mesma, torna-
-se necessário criar condições para assegurar a sua reali-
zação com êxito. Este evento ó uma ocasião histórica de 
dimensão internacional, que vai fortalecer o prestígio de 
que a República de Moçambique goza em África e no 
mundo em geral. 

Havendo a necessidade de criar um órgão nacional de 
coordenação das actividades preparatórias da Conferência 
dos Chefes de Estado e d | Governo da União Africana, 
ao abrigo da alínea e) do artigo 153 da Constituição da 
República de Moçambique, o Conselho dc Ministros 
determina: 

Artigo 1. É criada a Comissão Interministerial para a 
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União 

Africana em Maputo, daqui em diante abreviadamente 
designado por CIUA. 

Art. 2. A CIUA é o órgão que coordena e supervisa a 
acção multisectorial do Estado sobre a preparação da 
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União 
Africana, a ter lugar na cidade de Maputo, em 2003. 

Art. 3 — 1. A CIUA tem a seguinte composição: 
— Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 

— Presidente; 
— Ministra do Plano e Finanças — Vice-Presidente; 
— Ministro dos Transportes e Comunicações; 
— Ministro das Obras Públicas e Habitação; 
— Ministro do Interior; 
— Ministro da Juventude e Desportos; 
— Ministro do Turismo; e 
— Ministro da Cultura. 

2. O Secretário-Geral da Presidência da República e o 
Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo 
são convidados permanentes da Comissão Interministerial. 

3. O Presidente da CIUA poderá convocar outras enti-
dades públicas ou privadas a participar nas suas sessões 
de trabalho, em função das matérias a tratar. 

Art. 4. São competências da CIUA: 
1) Submeter à aprovação do Conselho de Ministros 

o programa de acções preparatórias da Confe-
rência dos Chefes de Estado e de Governo da 
União Africana, e o respectivo orçamento; 

2) Garantir o envolvimento, nos preparativos e no 
evento, de outras instituições do Estado e da 
sociedade civil; 

3) Coordenar e supervisar a execução de todos os 
programas e accões. 

Art. 5. A Comissão reúne-se, pelo menos, uma vez por 
mês. 

Art. 6 — 1. A CIUA terá um órgão executivo que é o 
Conselho Técnico e um Secretariado. 

2. O Conselho Técnico será regido por um Regulamento 
aprovada pela CIUA. 

3. O Conselho Técnico será presidido pelo Secretário 
Permanente do Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação. 

4. Compete ao Conselho Técnico-
a) Preparar e executar o programa aprovado; 
b) Gerir o orçamento; 
c) Preparar propostas de decisão para a CIUA; 
d) Preparar e submeter a decisão superior o rela-

tório de execução do programa 

5. O Conselho Técnico reúne-se, pelo menos, uma vez 
por semana. 



Art. 7 — 1 . O Conselho Técnico é composto pelos 
representantes dos seguintes Ministérios, instituições e enti-
dades: 

— Ministério dos Negócios Estrangeiros e Coopera-
ção; 

— Ministério do Plano e Finanças; 
— Ministério dos Transportes e Comunicações; 
— Ministério das Obras Públicas e Habitação: 
— Ministério do Interior; 
— Ministério da Juventude e Desportos; 
— Ministério do Turismo; 
— Ministério da Cultura; 
— Presidência da República; 
— Gabinete de Informação. 

2. Sempre que necessário o Presidente do Conselho 
Técnico poderá convidar outras entidades, julgadas rele-
vantes, de acordo com os assuntos a tratar. 

Art. 8. A CIUA deverá apresentar ao Conselho de 
Ministros o relatório final das actividades desenvolvidas 
dentro de sessenta dias depois da conclusão da Conferência 
dos Chefes de Estados e Governos da União Africana, e 
extinguir-se-á de seguida. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

PRIMEIRO-MINISTRO 

Despacho 

No quadro do processo de reestruturação do sector 
empresarial do Estado, foi a PROSUL identificada, através 
do Decreto n.° 3/93, de 21 de Abril, para reestruturação 
ao abrigo da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto. 

Nos termos da alínea c) do n.° 1 do artigo 8 desta 
mesma lei, e do Decreto n.° 28/91, de 21 de Novembro, 
foi efectuado um concurso restrito com vista à alienação 
de até 80 por cento do património da empresa, no seu 
todo ou das suas unidades de produção. 

No âmbito deste concurso foi, pois, objecto de privati-
zação, 80 por cento do património da CIMOC, Unidade 
integrante da PROSUL, que veio a ser adjudicada por 
despacho do Primeiro-Ministro de 8 de Agosto de 1996, 
tendo sido constituída uma sociedade anónima de respon-
sabilidade limitada, designada CIMOC, SARL, com parti-
cipação do Estado moçambicano em 20 por cento do 
capital social, operação formalizada por escritura de adju-
dicação, celebrada em 19 de Agosto de 1996, no Cartório 
Notarial Privativo do Ministério do Plano e Finanças. 

Por proposta dos accionistas privados, a SCI — Socie-
dade de Controle e Gestão de Participações Financeiras, 
SARL, com vista à alienação da participação social detida 
pelo Estaco, foi, para o efeito, autorizada a negociação 
com esta sociedade, ao abrigo do disposto na alínea c) do 
artigo 8 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, e em confor-
midade com o estabelecido para a matéria no Decreto 
n.° 28/91, de 21 de Novembro. 

Concluídas as referidas negociações, e em ordem à 
definição precisa de direitos e obrigações das partes; 

O Primeiro-Ministro, usando da competência definida 
no n.° 1 do artigo 10 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, 
decide: 

1. É adjudicada à SCI — Sociedade de Controle e Ges-
tão de Participações Financeiras, SARL, a aquisição da 
participação social do Estado na CIMOC, SARL, corres-
pondente a 20 por cento do capital social desta sociedade, 
com todos os direitos e obrigações à mesma inerentes. 

2. De harmonia com o artigo 46 do Decreto n.° 28/91, 
de 21 de Novembro, é designado o Presidente da Comissão 
Executora da Privatização da PROSUL, Zefanias Chilongo 
Cossa, para outorgar em representação do Estado de 
Moçambique na escritura de adjudicação a celebrar com 
os adjudicatários. 

Maputo, 15 de Março de 2002. — O Primeiro-Ministro, 
Pascoal Manuel Mocumbi. 

MINISTÉRIO BO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 45/2002 
de 3 de Abril 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe é conce-
dida pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina: 

Ê concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Dinah Robain, nascida a 15 de Feve-
reiro de 1939, na África do Sul. 

Ministério do Interior, em Maputo, 10 de Dezembro 
de 2001. — O Ministro do Interior e para Assuntos de 
Defesa e Segurança na Presidência da República, Almerino 
da Cruz Marcos Manhenje. 

Diploma Ministerial n.° 46/2002 
de 3 de Abril 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto, conjugado com o artigo 16 da Lei 
n.° 16/87, de 21 de Dezembro, e no uso da faculdade 
que lhe é concedida pelo artigo 12 da Lei da Nacionali-
dade, determina: 

Ê concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a José Carlos Gonçalves Caseiro Rocha, 
nascido a 18 de Julho de 1967, em Mocuba. 

Ministério do Interior, em Maputo, 18 de Março 
de 2002. — O Ministro do Interior e para Assuntos de 
Defesa e Segurança na Presidência da República, Almerino 
da Cruz Marcos Manhenje. 

MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Despacho 

Havendo necessidade de estabelecer mecanismos visando 
assegurar o devido enquadramento profissional a juristas 



cuja a situação depende da apresentação de certificado 
de habilitações comprovativo do grau de bacharelato, 
determino: 

Único. Os indivíduos que tenham concluído o 3.° ano 
da licenciatura em Direito em instituições moçambicanas 

de ensino superior, são equiparados, para efeitos de provi-
mento e do abono do subsídio técnico, a bacharéis. 

Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, 
em Maputo, 27 de Fevereiro de 2002. —- A Ministra do 
Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, Lídia Maria Serra 
Ribeiro Arthur Brito. 






