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ARTIGO 7 

E extinta a Comissao para a Coordenac;ao dos Programas da 
Cultura e Informac;ilo da SADC 6rgilo criado pelo Decreto 
Presidencial n° 34/91, de 24 de Agosto. 

ARTIGO 8 

Os recursps humanos, materiais e financeiros da extinta 
Comissilo para Coordenac;ao dos Programas da Cultura e 
Informac;ao da SADC passam para a CONSADC. 

ARTIGO 9 

Compete ao Conselho de Ministros aprovar o Regulamento 
de Funcionamento da CONSADC. 

Publique-se. 

0 Presidente da Republica, JoAQUIM ALBERTO Ctt1ssAN0. 

Despacho Presidencial n11 14/2003 
de 25 de Mar90 

Na sequencia da situac;ao de conflito verificada no Burundi 
que resultou num entendimento consubstanciado pela formac;ao 
do Governo de Transic;ao do Burundi, integrando os Partidos 
Politicos e Movimentos Armados, a Uniao Africana decidiu na 
sua Cimeira Extraordinaria dos Chefes de Estado e de Governo 
realizada em Addis-Abeba, de 3 a 6 de Janeiro de 2003, enviar 
com urgencia uma Forc;a Africana ao Burundi com o objectivo 
de supervisionar a implementac;ao do Acorda de Cessar Fogo. 

Considerando os objectivos da Uniao Africana de edificac;ao 
de paz e estabilidade no continente e tendo em conta o apelo 
feito nesse sentido; 

Tomando em considerac;ao o facto de Moc;ambique presidir o 
6rgao da SADC para Polftica, Defesa e Seguranc;a e de vir a 
acolher a Presidencia da Uniao Africana em 2003, o Governo da 
Republica de Moc;arnbique sente-se na obrigac;ao de integrar a 
referida Forc;a; 
- Neste sentido, nos termos do artigo 25 da Lei n° 18/97, de 1 de 

Outubro, e ouvido o Conselho Nacional de Defesa e Seguranc;a, 
decido: 

l .Autorizar a participa9ilo de uma Companhia das Forc;as 
Armadas de befesa de Moc;ambique no Burundi; 

2.A durac;ao da participa9iio dessa Forc;a sera de 12 (doze) 
meses, para este efeito e a sua extensao dependera da 
a valia9ilo da si tuac;iio prevalecente na al tura no 
territ6rio; 

3.Encarrego os Ministros da Defesa Nacional, dos 
Neg6cios Estrangeiros e Cooperac;ao e do Plano e 
Finam;as a execuc;ao do presente despacho. 

Publique-se. 

0 Presidente da Republica, JoAQUIM ALBERTO Ctt1SSANO. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n11 9/2003 
de 25 de Mar90 

Havendo necessidade de se proceder a actualizac;iio do 
recensearnento eleitoral referente ao ano de 2003, sob proposta 
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da Comissao Nacional de Elei<;oes, ao abrigo do artigo 19 da Lei 
n.0 18/2002, de 10 de Outubro, o Conselho de Ministros decreta: 

Unico. 0 perfodo de actualizac;iio do recenseamento eleitoral 
em todo o territ6rio nacional, referente ao anode 2003, e de 4 de 
Junho a 4 de Julho. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se 

0 Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Moc11111bi. 

Decreto n2 10/2003 
de 25 de Margo 

Havendo necessidade de se proceder a marcac;ao da data das 
Segundas Elei<;oes para os 6rgaos das Autarquias Locais, sob 
proposta da Comissilo Nacional de Elei<;oes, ao abrigo do artigo 
!Oda Lei n.0 19/2002, de 10 de Outubro, o Conselho de Ministro~ 
decreta: 

Unico. As Segu,ndas Eleigoes para os 6rgiios das Autarguias 
Locais realizam-se, simultaneamente, no dia 28 de Outubro de 
2003. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

0 Prirneiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Decreto n2 11/2003 
de 25 de Margo 

Atraves do Decreto n° 12/2002, de 6 de Junho, foi aprovado o 
Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia, aplicavel us 
actividades de protecc;ao, conservac;ao, ut1liza9ilo, explorac;ao e 
produc;ao de recursos florestais e faunfsticos. 

Havendo necessidade de proceder a ajustamento de algumas 
das disposic;oes e ao abrigo do artigo 47 da Lei n° 10/99, de 7 de 
Julho, o Conselho de Ministros decreta: 

Unico. 0 n° 5 do artigo 20, a alfnea g) don° l do artigo 21 ea 
alfnea e) do artigo 29 do Regulamento da Lei de Florestas e Fauna 
Bravia, aprovado peloDecreto n° 12/2002, de 6deJunho, passam 
a ter a seguinte redacgao: 

l. ..... . 
2 ....... . 
3 ....... . 
4 ...... .. 

ARTIGO 20 

Tramita9ao 

5. A licenc;a simples s6 sera emitida ap6s a vistoria final dos 
equipamentos, designadamente os meios tecnicos de abate, arraste 
e transporte e o pagamento da taxa de explorac;ao correspondente 
aos produtos autorizados. 

6: ······· 
ARTIGO 21· 

Llcen9a 
!. ..... . 

a) .... ,. 
b) ..... . 
c) ..... . 
d) ..... . 
eJ ..... . 
f) ,., .. . 
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g) 0 comprovat1vo do pagamento da caw;ao equivalente 
ao valor da taxa de explorac;ao respectiva. 

2 ..... .. 
3 ..... .. 

ARTIGO 29 

lnfcio da explora9ao florestal 

A explorac;ao florestal na conccssao inicia ap6s reunidas as 
seguintes cond1c;oes: 

a) 
h) 
c) 
d) 
e) 0 pagamento da taxa de explorac;ao, de acordo com o 

volume de corte anual constante do Plano de Manem 
aprovado pelo sector. 

f) ...... 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

0 Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Moc11111b1. 

Decreto n.2 12/2003 
de 25 de Mar90 

0 Decreto Presidencial n. 0 1/2003, de 25 de Marc;o, criou a 
Comissao Nacional da SADC como um 6rgao do Conselho de 
Ministros com func;oes consultivas e de coordenac;ao da 
participac;ao de todos os sectores da sociedade no iimbito da 
implementaqao dos programas e projectos da organizac;ao, rumo 
a integrac;ao regional. Neste contexto, torna-se necessiirio 
operacionalizar esta instituic;ao por forma a prosseguir as suas 
func;oes e objectivos. 

Assim, ao abrigo do artigo 9 do Decreto Presidencial 
n.0 1/2003, de 25 de Marc;o, o Conselho de Ministros decreta: 

Unico. E aprovado o Regulamento de Funcionamento da 
Comissao Nac1onal da SADC, abreviadamente designada 
CONSADC, anexo a este Decreto e dele fazendo parte integrante. 

Aprovado pelo Conselho de Mm1stros. 

Pubhque-se. 

0 Pnmeiro-Ministro, Pmcoa/ Mmwe/ Mocu111b1. 

Regulamento de Funcionamento da Comissao 
Nacional da SAOC 

CAPITULO I 

Natureza 

ARflGO l 

(Natureza) 

l.A Comissao Nac1onal da SADC, ad1ante des1gnada 
CONSADC, e um 6rgao do Conselho de Mi111stros com 
autonom1a admm1,t1 atlva 

2.. A CONSADC e urna 111st1tu1c;ao corn func;fie, con,ult1va\ e 
de coordenac;ao da part1c1pm;:ao de todos os sectores da ,oCJe<.lct<le 
no contexto da 1mplementac;ao dos program.\, e proJecto, da 
SADC conducentes a mtegrac;ao regional. 

CAPiTULO II 

Organiza~ao e funcionamento 

SEC<;AO !_ 

6rgaos e competencias 

ARTIGO 2 

(6rgaos) 

l. Sao 6rgaos da CONSADC: 

a) 0 Pleniino; 
b) 0 Presidente; 
c) Os Comites Tecnicos Especializados; 
d) 0 Secretariado Tecnico. 

ARTIGOJ 

(Plenario) 
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l .O Pleniirio da CONSADC e presid1do pelo Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros e Cooperac;ao e mtegra: 

a) os Ministros do Plano e Fmarn,as, da Justlc;a, do Interior 
e para os Assuntos de Defesa e Segurarn,a na 
Presidencia da Republica, da Industria e Comercio, 
do Tunsmo, dos Transportes e Comunicaqoes, das 
Obras Publicas e Habitac;ao, da Educaqao, da Saude, 
da Cultura, da Juventude e Desportos, da Mulher e 
Coordenac;ao da Acc;ao Social, dos Recursos Minerais 
e Energia, e da Agr'icultura e Desenvolvimento Rural; 

b) ate quinze cidadaos sendo tres designados pela 
CONSADC e doze designados pelas associaq6es das 
areas de cooperac;ao. 

2. Poderao ser convidados para as sessoes de trabalho da 
CONSADC cidadaos cuja representatividade justif1que que sejam 
consultados. 

3. 0 Pleniirio re(me-se ordinariamente duas vezes por ano e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente. 

4. Compete ao Pleniirio da CONSADC: 

a) Promover a partic1paqao nac1onal nos assuntos da SADC; 
b) Promover e dinarnizar a cultura de integraqao regional e 

advogar os objectJvos inseridm no Tratado da SADC; 

c) Pronunciar-se sobre os programas e proJectos da SADC 
e seu impacto em Moc;amb1que; 

cl) Avahar a 1mplementaqao dos programas e proJectos da 
SADC no pais e na regiao; 

e) Promover a Nova Parceria para o Desenvolvimento 
Africano (NEPAD) e outras iniciativas similares; 

J) Aprovar os pianos e programas de trabalho, orc;amento e 
o regulamento interno do Secretariado Tecnico; 

g) Realizar outras acqoes determmadas pelo seu Pres1dente. 

ARTIGO 4 

(Presidente) 

1.0 Pres1dente da CONSADC e o Mini~tro dos Neg6c1os 
Estrangeiro, e Cooperac:;ao. 

2 Compete ao Pres1dente da CONSADC 

a) Convocar e pres1dll' a~ reumoes da CONSADC; 
b) Supe1 v1\ar a~ act1v1dade~ do Secretanado Tecmco da 

CONSADC; 


