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O Governo de Moçambique, representado pelo Ministro da Economia e Finanças,
Adriano Maleiane, e o Banco Mundial (BM), representado pelo Senhor Mark Lundell
assinaram em Maputo um acordo de financiamento no valor de USD 82 milhões em
apoio ao programa de acesso universal de energia até 2030 designado Projecto de
Energia para Todos (ProEnergia).
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

CARTA DE SERVIÇOS

Natureza
Órgão Central do Aparelho do Estado que, de acordo com os princípios, objectivos e tarefas definidos pelo
Governo, orienta a formulação de políticas de desenvolvimento económico e social, coordena o processo de
planificação e superintende a gestão das finanças públicas.

Missão
Conceber, formular, executar e avaliar as políticas de desenvolvimento económico e social sustentável e
inclusivo, assegurando a mobilização e alocação criteriosa, bem como o controlo da utilização eficiente, eficaz e
transparente dos recursos públicos.

Visão
Impulsionar o desenvolvimento sócio-económico do País através da prestação de serviços de excelência na
gestão de políticas económicas e sociais integradas e de prestação de contas, em prol do progresso e bem-estar do
povo moçambicano.

Valores
Meritocracia, Eficiência e Focalização.

Serviços Essenciais
• Elaborar a proposta do Programa Quinquenal do Governo, do Cenário Fiscal de Médio Prazo, do Plano
Económico e Social do Orçamento do Estado e a Conta Geral do Estado;
• Orientar a fixação da previsão plurianual das receitas e do financiamento do Orçamento do Estado e
comunicar os limites da despesa anual dos Órgãos e instituições do Estado;
• Implementar políticas Tributárias, Aduaneiras, Orçamental, de Seguros e de Previdência Social dos
Funcionários Agentes do Estado e dos Combatentes;
• Elaborar Normas e Instruções sobre a Execução do Orçamento do Estado;
• Elaborar Relatórios do Balanço do Plano Económico e Social e de Execução do Orçamento do Estado;
• Celebrar, em representação do Estado, acordos de contratação da Dívida Pública Interna e Externa e zelar pela
sua implementação;
• Coordenar a avaliação da execução das políticas macro-económicas e sectoriais.

EM FOCO
MARP Atento ao Desenvolvimento Socioeconómico de Moçambique
Por: Lucrécia Nhabomba

O

último relatório do Mecanismo
Africano de Revisão de Pares
(MARP), lançado em Maputo, alerta
para os efeitos da mudança do foco
na agricultura como a base para o
desenvolvimento nacional.
Falando na cerimónia de lançamento oficial do segundo relatório do
MARP, o Presidente do Fórum
Nacional do MARP, Lourenço do
Rosário, disse que o documento
retrata a realidade prevalecente no
País em matérias de governação,
abstendo-se de elaborar qualquer
leitura de natureza política, razão
pela qual o documento é considerado um importante instrumento de
consulta a vários níveis.
Para o Presidente do MARP "em
2009 a agricultura era, efectivamente, a base do desenvolvimento.
Agora há uma hesitação bastante
grande, até como percepção que
podemos deslocar esse foco para a
indústria extractiva o que traz
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alguns perigos", explicou Lourenço
do Rosário."
Segundo a fonte, o relatório aborda
também temáticas inseridas dentro
de quatro pilares definidos, nomeadamente, a boa governação política,
boa governação económica, boa
governação corporativa empresarial
e boa governação para o desenvolvimento socioeconómico.
“É natural que Moçambique esteja a
enfrentar desafios dentro destes
pilares que mencionei, mas podemos afirmar que do primeiro relatório
para o actual encontramos boas
práticas de governação que merecerem fortes elogios. Também não
podemos deixar de mencionar a
questão da corrupção que está a
minar todo o tecido social, desde o
mais pequeno núcleo da sociedade
até ao mais alto nível da governação,” referiu o Presidente.

Já a representante do painel de
personalidades
Eminentes
do
MARP, Mona Attia, disse que desde
o ano de 2010, Moçambique registou melhorias notáveis na Governação e gestão económica, contudo,
persistem ainda inúmeros desafios
na gestão da economia.
“Estou orgulhosa pelo facto de
Moçambique e seu presidente terem
conseguido fazer o lançamento
deste segundo Relatório do MARP
em tempo recorde comparativamente com outros países da África
Austral. Isto significa que Moçambique acabou sendo pioneiro na
SADC na implementação deste
mecanismo a par com o Uganda e
Quénia”, citou.
Refira-se que depois do lançamento,
segue-se agora a fase da divulgação
por todos os sectores da sociedade,
por forma a ajudar na planificação
nacional.
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DESTAQUE
“Programa Nacional de Energia para Todos”

Parceiros Desembolsam mais de USD 80 Milhões
Por: Lucrécia Nhabomba

O

Governo de Moçambique, representado pelo Ministro da Economia
e Finanças, Adriano Maleiane, e o
Banco Mundial (BM), representado
pelo Senhor Mark Lundell, assinaram em Maputo um acordo de
financiamento no valor de USD 82
milhões em apoio ao programa de
acesso universal de energia até
2030, designado Projecto de Energia para Todos (ProEnergia).

da comparticipação do Governo bem
como o financiamento de alguns
impostos, caso do IVA e do financiamento directo a projectos na modalidade de donativo,” sublinhou.
Refira-se que o "Programa Nacional
de

Energia para Todos” foi lançado em
2018, pelo Presidente da República,
Filipe Nyusi, e prevê que, até 2030,
esteja assegurado o acesso a energia, à escala nacional, através de
uma
abordagem
tecnicamente
viável e financeiramente sustentável.

O Ministro da Economia e Finanças
sublinhou o facto de o financiamento poder garantir progressos em
expansão e qualidade da Rede
Nacional de Transportes de Energia
para zonas rurais, contribuindo
para o bem-estar da população e o
desenvolvimento socio económico
do País.
Numa outra abordagem Maleiane
enalteceu o Banco Mundial pelo
"apoio Técnico e Financeiro nos
últimos 3 anos referente a aprovação
de critérios de financiamento de
projectos em 100%, retirando os 10%
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ACTUALIDADE
MEF Visita Zonas Afectadas Pelo Ciclone IDAI
Por: Emílio Fuel

O

Ministro

Finanças,

da

Adriano

Economia
Maleiane,

e
na

companhia do Presidente do Banco
Mundial, David Malpass, visitaram
as zonas afectadas pelo ciclone IDAI
na Cidade da Beira.
Durante a visita, os Governantes
mantiveram vários encontros com
dirigentes do INGC, Município da
Beira e agentes económicos para
inteirarem-se do nível de estragos
que foram causados Por este desastre natural.
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ACTUALIDADE
Matérias sobre Seguros Chegam às Escolas
Por: Domingos Chapungo

O

Instituto de Supervisão de

Seguros de Moçambique (ISSM) e o
Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação (INDE) assinaram, na cidade de Maputo, um
Memorando de Entendimento, cujo
objecto é a integração de matérias
sobre seguros nos curricula escolares

do

Ensino

Primário

e

Secundário Geral, bem como na
realização

conjunta

de

outros

programas de educação financeira.
Com o memorando, espera-se que,
com

a

capacidade

técnica

e

pedagógica dos quadros do INDE, se
adaptem, ao nível do aluno, conteúdos e mensagens sobre matéria de
seguros, prevendo-se, igualmente, a
produção de material didáctico no
âmbito

da

implementação

da

Estratégia da Educação Financeira
em Seguros do ISSM.
O documento foi rubricado pelos
titulares

das

duas

instituições,

nomeadamente, a Presidente do
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Conselho

do

assinatura é importante na medida

ISSM, Otília Santos, o Director

de

Administração

em que, pela primeira vez, serão

Geral do INDE, Ismael Nhêze, e a

introduzidos, nos curricula esco-

Administradora Executiva do ISSM,

lares, conteúdos sobre seguros, com

Percina Sitoe, e contou com a

uma

presença do Presidente da Asso-

nível do Ensino Primário, seguido do

ciação Moçambicana de Segurado-

Ensino

ras, Curratilaine Remane, do repre-

profundidade.

sentante da Associação dos Correto-

Ismael Nhêze referiu que uma das

res de Seguros de Moçambique, de

acções

quadros do ISSM, Ministério da

integração curricular de conteúdos

Educação

sobre seguros, é a capacitação dos

e

Desenvolvimento

abordagem

generalizada

Secundário

com

importantes

a

mais

para

a

Humano (MINEDH), INDE, entre

quadros

outros convidados.

matéria em alusão, cuja primeira

Na ocasião, Otília Santos, referiu-se

sessão terá lugar ainda este mês de

ao papel do ISSM que, para além de

Maio, na cidade de Maputo.

super

Este memorando foi celebrado em

visionar e fiscalizar a actividade

alinhamento com dois importantes

seguradora,

promove

acções

do

MINEDH,

sobre

a

de

instrumentos do Governo, designa-

educação do consumidor e público

damente, Estratégia para o Desen-

em geral para permitir escolhas

volvimento do Sector Financeiro em

acertadas na fase de contratação do

Moçambique

seguro e defender os direitos dos

Estratégia

tomadores de seguro.

Financeira (ENIF -2016-2022), cujo

Por seu turno, o Director Geral do

objectivo é a melhoria dos níveis de

INDE, Ismael Nhêze, disse que a

inclusão financeira no País.

(2013-2022)

Nacional

de

e

a

Inclusão
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ACTUALIDADE
ISSM e GIFiM instam Seguradoras a Adoptarem Lei de Prevenção e
Combate do BC/FT
Por: Domingos Chapungo

O

Instituto de Supervisão de
Seguros de Moçambique (ISSM), em
parceria com o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique
(GIFiM), realizou, na Cidade de
Maputo, o Seminário Relativo ao
Projecto de Aviso que aprova as
Directrizes sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais
e Financiamento do Terrorismo
(BC/FT) aplicáveis ao Sector Segurador.
O evento tinha como objectivo
debater um conjunto de deveres e
procedimentos a adoptar pelas
entidades habilitadas ao exercício
da actividade seguradora, sociedades gestoras de fundos de
pensões complementares, mediadores de seguros e resseguro, bem
como outras entidades submetidas
por Lei à supervisão do ISSM.
De entre outros convidados, participaram do encontro quadros das
duas instituições, Presidente da
Associação Moçambicana de Seguradoras (AMS), Curratilaine
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Remane, Presidente da Associação
dos Corretores de Seguros de
Moçambique
(ACSM),
George
Mathonsi, representantes das seguradoras e das corretoras de seguros.
Falando durante a abertura do
evento, a Presidente do Conselho de
Administração do ISSM, Otília
Santos, referiu que na área de
seguros o artigo 6 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n. 30/2011,
de 11 Agosto, estabelece que “as
entidades habilitadas ao exercício
da actividade seguradora e os mediadores de seguros são obrigadas, de
forma especial, a adoptar medidas
organizativas e de controlo interno,
que permitam a verificação de
transacções que possam indiciar o
branqueamento de capitais, nos
termos da legislação aplicável”.
A Dirigente explicou que os operadores do sector de seguros devem
adoptar a Lei de BC/FT, tendo em
conta que este diploma legal é de
cumprimento obrigatório. Para o
efeito, o ISSM preparou o projecto

de Aviso que aprova as directrizes
sobre prevenção dessas matérias
aplicáveis ao mercado, após a
auscultação dos intervenientes e
harmonizado com o GIFiM, visando
o enriquecimento do mesmo.
Por seu turno, o Director de
Serviços de Estudos e Cooperação
do GIFiM, Paulo Munguambe, disse
que a luta contra o BC/FT foi
reforçada com a adopção da
Convenção das Nações Unidas
contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas
(Convenção de Viena, de 1988),
contra a Criminalidade Organizada
Transnacional (Convenção de Palermo, de 2000) e contra a Corrupção
(Convenção de Mérida, de 2003).
Este exercício culminou com a
criação do Grupo de Acção Financeira (GAFI) e aprovação das 40
Recomendações que estabelecem
regras e padrões normativos internacionais
de
cumprimento
obrigatório.
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AT Intensifica Sensibilização e Fiscalização Aduaneira e Fiscal
Por: Ricardo Nhantumbo

O

distrito de Moamba, na
província de Maputo, foi palco
da primeira Sessão do Conselho
Directivo Ordinário da Autoridade Tributária (AT) alargado
aos directores regionais, delegados
provinciais,
incluindo
UGC’s, DAF’s e outros chefes
dos terminais localizados na
Cidade e Província de Maputo.
O encontro dirigido pela Presidente da AT, Amélia Nakhare,
passou em revista as decisões
tomadas no Conselho Superior
Tributário do ano em curso, das
quais destaca-se o Fundo Social,
ou seja, a proposta do Regulamento de uso dos recursos existentes e de afectação e transferência dos funcionários
e
agentes da AT, bem como o
balanço das actividades do
primeiro semestre de 2019.
Falando sobre a colecta de
receita, Amélia Nakhare enalteceu, por um lado, as províncias
da Zambézia, Tete, a Cidade e
Província de Maputo, pelo seu
desempenho nos primeiros três
meses de 2019, e por outro, a
Direcção Geral das Alfândegas
que, no período em referência,
conseguiu alcançar os níveis de
cobrança pré estabelecidos, o
que de certa forma serviu de
esteio para a economia nacional.
No mesmo âmbito, Nakhare
desafiou as duas direcções operativas (DGI e DGA) a intensificar
os níveis de sensibilização e
fiscalização em toda extensão do
País.
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ACTUALIDADE
Arrecadação de Receitas Melhora no Primeiro Trimestre
Por: Evinilde Fernanda

A ocorrência de choques climatéricos, com principal destaque para o ciclone IDAI, que afectaram a capacidade produtiva do Sector da Agricultura e ainda a destruição de Infraestruturas
dos Sectores de Transporte, Comunicação e Turismo, obrigou o Governo a rever as perspectivas
de crescimento económico para 2019 em 2,5% contra 4,7% indicado na previsão inicial.
Apesar destas adversidades, o Relatório de Execução Orçamental (REO) de Janeiro a Março de
2019 reporta uma arrecadação de receitas do Estado no montante de 49.181,6 milhões de meticais, representando um crescimento na ordem de 6.4% em relação ao período homólogo de
2018 que registou uma cobrança de receitas na ordem de 46,208.3 milhões de meticais.
O REO do primeiro trimestre de 2019 faz ainda alusão a mobilização de recursos no valor de
64.668,4 milhões de Meticais, incluindo 5.274,8 milhões de Meticais de Mais-Valias de 2017,
equivalente a 19,0% da previsão e uma realização da despesa total de 60.280,6 milhões de Meticais, correspondente a 17,7% do Orçamento Anual.
Já o nível de execução da despesa de Funcionamento alcançou o equivalente a 23,9% do Orçamento para o ano, tendo o Investimento atingindo o correspondente a 6,9% do programado,
sendo 10,7% na componente interna e 4,5% na componente externa.
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ACTUALIDADE
Nas Festividades do Dia Internacional do Trabalhador

Graciano Francisco Exorta Funcionários a Recensearem-se
Por: Zainuro Chabane Mussa

O

Director Provincial de Economia e Finanças da Zambézia,
Graciano Francisco, advertiu aos
funcionários do seu pelouro a
dirigirem-se aos postos de recenseamento por forma a ter direito a votos
nas próximas eleições.
Graciano Francisco falava na
Cidade de Quelimane, no âmbito
das comemorações do Dia Internacional do Trabalhador assinalado a
1 de Maio de 2019.
Neste dia festivo quero lembrar aos
presentes que os postos de recenseamento eleitoral estão abertos
todos os dias da semana a fim de
abranger aqueles moçambicanos
que por inerência de trabalhos, não
tem tido tempo no meio de semana.
Temos também casos daqueles que
mudaram de residência outros perderam o cartão de eleitor passado,
vamos todos actualizar os
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nossos dados nos postos abertos de
modo que exerçamos o nosso direito
de voto em Outubro próximo, exortou
o dirigente.
O Director Provincial da Economia e
Finanças da Zambézia endereçou
felicitações a todos os funcionários
pelo dia e enalteceu os esforços de
todos os trabalhadores no engajamento da produção e produtividade,

todos os trabalhadores no engajamento da produção e produtividade,
rumo ao desenvolvimento da

província da Zambézia.
O dirigente destacou também o
empenho de cada funcionário para
o alcance dos objectivos existentes e
aprovado no PES da Zambézia da
luta continuada para o alcance ou
superação dos 100% da Meta das
receitas fiscais, com intuído de
Zambézia continuar a ser uma das
províncias mais influentes na
contribuição das receitas arrecadadas aos cofres do Estado.
As comemorações do 1° de Maio a
DPPEFZ
iniciaram
com
uma
Marcha pelas artérias da cidade de
Quelimane em direção à Praça dos
Heróis moçambicanos, onde culminou com a deposição de uma coroa
de flores e comício que foi dirigido
pelo Administrador do Distrito de
Quelimane Eduardo João Vida, que
se fazia acompanhar de membros
do governo distrital.
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PERFIL DO FUNCIONÁRIO
Trabalhar na DPEFT Tem Sido Uma Escola Diária Para Mim, Isidro Matimbe
Por: Zainuro Chabane Mussa

Isidro Matimbe é natural de Gaza,
concretamente
na
cidade
de
Xai-Xai, casado, pai de 3 filhos,
Engenheiro Civil de profissão.
Funcionário da Direcção Provincial
de Economia e Finanças de Tete
(DPEFT), é actual chefe do Departamento de Receita e Fiscalização na
DPEFT na província de Gaza
Fale da sua projecção profissional?
Fui admitido nas Finanças em
2008, onde tive a oportunidade de
me enquadrar no Departamento de
Receitas e Fiscalização, como técnico profissional de construção Civil.
Pelas competências e habilidades
profissionais demostradas ao longo
dos anos nesse departamento pude
desempenhar
atribuições
nas
outras secções como:
Secretariar o Colectivo de Direção;
fazer parte da Comissão Técnica de
Construção Civil para responder o
sector de manutenção de obras
públicas da Província;
Nos meados de 2015, por indicação
das Senhora Directora Provincial da
Economia e Finanças, fui nomeado
chefe do Departamento de Receitas
Fiscalização, função essa que
actualmente exerço.
O que mais lhe marcou na vida
profissional?
Foi o desafio de desviar o escopo da
minha
área
profissional
–
Construção Civil para responder a
função que me foi atribuída do
Departamento de Receita e Fiscalização, isso fez com que eu desenvolvesse conhecimentos profundos
na área de Fiscalização orçamento,
contabilidade, gestão, entre outros.
Foi uma escola para mim uma
aprendizagem contínua.
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Quais foram os momentos Bons e
Ruins na Instituição?
O momento bom foi a confiança que
me foi atribuída para assumir a
gestão do departamento, a aprendizagem contínua que tem resultado nas várias atribuições de diplomas de mérito. Momentos maus
hummm! São poucos porque, tem
sido aqueles que quando tenho um
trabalho que é rejeitado e tenho de o
fazer novamente. No princípio dá
uma sensação de que não sei fazer
algo bom, mas esse é um "mau
positivo”.
Quais são as pessoas que admira
nas Finanças e fora?
Profissionalmente, admiro alguns
colegas pela sua forma de trabalhar,
mas não acho conveniente citar
nomes.
Fora
admiro
jovens
empreendedores
que
trazem
soluções para a sociedade.
O que diria aos colegas e familiares
que foram afectados pela cheia cá
na Província e pelos Ciclones nas
Províncias de Sofala e Cabo-Delgado?
Diria que é um desastre natural,
que trouxe um desafio humano. Aos
irmãos
afectados
que
sejam
optimistas porque podemos voltar a
construir e ter aquilo que perdemos.
Particularmente na cidade de Tete,
no período das cheias, ajudei no
transporte dos bens e forneci água
potável a população que estava
reassentada no bairro Matundo,
sinto que dei o meu ombro e isso
deixa-me feliz, convido aqueles que
podem ajudar para que o façam, é
bíblico ajudar o próximo.

O que diz sobre a crise económica?
A crise económica é uma etapa que
fazemos parte dela e somos a
solução, porque somos chamados a
redobrar esforços de trabalho e as
nossas metas para resolver os problemas aumentando as nossas áreas
de cultivo por exemplo.
Consegue conciliar a vida profissional com a familiar?
Sim consigo, é na família que
encontro energias para poder ter a
robustez por forma a atender com
eficiência as tarefas que me são
atribuídas
Alguma viagem de sonho?
(Risos) gostaria de ir a Veneza
(Itália), porque para além de ser
uma cidade histórica e romântica, é
uma cidade que se localiza ao nível
do mar e a circulação é feita por
meios marítimos. Gostaria de ir na
companhia da minha esposa.
Qual é o desejo que tem para o seio
familiar?
Desejo uma família próxima, coesa
e amiga, ver meus filhos
crescidinhos e formados.
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MENSAGEM
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SAÚDE E LAZER
Conheça as Frutas que Ajudam a Evitar Gripes e Resfriados

Estudos indicam que as gripes e resfriados são mais comuns no inverno, e isso é de facto notório,
para não sofrer com esses problemas, é importante reforçar o sistema imunológico e, nessa missão,
a vitamina C é indispensável.
Segundo pesquisas o consumo de sucos de fruta naturais pode ser uma forma de ingerir vitaminas,
pois, os sucos hidratam o que é importantíssimo em todas as estações, até mesmo no inverno, em
que também perdemos líquidos. Eles são naturais e nutritivos e oferecem vitaminas e sais minerais
necessários para mantermos o nosso corpo saudável e forte.
Segue a lista de algumas frutas com grande concentração de vitaminas importantes para o inverno:
Laranja: o tradicional suco de laranja é o mais conhecido para repor a vitamina C. As propriedades da fruta também
ajudam a manter a pele macia e a saúde do coração em dia. As combinações com outras frutas, como a acerola, são uma
óptima opção para variar os sabores com a garantia que as vitaminas e sais minerais necessários
para manter o corpo saudável e forte estarão presentes nesses sucos.
Uva: contém um teor elevado de antioxidantes e é uma rica fonte de vitaminas A, B1, B2 e de potássio, que fazem o nosso sistema imunológico mais forte durante as baixas temperaturas.
Romã: tem grande concentração de ferro, antioxidantes, fitoquímicos, polifenóis e vitamina C. É rica em fibras que
ajudam a combater doenças cardiovasculares, protegem nosso organismo de radicais livres nocivos, ajudando a prevenir
doenças como o cancro, e é indicada à pacientes anémicos.
Banana: uma das melhores fontes de potássio, que ajuda a manter a pressão arterial durante o inverno. É rica em fibras
e cheios de vitaminas, ajuda a melhorar o nosso sistema imunológico.
Limão: O suco de limão também é muito conhecido por apresentar diversos usos e propriedades curativas. Essa fruta
não é somente uma fonte de vitamina C, mas também pode prover saúde e longevidade a quem a consome regularmente.
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ENTRETENIMENTO
Frase do mês

O importante não é quem sorri com você,
mas quem vai estar com você quando você
não puder sorrir

Pensamento do mês...
Os ventos que as vezes tiram algo que amamos, são os mesmos que trazem algo
que aprendemos a amar... Por isso não devemos chorar pelo que nos foi tirado e
sim, aprender a amar o que nos foi dado. Pois tudo aquilo que é realmente nosso,
nunca se vai para sempre... (Bob Marley).
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PRINCIPAL LEGISLAÇÃO RELACIONADA COM O MEF, APROVADA PELA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
ENTRE JANEIRO ÀMARÇO DE 2019

1. Diploma Ministerial
n.º 14/2019, de 22 de
Janeiro
(Ministério da Economia
e Finanças) –Aprova
os procedimentos administrativos e orientações
complementares para a
implementaçã do Concurso
por Lances, para aquisição de bens e contratação
de serviços.
2. Diploma Ministerial
n.º 15/2019, de 23 de
Janeiro
(Ministério da Economia
e Finanças; Ministério
dos Transportes e Comunicações) -Aprova as especificações técnicas que devem
ser observadas para efeitos de aquisição de viaturas
protocolares, para os dirigentes superiores do Estado;

3. Decreto n.º 12/2019,
de 27 de Fevereiro

5. Decreto n.º 14/2019,
de 28 Fevereiro

Estabelece os montantes
dos subsídios de comunicação e de combustível, bem
como o suplemento de vencimento para os titulares
de funções de direcção,
chefia e confiança integrantes dos grupos salariais
1 e 1.1;

Extingue a Empresa de
Desenvolvimento
de Mapu
to Sul, E.P., abreviadamente designada por Maputo
Sul, E.P., criada pelo
Decreto n.º 31/2010, de
23 de Agosto

4. Decreto n.º 13/2019,
de 27 de Fevereiro
Aprova o Regulamento de
Articulação de Sistemas
de Segurança Social Obrigatória dos Trabalhadores
por Conta de Outrem e
por Conta Própria, dos Funcionários do Estado e
dos Trabalhadores do Banco de Moçambique;

Ministério da Economia e Finanças

Nós Somos o MEF, O MEF Somos Nós
Meritocracia, Eficiência e Focalização
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