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S U M A R I O 
Presidência da República: 

Decreto Presidencial n.° 28/2005: 
Atribui a Mário Esteves Coluna a Ordem «Eduardo Mondlane» 

do 3.° Grau. 

Conselho de Ministros: 
Decreto n.° 52/2005: 

A p r o v a o s t e r m o s d o Contrato de C o n c e s s ã o de P e s q u i s a 
e Produção para as áreas 2 e 5 do B l o c o do Rovuma, à 
Norsk Hydro A S e a Empresa Nacional de I l idrocarbonelos, 
( E N H ) E P, na qua l idade de Concess ionár ia . 

Decreto n.° 53/2005: 
Cria secções de competência especializada em matéria comercial, 

nos tribunais judiciais de província 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Decreto Presidencial n.° 28/2005 
de 22 de Dezembro 

A luta pelo desenvolvimento económico e social e o combate 
à pobreza absoluta, incluindo a projecção e o prestígio da 
República de Moçambique no Mundo, realiza-se em vários 
domínios e frentes de trabalho. 

Neste esforço, particular destaque tem o desporto, quer seja 
o praticado colectivamente, quer o praticado individualmente. 

No que diz respeito particular ao futebol, há um nome cuja 
estatura é incontornável Mário Esteves Coluna 

Muito cedo começaram a despontar os contornos da perspi-
cácia atlética de Mário Coluna Ainda aos sete anos, no Colégio 
da Munhuana, no Bairro do Alto-Maé, onde frequentou o ensino 

primário, ele esteriorizava a sua grande paixão pela bola, tendo 
vindo a revelar-se, nos meados da década 50, nos clubes 
da então cidade de Lourenço Marques e mais tarde, ainda com 19 
anos abraça a epopeia do futebol europeu, onde foi capitão da 
selecção de Portugal por longos anos, tendo sido baptizado com 
o nome de "Monstro Sagrado", pelas suas virtudes futebolísticas 
espectaculares. 

Desde os primórdios da independência Mário Coluna 
identificou-se claramente com a causa nacional e desde logo 
participou nas diversas frentes de desenvolvimento do país, como 
deputado da Assembleia Popular, treinador e seleccionador 
nacional, estando presentemente a assumir o cargo de Presidente 
da Federação Moçambicana de Futebol. 

Pelo seu esforço abnegado e inexcedível o nome de Mário 
Esteves Coluna ficou e ficará para sempre ligado a luta pelo 
desenvolvimento desportivo do Povo Moçambicano tendo sido 
já anteriormente condecorado, através da atribuição da Medalha 
Nachingweia. 

É neste exemplo que a juventude moçambicana deve buscar 
referências e inspiração de desportista de eleição, de coragem 
de estoicismo e de espírito ganhador 

Em qualquer parte do mundo, e em especial nos principais 
fóruns do futebol internacional a que pertence, da CAF à FIFA, 
o nome de Monstro Sagrado é sinónimo do auge do futebol 
mundial e eleva ao cume o nome do país que o viu nascer: 
Moçambique 

Mário Esteves Coluna é efectivamente o orgulho da 
moçambicanidade, do patriotismo que, com a simplicidade que 
lhe é apanágio, sabe sempre defender e elevar bem alto o nome 
de Moçambique. 

É justo, pois, que estas acções sejam reconhecidas, valorizadas 
e estimuladas. 

A "Ordem Eduardo Mondlane" foi criada com o objectivo 
de valorizar, entre outras, as contribuições de valor no campo 
da Educação, Cultura, Ciências Naturais e Desporto. 

Deste modo, considerando o valor inigualável de Mário Esteves 
Coluna, usando da competência que me é conferida pela alínea j) 
do artigo 159 da Constituição da República de Moçambique, 
decreto 

Único Atribuir a Mário Esteves Coluna a Ordem «Eduardo 
Mondlane» do 3.° Grau. 

Publique-se 
Maputo, 22 de Dezembro de 2005.— O Presidente da República. 

ARMAXDO EMINO GUI BUZA 



CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 52/2005 
de 22 de Dezembro 

Tornando-se necessário atribuir uma Concessão para Pesquisa 
e Produção de Petróleo, nas áreas 2 e 5 do Bloco do Rovuma, 
na parte marítima de Moçambique, ao abrigo da Lei n.° 3/2001, 
de 21 de Fevereiro, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. São aprovados os Termos do Contrato de Concessão 
de Pesquisa e Produção para as áreas 2 e 5 do Bloco do Rovuma, 
à Norsk Hydro AS e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, 
(ENH) E.P, na qualidade de Concessionária. 

Art. 2 - 1. A concessão confere ao titular: 

a) o direito exclusivo de realizar operações petrolíferas, 
com vista à produção de Petróleo a partir dos recursos 
originários de um ou mais depósitos de Petróleo, 
no subsolo, dentro dos limites da área do Contrato 
de Concessão; 

b) o direito não exclusivo de construir e operar um sistema 
de oleoduto ou gasoduto para efeitos de transporte 
do Petróleo produzido a partir dos depósitos de Petróleo 
no subsolo, dentro dos limites da área do Contrato 
de Concessão, salvo se houver disponibilidade 
de acesso a um sistema de oleoduto ou gasoduto já 
existente sob termos e condições comerciais razoáveis. 

2.2. Os direitos conferidos ao titular da concessão estão 
sujeitos à legislação aplicável e aos termos e condições 
estabelecidos no Contrato de Concessão. 

Art. 3 - 1. A concessão é atribuída por um período de oito 
anos, a partir da data da assinatura do Contrato de Concessão 
de Pesquisa e Produção. 

3.2. Em caso de descoberta comercial, será concedido um 
período adicional de trinta anos, para a fase de Desenvolvimento 
e Produção. 

Art. 4. É delegada no Ministro que superintende a área 
de petróleo competência-para assinar o respectivo Contrato 
de Concessão, em nome do Governo da República de Moçambique. 

Art, 5, Compete ao Ministro que superintende a área de petróleo 
apreciar e aprovar as matérias a serem submetidas pelo titular 
da concessão, nos termos do Contrato de Concessão. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 13 de Dezembro 
de 2005. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo 

Decreto n.° 53/2005 
de 22 de Dezembro 

Havendo necessidade de se proceder à autonomização 
da jurisdição comercial ao nível dós tribunais judiciais 
de província, como forma de adequá-los à nova realidade e imprimir 
uma nova dinâmica e maior eficiência na gestão das acções, 
de natureza comercial, no uso das competências conferidas nos 
termos do artigo 81, n0s 1 e 2 da Lei n.° 10/92, de 6 de Maio, o 
Conselho de Ministros decreta: 

ARTIGO 1 

(Criação) 

São criadas secções de competência especializada em matéria 
comercial, nos tribunais judiciais de província. 

ARTIGO 2 

(Competência em razão da matéria) 

1. As secções de competência especializada em matéria 
comercial julgam, nomeadamente: 

a) As acções relativas a dívidas comerciais; 
b) As acções especiais de falências de empresas; 
c) As acções respeitantes ao exercicio de direitos societários; 
d) As acções de declaração de inexistência, nulidade e 

anulação de contratos de sociedade; 
e) As acções de dissolução e liquidação judicial de 

sociedades; 

f) As acções emergentes de direito de propriedade industrial, 
direitos de autor e direitos conexos;. 

g) As acções relativas ao registo comercial; 

h) Arrestos comerciais, suspensão de deliberações sociais 
e outras providências cautelares relativas ao exercício 
de actividades comerciais; 

i) Incidentes e apensos das acções previstas no presente 
artigo. 

2. Compete, ainda, às secções especializadas em matéria 
comercial julgar acções executivas baseadas em qualquer título 
executivo. 

ARTIGO 3 

(Competência em razão do valor) 

As secções de competência especializada em matéria comercial 
julgam as acções de valor igual ou superior a cento e cinquenta 
salários mínimos. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 13 de Dezembro 
de 2005. 

Publique-se. 
A Primeira-Ministra, Luisa Dias Diogo 


