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O Conselho de Ministros apreciou, na sua mais 
recente sessão, um memorando sobre a 
aplicação das deliberações do Conselho de 
Ministros no anterior quadro constitucional, 
em que lhe era reconhecida competência 
deliberativa (é hoje um órgão de consulta), 
sobre o Plano da Orla Costeira. Apreciou 
igualmente o Decreto Presidencial que aprova 
o Regime de Desafectação dos Terrenos de 
Domínio Público da Orla Costeira. Comeste 
Decreto, o Executivo vai proceder à 
transferência dos terrenos do domínio público 
compreendidos no perímetro da orla costeira, 
para o domínio privado dos respectivos 
governos provinciais, com vista a materializar 
o plano de desenvolvimento urbano e turístico 
da orla costeira. 
O comunicado do secretariado do Conselho de 
Ministros esclarece que ficam excluídos do 
âmbito de aplicação do Decreto Presidencial 
que aprova o Regime de Desafectação dos 
Terrenos de Domínio Público da Orla Costeira, 
as áreas sob jurisdição portuária, que são 
reguladas por diploma próprio, além das áreas 
militares. 
O órgão de consulta do Chefe do Executivo 
apreciou um outro Decreto Presidencial, que 
dá por findo o mandato dos membros do 
Conselho de Administração da CENCO-EP, e 
nomeia uma comissão de gestão constituída 
por cinco elementos, sob coordenação de 
Valentim Joaquim Manuel. Essa medida surge 
na sequência dos esforços do Executivo no 
sentido de reestruturar o sistema de logística e 
distribuição de bens essenciais à população. 

Ainda na sessão de ontem, o Conselho de 
Ministros debruçou-se sobre o Decreto 
Presidencial que aprova a Carta sobre a 
criação do Centro de Coordenação de 
Investigação do Desenvolvimento Agrário da 
África Austral “CCARDESA”, além dos 
Decretos que aprovam os estatutos orgânicos 
das Universidades Katyavala Buila, Lueji 
Ankonde, Agostinho Neto, Kimpa Vita, 
Mandume Ya Ndemofayo, 11 de Novembro e 
José Eduardo dos Santos. 
Outros dos diplomas apreciados pelo Conselho 
de Ministros foram a proposta de Lei do 
Cinema e do Audiovisual, o relatório de 
execução da Carta Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos e as medidas tomadas 
pelo Presidente da República para a sua 
aplicação, bem como os Decretos 
Presidenciais que aprovam a Política para a 
Pessoa Portadora de Deficiência e a estratégia 
para a sua protecção. 
O órgão de consulta do Presidente da 
República deu parecer positivo à proposta de 
Lei que cria os parques nacionais de Mavinga 
e de Luengué-Luiana, na província do 
Kuando-Kubango, e do Maiombe, em 
Cabinda. 
A criação dos parques nacionais visam, 
segundo o comunicado do Conselho de 
Ministros, assegurar a protecção e conservação 
da biodiversidade, em harmonia com o 
desenvolvimento económico e social do 
contexto geográfico onde os mesmos estão 
inseridos. 


