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       [...] A Paz não deve ser resolvida por duas pessoas, porque o País não está hi-
potecado a pessoas, nem a chefias, nem aos políticos. O País é dos Moçambicanos. 
Moçambicano é que decide os destinos deste País. Por isso é que vão votar e votam 
como votam. Por isso mesmo não podemos acarinhar tendências que nos criam 
perturbações. [...] A Paz é ser tolerante. A Paz é respeitar a outra pessoa. A Paz é 
acreditar a diferença de opiniões. Se alguém tem um pensamento diferente, não 
quer dizer necessariamente que é meu inimigo. Mas também quando estão a dis-
cutir o pensamento, não tenho que dizer que o meu pensamento é o melhor [...]”

Presidente Filipe Jacinto Nyusi dirigindo-se aos académicos e especialistas na Cidade de 
Quelimane, Delegação da Universidade Pedagógica, a 28 de Junho de 2015

“
Vol.I

Vol.I

<i>
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I. Nota do editor    |

APresidência da República tem a honra de apresentar a primeira colectânea das intervenções 
feitas por Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
durante o primeiro ciclo das Visitas Presidenciais efectuadas às Províncias durante o ano de 

2015.

Trata-se de uma compilação de intervenções feitas em dois momentos. Primeiro, durante as visitas 
ao terreno efectuadas pelo Presidente da República para se inteirar, solidarizar-se com as populações 
vítimas das cheias, agradecer o apoio e a solidariedade manifestada pelos diversos segmentos da 
população moçambicana e da comunidade internacional bem como para apelar ao combate à cólera 
que eclodira por aquela altura. 

O segundo momento, refere-se às Visitas Presidenciais realizadas a todas as Províncias do País, 
onde trabalhou em 3 distritos mais a capital provincial. Foi uma digressão que iniciou em Abril na 
Província de Gaza e incluiu sucessivamente as províncias de Maputo, Cidade de Maputo, Inhambane, 
Sofala, Nampula, Cabo Delgado, Zambézia, Niassa, Manica e terminou na de Tete a 31 de Julho. 
Nestas deslocações, o Presidente da República foi acompanhado pela Primeira-Dama da República 
de Moçambique (na província de Maputo), por todos os Membros do Conselho de Ministros e 
Vice-Ministros, Convidados bem como quadros da Presidência da República, do Ministério da 
Administração Estatal e Função Pública e de outros sectores.

A informação organizada nesta colectânea abrange desde os comícios efectuados, as saudações, os 
encontros com os vários segmentos da Sociedade Civil, Sector Privado, Funcionários e Agentes de 
Estado, as inaugurações de empreendimentos sócio-economicos, as Conferências de Imprensa, entre 
outras actividades realizadas. 

Nestas intervenções, estão patentes as principais mensagens abordadas pelo Chefe de Estado que vão 
desde (i) a consolidação da Unidade Nacional; (ii) o reforço e manutenção da Paz; (iii) a celebração 
do Quadragésimo Aniversário da Independência Nacional; e (iv) a divulgação das prioridades do 
Programa Quinquenal do 
Governo, rumo ao Progresso, Bem-estar e Inclusão social.

Votos de boa leitura!
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II. VISITA SOBRE AS CALAMIDADES 
         E COMBATE A CÓLERA  



O POVO É O MEU PATRÃO

10

1.    CONTEXTUALIZAÇÃO DAS VISITAS

Nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2015, o Presidente da República de Moçambique Filipe Jacinto 
Nyusi visitou as Províncias da Zambézia, Nampula e Niassa, naquilo que constituiu a sua primeira 
deslocação para fora da capital do País após a sua tomada de posse. Eram objectivos da visita: 

        •      Solidarizar-se com as famílias e entidades afectadas pelas cheias;
        •      Reiterar o compromisso expresso do Governo de Moçambique e do Presidente da  
               República em continuar a apoiar a população afectada para que rapidamente 
               normalize a sua vida;
        •      Aferir no terreno o impacto das cheias junto das populações e infra-estruturas;
        • Inteirar-se do processo de reassentamento da população e da reconstrução de infra-   
               estruturas ora em curso;
        •      Exortar a população reassentada a permanecer nas zonas seguras; Agradecer o 
                apoio e a solidariedade de Países amigos, empresas nacionais e Sociedade Civil; e
        •      Saudar e encorajar o empenho ora demonstrado pelos Governos das três Províncias  
               visitadas na busca de soluções para mitigar o sofrimento causado pelas cheias. 

A visita realizada foi o culminar de várias medidas tomadas pelo Governo, em que se destacavam 
a deslocação do Primeiro-Ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, para as regiões 
afectadas, as deslocações de outros Membros do Conselho de Ministros para contactos com 
as populações e Governos Locais e a procura de solução para problemas concretos ocorridos 
(interrupção da circulação na Estrada Nacional Número 1, paralisação de fornecimento de energia 
durante alguns dias, ocorrência de diarreias e cólera, entre outros), e a monitoria semanal da Situação 
de Emergência pelo Conselho de Ministros.

Acompanharam o Chefe de Estado nesta visita de trabalho às três Províncias a Ministra da 
Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Rita Namashulua, os Vice-Ministros da Saúde, 
Mouzinho Saide, e das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Osvaldo Moisés 
Machatine, bem como quadros afectos à Presidência da República1. 

         

1 Os quadros da Presidência da República que acompanharam o Presidente da República nesta digressão 
foram: Major-General Jorge David Gune, então Chefe da Casa Militar; Salimo Valá, Conselheiro do 
Presidente da República para Assuntos Económicos e de Desenvolvimento; Catarina Mário Dimande, 
Conselheira do Presidente da República para a Coordenação Inter-Institucional; Cristóvão Gemo, Chefe 
do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, Adido de Imprensa do Presidente da República; e Renízia 
Canhemba, Secretária do Presidente da República.
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2.   VISITA A PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

Ao chegar a Cidade de Quelimane, o Chefe de Estado manteve um breve encontro no Aeroporto 
daquela Cidade com o Governador da Província, Abdul Razak Noormahomed. Depois, partiu para 
o Distrito da Maganja da Costa com sobrevoo à Zona de Furquia e Baixa do Nante, tendo ido aterrar 
no Bairro de Mussaia.

Em Mussaia, o Presidente da República recebeu uma breve explicação sobre o Bairro, visitou as 
famílias vítimas das calamidades naturais, as tendas onde estavam em funcionamento vários serviços 
de apoio, a tenda do Centro de Saúde e por fim, dirigiu uma saudação à população reassentada. 

De Mussaia, o Presidente da República partiu para o Distrito de Mocuba, tendo sobrevoado a 
Ponte Malei. Em Mocuba, o Chefe de Estado visitou a Ponte sobre o Rio Licungo, onde recebeu 
explicações sobre como é que era feita a travessia do Rio após as cheias, bem como sobre o trabalho 
e as dificuldades enfrentadas pelos   empreiteiros na reposição daquela infra-estrutura.

Depois, visitou a Estação de Captação e Bombagem de Água, de onde seguiu para o Campo de 
Trânsito Cajual, local onde recebeu um breve informe sobre as actividades desenvolvidas naquele 
ponto, tendo depois visitado as famílias afectadas, o Centro de Saúde, a Escola e orientado a Saudação 
à população. Neste Distrito, o Presidente da República orientou ainda uma Sessão Extraordinária do 
Governo Provincial, cuja agenda foi o Informe sobre as Calamidades e Combate à cólera.

De Mocuba, o Presidente da República partiu para a Cidade de Quelimane, de onde seguiria para a 
Província de Nampula.
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA À POPULAÇÃO  
REASSENTADA NO  DISTRITO DA MAGANJA DA COSTA

Bairro de Mussaia, 25 de Fevereiro de 2015 

Moçambique hoye! [hoye!]
Província da Zambézia hoye! [hoye!]
Maganja da Costa hoye! [hoye!]
Maga hoye! [hoye!]
Mussaia hoye! [hoye!]

Bom dia, bom dia população de Mussaia!
Como estão?

Bom, esta é a minha primeira palavra fora da Cidade de Maputo. Vim especialmente para ver como é 
que a população de Mussaia, população que representa o Distrito de Maganja da Costa e a Província 
da Zambézia e ao povo que está a reerguer-se depois das enxurradas. Decidimos que nós fomos 
assolados por estas cheias, estas enxurradas. Então, decidimos começar a nossa visita neste local, 
aqui em Mussaia!
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Objectivos da visita

A nossa visita a esta Província tem como objectivo de viver a realidade do nosso Povo face às 
enxurradas que assolaram Moçambique, em particular a Província de Zambézia. Nós tomamos 
posse quando vocês estavam a sofrer dos males da chuva, mas ao mesmo tempo decidimos dedicar a 
nossa Tomada de Posse ao Povo Moçambicano que se encontrava em sofrimento e naquele momento 
comprometemo-nos a tudo fazer para o bem-estar da população, incluindo a população desta 
Povoação.

A chuva destruiu as vossas casas e a chuva destruiu as vossas machambas. A chuva arrastou a vossa 
comida e a vossa criação. Nesta Província, a chuva destruiu estradas, pontes, estragou energia, 
estragou água. A chuva estragou escolas, hospitais. Por isso quando soubemos que com esse problema 
o nosso Povo estava a sofrer, mandamos o nosso Primeiro-Ministro, com um grupo de Ministros, 
vieram ver os problemas e, juntos, planificamos o que fazer. E agora viemos dizer aquilo que temos 
estado a fazer, como é que está a correr. 

Naquele momento dissemos: vamos imediatamente apoiar a nossa população! Vamos angariar apoios. 
O Povo Moçambicano do Rovuma ao Maputo, do Zumbu ao Índico tem feito muitas contribuições 
para os apoios que o Governo tem, para apoiar as populações desta Povoação e das outras Povoações 
aqui no Distrito de Maganja da Costa, em Mocuba, em Morrumbala, em Namacurra.

Acções de mitigação do impacto das calamidades

Através do nosso Instituto de Gestão de Calamidades, tentamos deslocar a nossa população para 
zonas seguras; tentamos mobilizar alimentos, apesar de insuficientes, para poder vos manter até hoje; 
criar condições com o nosso corpo de enfermeiros e de médicos para assistir. Esses esforços todos do 
Governo é para ver se a nossa população que está a sofrer consegue encontrar um carinho e conforto 
para poder se recompôr e voltar a fazer a vida normal.

O Governo decidiu algumas actividades que devem imediatamente ocorrer, que são elas o vosso 
reassentamento: partir dos sítios difíceis para sítios onde podem viver; assistência médica imediata; 
assegurar para que as crianças continuem a estudar; repôr as vias de comunicação. Mas isso não é a 
única decisão que o Governo tomou, porque o Governo já está a pensar no amanhã desta população 
que ciclicamente e continuamente sofre. Temos que pensar em soluções para os sofrimentos não 
serem repetitivos no nosso País.

Uma das formas é esta em que vocês muito disciplinadamente estão a cumprir. Esta forma de 
abandonar as zonas de risco para vir ficar aqui, organizadamente, ocupar talhões. É esta forma 
que vão cumprindo regras de higiene. É esta forma que vocês aderiram, que é o primeiro passo 
para a resolução do nosso problema definitivo. Outra forma, esta é outra fase que pode levar algum 
tempo. O Governo está pensar em criar condições para aguentar, assistir imediatamente quando há 
calamidades como estas. Algumas até são imprevisíveis. Grande parte sabemos que na margem do 
rio não se deve ficar muito próximo. Mas pode aparecer outras situações e o Governo tem que ter a 
capacidade rápida de responder e assistir ao seu Povo, este Povo que é o Povo Moçambicano. 
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Responsabilidades do Governo

O Governo tem que ter a capacidade de tirar as pessoas do sítio em que estão para outro sítio. O 
Governo tem que ter a capacidade rápida de repôr a estrada quando se destrói, a capacidade rápida 
de reassentar, trazer médicos e evacuar os doentes, os feridos, etc. É esta a ideia, o pensamento da fase 
principal para assegurar a vossa movimentação. Mas o Governo não pode pensar só o que acontece 
hoje. O Governo, o vosso Governo, não pode pensar só que vai acontecer amanhã. O Governo tem 
que pensar no futuro muito longe. O que é que vai acontecer?

A água não pode continuar a matar pessoas, a estragar as machambas, a destruir as machambas. O 
Governo está a pensar a longo prazo como resolver o problema dos nossos rios para que não mate a 
ninguém. Esse é o pensamento que estamos a construir. 

Nós não viemos para falar muito, mas para saudar e cumprimentar. Para visitar a Província de 
Zambézia nós viremos, naturalmente, para trabalhar. Para combinar o que vamos fazer para reduzir 
e acabar com a pobreza. Mas viemos neste momento para, primeiro, solidarizar-mo-nos neste 
sofrimento e dizer que o vosso Governo está convosco nesta fase. 
Eu sei – quando cumprimentamos as famílias – que vocês têm muitas dificuldades aí. As tendas ou 
aqueles cobertores que têm são poucas. Não chegam. É ou não é? [É!]
  
Temos recebido comida e muitas famílias agradeceram com esse apoio, mas ainda sabemos que 
precisamos mais. É ou não é? [É!]

Sei também que vocês querem fazer as vossas machambas deste lado, porque as outras estão na água. 
É ou não é? [É!]

Portanto, precisam de mais terreno aqui em cima. Muito bem receberam os talhões, mas precisam de 
terreno. Nestas machambas, nesta zona precisamos de sementes. É ou não é? [É!]

Sementes de arroz para lá. Sementes de milho aqui. Sementes de feijões aqui e mais o quê? [Mais 
amendoim!]

Mais amendoim? [Sim!]

Mas, amendoim não vão pilar logo? Não vão pilar logo? Nós vamos mobilizar os apoios, como temos 
estado a fazer, para essas enxadas, catanas, mais o quê? Machados? Machados! Mais o quê? Serrotes 
para construir casas. É ou não é? [É!]

Tem de voltar para os locais onde viviam ou vão continuar aqui? [Aqui!]

Vão continuar aqui, não é? [Sim!]

Mas não está proibido fazer machamba lá. Façam machambas, mas quando está a chover o que é que 
fazemos? Saímos para aqui! É ou não é? [É!]

Não é bom nascer uma Cidade aqui? Uma Vila? Mussaia A. Agora temos Mussaia B. Aqui é Mussaia 
Norte, é ou não é? [É!] 
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E depois temos o quê? [Mussaia B]

Mussaia B e Mussaia A! [Sim!]

Então, esses Mussaias temos que desenvolver para saber que aqui passa estrada, ali tem furo, e esse 
posto médico mais tarde para ser um posto médico verdadeiro... É ou não é? [É!]

Não é isso que queremos? [É!]

Então, muito obrigado! Muito obrigado população de Mussaia por terem aceite estar nesta zona! E 
é esta zona que nós vamos desenvolver! O vosso Presidente está convosco, por isso cá veio. O vosso 
Presidente está convosco, por isso é que está aqui. O vosso Presidente quer convosco só trabalhar, 
trabalhar para resolver os problemas do Povo. O Povo de Mussaia está aqui. O meu trabalho é ver os 
problemas e juntamente com o Povo resolver os problemas! 

[...] Já estava aqui ou não estava. Saiu ali ainda nem sequer sentou. As malas dele ainda estavam 
em Pemba. Não recebeu ainda as malas. Veio a correr e não sei como é que muda roupa. Está aqui 
sempre a andar para resolver problemas da população. Ouviram? [Sim!]

Nós queremos esse tipo de pessoas. Que vem para trabalhar com a população. Ouviram? [Sim!]

Ele veio apenas para ver. Primeiro, o Povo não tem onde sentar. Não tem cobertor. Não tem comida. 
Chegou a Quelimane: onde há comida? Quem tem comida? Maputo, quem é que apoia? Toda a gente 
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de Maputo, toda a gente de Tete, toda a gente de Sofala, está a angariar fundos. Artistas, jogadores, 
combatentes, velhos, crianças, estão em busca de apoio para trazer para aqui. É essa a Unidade do 
Povo Moçambicano que nós queremos e vamos continuar assim!

Moçambique hoye! [hoye!]
Mussaia hoye! [hoye!]
Eu não vim sozinho. Para além do Governador..

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]

Muito obrigado! 
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3.   VISITA A PROVÍNCIA DE NAMPULA

Após a sua chegada à Cidade de Nampula, o Presidente da República orientou a Sessão Extraordinária do 
Governo Provincial que se debruçou sobre a Situação das Calamidades e Combate à Cólera. Neste 
encontro, o Presidente da República chamou a atenção pelo facto de o Presidente do Município 
de Nampula, Mamudo Amurane, estar ausente numa discussão sobre as calamidades e cólera, um 
assunto que também afectava a autarquia.

No dia seguinte, visitou o Bairro Muahivire-Expansão, tendo ido ao local onde uma criança perdera a 
vida, vítima de arrastamento durante as enxurradas. Neste local, orientou ainda para que o Conselho 
Municipal, juntamente com as autoridades governamentais e autoridades comunitárias fossem mais 
vigilantes e impedissem que futuras construções desordenadas e em locais de risco não emergissem. 
Da Cidade de Nampula, o Presidente da República seguiu para a de Nacala-Porto. Nesta Cidade, 
o Chefe de Estado visitou duas habitações vítimas de vendaval no Bairro Triângulo, tendo depois 
visitado as famílias vítimas da queda de muro e orientado uma saudação à população.

Depois dessas actividades, o Presidente da República viajou para a Província de Niassa.
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A POPULAÇÃO 
VÍTIMA DAS CHEIAS NO BAIRRO MUAHIVIRE-EXPANSÃO DA 
CIDADE DE NAMPULA

Bairro Muahivire-Expansão, 26 de Fevereiro de 2015

[...]

Como estão? [Estamos bem!]
Nossos Continuadores, estão a estudar bem? [Sim!]

Solidariedade para com as vítimas

Viemos visitar-vos. Soubemos que quando choveu, algumas casas e estradas ficaram afectadas. 
Sabemos que há esforços internos ao nível do Governo local, para apoiar as pessoas vitimas das 
cheias e inundações. Mas precisamos de ver e compreender, ter essa sensibilidade que vimos aqui. 
Mas porque estamos nesta zona, decidimos parar um pouco para vos saudar. Estou a ver que é muito 
cedo para vocês, mas para nós não. Já estamos a trabalhar! 

Abandonar zonas de risco

Aproveitar este momento para aconselhar a população para não habitar aquela zona. Os pais, os 
tios, têm que proteger a criança e uma das formas de proteger é ficar no sítio seguro. Em nenhum 
momento, as proximidades ou leito de um rio foi zona para habitar na Cidade, Província, no País. 
Precisamos de ter boas opções sobre o sítio onde vamos habitar. Não se espera mais nada quando 
chove, para quem tem casa debaixo de um Rio. Está mesmo ali!

Edificar casas consistentes

Outro apelo que queremos fazer é no acto de edificação das casas, ver o tipo de material – é verdade 
que não temos o suficiente – mas nós até podemos priorizar. Se calhar, até a casa de pau-a-pique acaba 
sendo mais consistente do que o bloco não queimado. Bloco queimado seria o ideal. É um hábito 
que algumas Províncias estão a imprimir e estão a ter casas consistentes. E, eu acho que também aqui 
pode se praticar este tipo de construção. 

Juntar sinergias para prevenção e controle

Nós, como Governo, vamos continuar atentos, mas as grandes medidas que vamos tomar em relação 
a esta área é de imprimir medidas de prevenção e controle, para que as pessoas possam edificar – 
mesmo sendo casas com material não adequado, que seja – pelo menos isso, na zona segura. Porque, 
o facto de estar com dois problemas – material não adequado e estar numa zona vulnerável ou 
debaixo de Rio – não ajuda muito. 

Nós compreendemos que para resolver problemas da Cidade de Nampula, não basta só o esforço do 
Município – esta parte está a ficar mais que clara. Temos que juntar sinergias. E é isso que vai fazer 
com que o munícipe de Nampula possa viver a vontade. A circulação nessa zona é muito difícil, mas 
isso passa necessariamente para além do que disse, o ordenamento. As casas estão em cima de outras 
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e então não há zonas por onde se pode penetrar nem passar a água. Parecendo que não, se forem 
explicados para serem retirados dessa zona, vão ficar tristes, vão pensar que as estruturas não vos 
apoiam, não gostam de vocês. Mas gostam mais! 

Respeitar o ordenamento urbano

Quando estivermos organizados, estruturados, isso permite que a circulação interna das águas, da 
conduta, da energia, mesmo as estradas, a penetração, para ver se um dia a ambulância pode chegar 
ou um camião pode descarregar produtos. Então, isso é preciso nós compreendermos que as grandes 
Cidades que nós admiramos, foram feitas com urbanização. Mesmo em Nampula sede, Cidade de 
Cimento – como chamam – e está a ficar cimento também esse lado de Muhala-Expansão. Mas, 
aquele ordenamento foi estudado e foi respeitado. E é isso que nós esperamos da população daqui 
de Muahivire-Expansão. Respeitar o ordenamento para facilitar nossa própria vida. E nós, como 
Governo, faremos a nossa parte: garantir os apoios necessários, que é o que tem acontecido. Estamos 
a fazer esforço para trazer energia destinada para a Zona de Expansão. Estamos a fazer esforço 
emtrazer água para a Zona de Expansão. Implantar escolas nessa zona, postos médicos, hospitais, 
aqui neste Bairro de Muahivire-Expansão. Tem aquele hospital, centro de saúde, que foi construído 
nessa perspectiva.

Por isso, vamos todos, Moçambicanos, vamos munícipes da Cidade de Nampula, vamos todos 
governantes, juntar as forças com muita inteligência, sabedoria, justiça, para podermos nos organizar. 
A nossa Cidade é bonita, grande, mas depende mais de vocês. O Secretário do Bairro quando diz aqui 
não constrói, não é por mal. E não aceitem que alguém vos venda terreno numa zona problemática. 
Ele está a sair da zona porque sabe que não quer viver aí. Mas vende a si por um preço que acha que 
é reduzido, mas é precisamente por aquilo que aconteceu, arrastar criança, as pessoas perderem tudo 
o que tinham ali em baixo. Isso teremos que ver. 

Então, temos esses dois assuntos. Um, localização das nossas construções, das nossas habitações. Dois, 
fazermos esforço para ver se melhoramos o tipo de material que usamos. E, neste caso, queimar tijolo 
é a coisa mais simples possível, do que se calhar conseguirmos o ferro de construção, conseguirmos 
o cimento, etc.. mas gradualmente, nós vamos melhorar. E muito obrigado todos! 

Nós, o Governo, como disse vamos nos juntar junto do Município. Também há problemas sérios 
de drenagem. Há problemas de estradas. Tem a Estrada Nacional, essa que vai para Angoche, está 
totalmente intransitável. Por isso, há que fazermos alguma coisa, para nós podermos criar o bem-
estar da população.

Obrigado a todos, e vamos trabalhar!
[APLAUSOS]
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A POPULAÇÃO 
AFECTADA PELAS CHEIAS NO BAIRRO TRIÂNGULO DA CIDADE 
DE NACALA-PORTO

Bairro Triângulo, 26 de Fevereiro de 2015

[...] 

Solidariedade para com a população vítima

A Cidade de Nacala tinha tido, ao nível da Província de Nampula, mais situações. Estamos aqui 
porque  existimos, para estarmos a par dos problemas do Povo e juntamente com o Povo resolver, 
decidimos vir ver. Esse número de Moçambicanos em sofrimento é muito grande. Decidimos vir 
para aqui, para juntamente convosco viver o que terá acontecido e ver os apoios que estão a ser dados 
pelo Governo, a forma como estão a ser canalizados e quais são as prioridades. Portanto, viemos para 
aqui praticamente com este intuito. Não gostamos de misturar momentos. Este é um momento em 
que as famílias estão a sofrer. E essas famílias para minimizar o sofrimento, há muita solidariedade 
do Povo Moçambicano, de todas as Províncias do Rovuma ao Maputo. Todas as Províncias estão 
a dar o pouco que existe para ver se podem ajudar as famílias que estão a sofrer nas Províncias do 
Norte de Moçambique. 

Viemos, portanto, juntarmo-nos a vocês em solidariedade, dar o nosso ombro, dar-vos a força neste 
caso, neste sítio concreto, onde perdemos cinco pessoas da mesma família. Então, vínhamos juntar-
nos a vocês e dar os sentimentos e afirmar que o Governo vai tudo fazer que estiver ao seu alcance 
para muito cedo tentar repôr o nível da vida que levavam.

Reposição da energia eléctrica e da circulação Norte-Sul

Estamos conscientes dos meses que ficaram sem energia e houve trabalho para encontrar soluções 
alternativas aqui na Cidade. Dizer que muitos Moçambicanos fizeram tudo por tudo na zona de 
Mocuba para repôr a energia. Trabalharam noite e dia, debaixo das chuvas, para ver se conseguiam 
em curto tempo possível, colocarmos a energia para as Províncias de Nampula, Cabo Delgado e 
Niassa. E a esses jovens tivemos ocasião de saudar e agradecer o esforço e o patriotismo. O mesmo 
aconteceu com os outros que muito trabalharam para ligar a Ponte sobre o Rio Licungo, que tinha 
cortado a comunicação e que encarecia a vida das populações nesta região do País. Estive lá ontem. 
O que ali aconteceu, e o tempo que eles conseguiram fazer, foi muito trabalho. Mais de... quase 
40 postes cairam no meio do Rio. Em plena chuva, estavam a trabalhar. Estavam a trabalhar. Para 
quem viu a Ponte, cortou a Zona de entrada para o Norte e da zona de saída para o Sul e também 
tivemos que colocar duas empresas para ver se colocavam a Ponte em condições. Agora foi só para 
aguentar a passagem, mas queremos fazer muito trabalho para intervir naquela Ponte. Por isso, o 
sofrimento que vivemos naqueles dias, era mesmo porque a chuva fez grandes destruições aí na zona 
da Província da Zambézia. 

Saudação a estruturas locais e fiscalização das obras

Estamos convosco. Os apoios, chegado. Agradecer mais uma vez o Município que tem estado a 
liderar este processo de apoio às populações e pedir também as populações para naquelas zonas 
onde o Município pede para não construir, de facto, que não o façam mesmo.



INTERVENÇÕES PROFERIDAS POR SUA EXCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 21

Pedimos mais uma vez para, com o Município e as estruturas aqui do Distrito de Nacala, continuem a 
fiscalizar as obras, para que as obras feitas não constituam amanhã um instrumento que sacrifique as 
vidas dos Moçambicanos. E as estruturas locais do Distrito, do Município, continuarão a acompanhar 
a vossa situação. [...]      
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A POPULAÇÃO 
AFECTADA PELAS CHEIAS NA CIDADE DE NACALA-PORTO

Nacala-Porto, 26 de Fevereiro de 2015

Tomada de posse no meio do sofrimento do Povo

[...] Quando fomos investidos lamentavelmente, foi na semana em que o Norte do País não tinha 
energia. Mas, naquele momento dissemos que queríamos ser um Governo para trabalhar. Saímos 
do escritório, onde estivemos a organizar o nosso Governo, para trabalhar. Mas, já no primeiro dia 
da tomada de posse, estava o Povo Moçambicano a sofrer, estava a população do Norte do País 
sem energia, sem estradas, com chuvas. Então decidimos: a primeira deslocação vamos ao encontro 
do nosso Povo, para juntos assistirmos o que temos que fazer em cada momento. Por isso, digo: 
queremos e continuaremos a ser o Governo para trabalhar, para resolver problemas do Povo e não 
para falar!

As Províncias do Centro do País, concretamente a Província da Zambézia, a Província de Nampula, 
a Província de Niassa e também a Província de Cabo Delgado, estão afectadas por enxurradas. 
Choveu muito e está a destruir casas. A chuva está a destruir machambas, está a retirar os bens das 
populações, a chuva está a dificultar o fornecimento de energia [...] para retormarmos o processo de 
desenvolvimento do nosso País. 

Solidariedade com a população de Nacala

Viemos deixar a nossa solidariedade para com a população de Nacala, em especial. Ficaram 
aproximadamente um mês inteiro sem energia. Ficaram limitados dos contactos com as Províncias 
do Centro e do Sul do País, mas isso deveu-se a chuva. Quero confessar, e através de vós também, 
agradecer aos Moçambicanos que dia e noite, na região de Mocuba, na Zambézia, tudo fizeram para 
repôr postes de energia que estavam caídos. Então, trabalharam noite e dia, e por vezes, mesmo a 
chover para ver se conseguiam num prazo muito curto – e não foi tão curto como esperavamos – mas 
é o que puderam fazer e conseguiram restabelecer a energia para essa região do País.   

Destruições provocadas pelas chuvas

A chuva destruiu pontes. Mas, nós sentimos mais a Ponte sobre o Rio Licungo, porque liga o País 
todo na Estrada Nacional número 1. Mas a chuva destruiu estradas na Província de Nampula, nos 
bairros. Nós trabalhamos esta manhã na Cidade de Nampula, no Bairro de Muahivire-Expansão. 
Está a ser difícil a transitabilidade naquela zona. Também há famílias que perderam suas casas como 
aqui. Então, nós estamos aqui precisamente para ver. Evidentemente o nosso Governo já esteve no 
terreno, mas quisemos nós próprios também vir viver in loco o que é que aconteceu, o que é que as 
estruturas locais estão a fazer, o que é que temos ainda mais que fazer para que a normalidade da 
vida volte muito cedo. 

Estivemos aqui, no Bairro do Triângulo, o mais populoso, e que foi muito atingido pela chuva. 
Pedimos aos nossos colegas que não queríamos fazer nenhum comício, porque não é tempo para 
fazer comício. É para observar o que está a acontecer e para podermos actuar. Mas, paramos aqui 
para saudar e dizer que nós, o Governo da República de Moçambique, todos os Moçambicanos do 
Rovuma ao Maputo, estão solidários com o sofrimento da população da Cidade de Nacala. 
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Agradecimento ao Povo Moçambicano pela solidariedade

Este momento estamos todos a representar a população desta região do País, para agradecer a todo 
Povo Moçambicano por aquilo que tem estado a fazer para apoiar o sofrimento da população dessa 
zona do Norte. Do Rovuma ao Maputo, todas as Províncias do Sul, todas as Províncias do Centro, todas 
as Províncias do Norte, estão a juntar as suas forças, uns com a roupa, outros com comida, outros com 
material de construção, assim sucessivamente para minimizar o sofrimento. Este é um grande sinal da 
solidariedade. É sinal de que o Povo Moçambicano está junto. Mesmo na diferença, procura soluções 
porque Moçambique é um só País, onde os Moçambicanos têm que viver em solidariedade. E, esse sinal 
vem do Norte, do Centro, do Sul, incluindo aqui mesmo na Cidade de Nacala, onde não tivemos centros de 
reassentamento porque aqueles que sofreram foram imediatamente acolhidos por outros vizinhos. 
Muito obrigado! Muito obrigado Povo Moçambicano por este alto nível de patriotismo e da 
consciência entre nós!   

Saudação às estruturas locais pela busca de soluções

Queremos felicitar também as estruturas locais – o Município, as Estruturas da Representação do 
Estado aqui em Nacala – pelo empenho forte que tem dado sinal. Por vezes, pede pouco apoio porque 
procura soluções. E é esse tipo de governação que nós ansiamos, que nós queremos. Queremos 
agradecer também por este gesto!

Aumentar a consciência sobre o ordenamento urbano

Pedir também a vocês, conscientes de que têm muitas dificuldades ainda, mas quando existem 
instruções para nós obedecermos uma forma de habitar na Cidade, seja obedecido, porque 
algumas instruções que o Município dá não são para o vosso sofrimento. É o contrário. É para nós 
organizarmos bem a Cidade, para sabermos por onde passa a estrada, onde passam as águas, onde 
passam as condutas, por onde podemos canalizar a energia, por onde pode passar a ambulância. Isso 
ajuda a minimizar o sofrimento. 

As grandes Cidades que nós conhecemos – a Cidade de Maputo, a Cidade da Beira, a Cidade de 
Nacala, mesmo a Cidade de Nampula, Nacala diria aqui onde estamos, Nacala-Cimento – aquele 
ordenamento está a ajudar para que não haja sofrimento em caso de chuva, de vento ou de outro tipo 
de calamidade. Vamos aumentar a nossa consciência para vivermos bem, e isso é importante para 
nós mesmos. 

Os apoios devem continuar

[...] O sofrimento do Povo, das populações, não terminou. Os apoios devem continuar a partir de 
nós mesmos, a nível do nosso País todo para essas populações que fomos visitar. Estivemos também 
no Bairro da Matola, onde vimos onde nossos concidadãos perderam a vida. Então, os apoios ainda 
são necessários, porque quando visitamos ontem a Província da Zambézia, fomos ver o Centro de 
Reassentamento de Mussaia, fomos ver também o Centro de Reassentamento do Cajueiro, vimos que 
a população ainda precisa de sementes, para fazer produção; de material de produção e de material 
de construção. Estão deslocados, por isso, o nosso Povo ainda precisa de apoios e a solidariedade 
deverá continuar!

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]



O POVO É O MEU PATRÃO

24

Eu disse, viemos para verificar se as ordens que demos estão a ser cumpridas. Vínhamos para nos 
juntar ao Povo, em solidariedade, neste momento de sofrimento. Somos um Governo para participar 
na solução dos problemas do Povo. Não vínhamos para fazer comício e muito obrigado a todos! 
Estamos prontos a trabalhar para o Povo Moçambicano! Obrigado!  
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4. VISITA A PROVÍNCIA DE NIASSA

Na Província do Niassa, o Presidente da República começou por orientar a Sessão Extraordinária 
do Governo Provincial que debateu a questão das Calamidades e da Cólera. Depois, visitou o Bairro 
de Reassentamento de Njato, onde interagiu com as famílias afectadas. Neste local, a Associação 
ANYUSI procedeu à entrega de bens às vítimas das calamidades e em particular a uma parturiente. 

Deste ponto, o Presidente da República dirigiu-se ao Bairro João, onde viria a dirigir uma saudação 
à população. De Niassa, o Presidente da República viajou de regresso a Maputo.
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO GOVERNO PROVINCIAL DE NIASSA 
QUE DISCUTIU A QUESTÃO DAS CALAMIDADES E COMBATE A 
CÓLERA
 
Vila Municipal de Cuamba, 26 de Fevereiro de 2015

[...] É a primeira vez que estou aqui, depois das Eleições do Presidente de Município de Cuamba. 
Portanto, quero felicitar o Presidente e os munícipes por já terem Presidente. Quero também vos 
saudar e felicitar por terem um novo Governador, Governador que vai continuar com o trabalho que 
vinha sendo desenvolvido pelos seus antecessores.

Não vamos demorar nesta sessão. A sessão mais longa foi em Nampula que levou 15 minutos. Portanto, 
esta é a nossa primeira sessão com o Governo Provincial do Niassa, como dirigentes deste País. Nós, 
viemos aqui com o objectivo claro dentro da agenda da nossa governação. O País foi assolado pelas 
chuvas. O País está a viver problemas de cólera. Então, viemos directamente relacionarmo-nos com 
esses dois problemas, com o objectivo de darmos a nossa máxima colaboração para a resolução dos 
mesmos. 

Visitamos a Província da Zambézia, onde fomos a dois campos que são os Centros de Reassentamento 
e eles tiveram problemas sérios de água. Sei que voces também tiveram. Visitamos também a 
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Província de Nampula. A Cidade de Nampula também teve problemas sérios de casas desabadas, de 
casas destruídas; e também a Cidade de Nacala, de onde estamos a vir. E, agora estamos aqui. 

O nosso objectivo nesta visita não é só o Distrito de Cuamba. Mas escolhemos do Distrito de Cuamba 
para dialogarmos com o Governo, para sabermos o que é que aconteceu – apesar da informação 
diária que nos chega – razão pela qual viemos aqui Membros do Governo para juntamente convosco, 
compreenderem e verem o que podemos fazer. Mas também vamos aproveitar saber o que é que foi 
feito e assim dimensionarmos os esforços para a correcção urgente dessa situação e retomarmos a 
agenda de continuar a construir Moçambique.

Nesta minha deslocação, me faço acompanhar pela Ministra e Vice-Ministros e outros quadros que 
trabalham comigo. Mas porque é primeiro encontro, estão aqui e eles têm voz suficiente, por isso vão 
se apresentar, podem se apresentar!

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]

Obrigado. O Mouzinho [Vice-Ministro da Saúde] em todas as Províncias apresentava-se longamente: 
sou Mouzinho, Vice-Ministro, faço saúde, etc... Mas na terra que o viu nascer: sou Mouzinho, numa 
de que todos me conhecem... Mas é bom... [RISOS E APLAUSOS]

Portanto, nós, neste Relatório que saudamos, ficamos a saber as medidas no âmbito do reassentamento, 
os apoios que estão a ser dirigidos. Ficamos a saber também da situação de saúde.

Em poucas palavras, queremos agradecer o empenho do Governo Provincial, dos Governos Distritais 
e dos Municípios que muito têm estado a fazer para minimizar o sofrimento das populações. A 
segunda questão, queremos agradecer os esforços da população em geral, que acolhe outros 
Moçambicanos que estão com dificuldades de habitação. E aqui a nível do Município de Cuamba 
constitui um exemplo. Há pessoas reassentadas, mas há pessoas que esperam a decisão nas suas 
famílias vizinhas, não necessariamente familiares.

Relativamente a cólera, da reunião que nós tivemos em Maputo com os vossos representantes a nível 
de saúde, fomos mais profundos e mostramos a nossa maior preocupação para com a Província 
de Niassa. Niassa, Nampula, Tete estão muito atacados mas agora também declarou-se cólera na 
Zambézia. Até há menos de 3 a 4 dias não tinha isso. Mas Niassa é aquela Província que em termos de 
casos, tem menos que Nampula, tem menos que Tete. Apesar de ter menos casos, Niassa é a Província 
com mais óbitos. E, isso é problema, senhores Administradores! É um problema, senhores Membros 
do Governo! 

Cólera é uma doença previsível. Já se sabe como é que se contrai. Nós não podemos continuar a ser 
dirigentes para assistir passivamente as nossas populações a contrair cólera. Alguma coisa temos 
que fazer. Há medidas que são imediatas. Mas há medidas que, já no processo do ciclo governativo, 
é preciso trazer água de qualidade e água em quantidade. Acreditamos que vocês podem trabalhar 
com aquela parte principal. Podemos ajudar muito as medidas já desenhadas de limpeza, de higiene 
colectiva; medidas como uso de certeza; medidas como ferver a água. São medidas possíveis a ajudar 
as populações a evitar a cólera.   

Dizia eu ontem que o desempenho de um Membro do Governo, de um Administrador Distrital 
é aquele que tem menos problemas das populações. Se continuar a ser dirigente e continuar a ter 
mais problemas, acreditem que podem ser considerados a mais. E por isso, queria vos sugerir para 
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se concentrarem! Ser Administrador, ser Director, ser Governador, ser Presidente, ser Dirigente de 
qualquer forma, sermos nós é porque as pessoas acreditam que nós podemos fazer a diferença.    

Quero, através de vocês, agradecer os apoios do Rovuma ao Maputo. São apoios que as pessoas não 
pensam Cuamba fica no Norte de Moçambique! Nampula está depois do Rio Save! Ou Zambézia está 
ao lado de Mocuba! Não!

Quando se apercebem que há sofrimento das populações, organizam-se. As associações de músicos, 
artistas, mulheres, até crianças mobilizam-se para colher apoios e esses apoios são encaminhados 
para aqui. Sei dizer que a população reassentada ou em reassentamento aqui em Cuamba, as vezes 
falamos de quantidades de comida que não é suficiente aqui em Cuamba, mas é uma quantidade 
possível. E como se não bastasse é uma quantidade dimensionada para a gestão do tempo. Porque, 
se se fornecesse quantidades para 15 dias não temos capacidade imediata para fornecermos por três 
meses. Enquanto vamos coleccionando os apoios, vamos dando os 15 dias e quando chegar lá aos 15 
dias, continuaremos a dar. E nesse processo apelamos a toda a vigilância para que todos não sejam, 
sejam exactamente aqueles identificados. 

Quero agradecer os apoios nosso também e de alguns amigos, países amigos. Muito obrigado! Vamos 
fazer a visita no terreno!
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA À POPULAÇÃO 
REASSENTADA DO BAIRRO NJATO NO MUNICÍPIO DE CUAMBA

Bairro Njato, 26 de Fevereiro de 2015

Njato hoye [hoye!]

Boa tarde a todos! [Boa tarde!]

Bom, primeiro estamos agradecidos porque apesar do sofrimento, há esperança de vida na cara dos 
Moçambicanos, atingidos por esta calamidade. Ainda continuam com caras alegres, com a esperança 
de vida normalizada. Isso nos encoraja bastante. Nós viemos só e simplesmente para viver o vosso 
sofrimento causado pelas chuvas. O sofrimento que até certo ponto alia-se ao de cólera que está a 
atingir alguns munícipes de Cuamba e também a população de outros Distritos da Província do 
Niassa.

O Governo e as cheias

O nosso Governo, aquele Governo que vocês escolheram, quer estar onde há problemas do Povo. Por 
isso é que viemos aqui. Deixamos lá escritórios e soubemos que em Njato tem população que está 
a ser reassentada. E chegamos aqui para vos ver, para acompanhar o que foi feito, e sabermos o que 
temos que fazer mais para vocês voltarem a ter uma vida normal. O vosso Governo está convosco! É 
a razão pela qual nós estamos aqui! 
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E queremos vos agradecer pelo facto de terem entendido que não podem continuar nos sítios onde 
a água destruiu as vossas casas, destruiu as vossas machambas. Queremos agradecer pelo de facto 
de, quando chegaram aqui, exigiram os talhões, mas ao mesmo tempo, fizeram imediatamente as 
machambas. É assim como Moçambicano tem que pensar, e nós estamos a agradecer bastante pela 
esta vossa postura. 

Agradecimento a solidariedade nacional e internacional

Através de vocês queremos agradecer o Povo Moçambicano, que está tudo a fazer para poder recolher 
o pouco que tem de todas as famílias do Sul, do Centro, do Norte do País para encaminhar para vocês 
que precisam e estão nestas condições Este Povo que tem a consciência de que o pouco que se tem, 
tem que se partilhar. Queremos, em vosso nome, também agradecer a estes Moçambicanos que nos 
ajudam. Estão aqui, alguns até estão juntos numa Associação que leva o meu nome, que vieram das 
suas Províncias do Centro do País, do Sul do País, para vir compreender o fenómeno e prestar o 
apoio daquilo que eles conseguem juntar. Mas não só, há mais outros incluindo amigos de outros 
países que estão a vos ajudar. Muito obrigado a todos eles!

Mais apoios aos necessitados

Queremos continuar a apelar que o apoio deve continuar! Como se vê, aqui precisam de material 
de construção. Aqui precisam de machados, enxadas para desbravar este mato. Aqui precisam da 
comida. Aqui precisam de roupa. Portanto, esta população reassentada onde não tem absolutamente 
nada, está a começar a sua vida, nós queremos dizer que toda a mobilização de apoios é necessária 
para poder levantar a vida desses nossos concidadãos aqui em Njato.

Viver em zonas seguras

Pedimos para que não voltem mais para aqueles sítios maus. Naturalmente, se tem machamba, algum 
gado, mas ali na Cidade não vejo espaço... Aqui vai ser Cidade. Faz parte do Município de Cuamba. 
Aqui há-de chegar energia. Aqui há-de chegar água. Aqui vai chegar o posto médico. Aqui vai ser 
melhor, porque vão estar em cima e todos, mais tarde, hão-de querer vir para aqui. Ocupem bem os 
vossos talhões. Aqui há-de estar um bom ambiente para vocês todos viverem e viverem bem! 

Nós não viemos para fazer discursos, viemos para trabalhar. Onde há problema, o meu Governo 
estará lá. É isso que nós queremos fazer. Portanto, a diferença nossa é agir para resolver os problemas 
da população. E aqui dizer que estamos prontos para continuar a dar o nosso máximo, através do 
Governo Central, através do Governo Provincial, Distrital, através do Município, todos temos que 
juntar as forças. A vossa parte é esta que estão a fazer de obedecer as orientações das estruturas para 
se posicionarem bem e assim juntos nós vamos desenvolver o nosso País. Muito obrigado a todos!           
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA À POPULAÇÃO 
REASSENTADA DO BAIRRO JOÃO NO MUNICÍPIO DE CUAMBA

Bairro João, 26 de Fevereiro de 2015

Visita para viver o sofrimento dos afectados

[...] Os mais velhos sabem que eu vinha muitas vezes a Cuamba. Fazia de comboio ou de zorra, 
passava por aqui até aí Mitande, Itepela até Ku Lichinga. Hoje estou aqui. Mas vim porque vocês 
sofreram a chuva que roubou vossas casas, vossos bens, vossas comidas, incluindo até algumas salas 
de aulas. E então, aceitaram sair dali para vir ficar aqui. Então, vim vos ver agora que estão a sofrer 
para juntos pensarmos como organizar esse sítio para ser melhor sítio do que lá onde viviam. 

Cuidar dos talhões recebidos e respeitar o parcelamento

Cuidem bem desses talhões que receberam! Recebam com carinho! Vamos trabalhar nos talhões 
e depois vamos ver onde é que ficam as nossas machambas, para o Governo também cuidar da 
água para aqui; cuidar da energia para aqui; aproximar o posto médico e uma escola para as nossas 
crianças e vivermos melhor do que lá onde vivíamos!
Construam dentro dos talhões. Ali onde há estrada, deixam ficar a estrada. Aí onde vai ficar a 
escola, deixa ficar a escola. Aí onde vai passar a linha de energia, deixam, para ficar uma Cidade bem 
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organizada. Quando a ambulância quiser passar, passar bem. E é isso que nós queremos, que agora 
vos pedimos. Porque como aceitaram e estão a ajudar ficar aqui, vamos ficar bem.  

Manter cuidados de higiene e limpeza

Estamos em tempo de chuva. A água não está bem. Então, vamos colocar CERTEZA que nos dão, 
para não termos diarreia; vamos lavar as nossas caras para não termos conjuntivite; vamos usar as 
casas de banho, que eu muito bem vi e gostei. Estão a fazer as casas de banho. Não sujem. Usem bem, 
porque se ficarem sujas aquelas casas de banho, aquelas moscas hão-de sair para as vossas comidas e 
vamos ter outro problema, o problema de doenças. 

Mobilização de mais apoios

Nós continuaremos a mobilizar mais apoios através do nosso Governo, através dos outros 
Moçambicanos que estão em Maputo, estão em Gaza, que estão em Inhambane, Moçambicanos que 
estão em Sofala, que estão em Manica e em Tete, Moçambicanos que estão em Nampula, que estão 
aqui mesmo em Niassa, que estão em Cabo Delgado, que estão na Zambézia. O Povo está a receber 
a comida, a enxada, o balde, mesmo a tenda são apoios dos Moçambicanos. Eles não têm muito, 
têm pouco. Mas conseguem dar porque Moçambicanos somos nós todos. É ali onde aparece a nossa 
força. Nós assim organizados, unidos, ajudamo-nos. Nos outros anos aqui vocês também fizeram 
contribuições. Ajudaram as populações de Chókwè, de Massingir, de Sofala, de Mopeia. É assim 
como nós vivemos e queremos continuar a viver. Muito obrigado a esses Moçambicanos que ajudam 
a essas populações que estão a sofrer e hoje encontram-se aqui no Bairro de João!  

Moçambique hoye! [hoye!]         

Não viemos para fazer reuniões ou comícios. Ficamos satisfeitos quando vos vimos a dançar. Significa 
a esperança da vida voltar a normal. Viemos vos ver. Não vamos vos cansar com palavras. Somos o 
Governo que quando há problemas, estamos ali, não apenas vir quando não há problema. Por isso, 
estamos aqui! 

Muito obrigado a todos do Bairro João! 
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III VISITAS PRESIDENCIAIS 
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1.   CONTEXTUALIZAÇÃO DAS VISITAS 

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, realizou a primeira edição das 
Visitas Presidenciais do presente ciclo de governação, cobrindo todas as 11 Províncias do País. A 
digressão iniciou em Abril de 2015 na Província de Gaza e incluiu sucessivamente as Províncias de 
Maputo, Cidade de Maputo, Inhambane, Sofala, Nampula, Cabo Delgado, Zambézia, Niassa, Manica 
e terminou na de Tete a 31 de Julho do mesmo ano.

     a) Objectivos das Visitas Presidenciais

Esta digressão do Chefe de Estado tinha como objectivos:
       • Agradecer a população pelo apoio prestado durante o processo eleitoral e por ter votado em  
                si e no Partido FRELIMO;
       • Dinamizar o envolvimento da população na celebração dos 40 anos da Independência 
                Nacional; 
       • Consolidar a Unidade Nacional e a Indivisibilidade do País como factores cruciais para o  
                Desenvolvimento;
       • Reforçar a Paz e o Diálogo como condições essenciais para o Desenvolvimento; 
       • Engajar a população para a implementação do Programa Quinquenal do Governo; e
       • Avaliar o desempenho local: desafios e soluções para ultrapassar os constrangimentos que a  
                população enfrenta rumo a um desenvolvimento integrado e sustentável.
 
     b) Locais visitados pelo Chefe de Estado

Em cada Província visitada, o Chefe do Estado trabalhou em 3 Distritos mais a capital provincial. 
Nalguns Distritos, foram abrangidos postos administrativos.

      c) Composição da Delegação Presidencial

Nestas deslocações, o Presidente da República foi acompanhado por membros do Conselho de 
Ministros, Vice-Ministros, e convidados, para além de quadros da Presidência da República, do 
Ministério da Administração Estatal e Função Pública e outros sectores.

      d) Actividades realizadas pelo Chefe de Estado

O Chefe do Estado plantou árvores, participou nas cerimónias tradicionais de evocação dos espíritos 
de antepassados, dirigiu sessões extraordinárias dos Governos Provinciais, Governos Distritais 
alargados aos respectivos membros dos Conselhos Consultivos Locais e outros quadros ao nível 
local. 

Igualmente, orientou comícios populares que foram sempre antecedidos por orações proferidas por 
líderes de confissões religiosas locais. Por outro lado, o Chefe de Estado manteve encontros com 
categorias sociais como professores, alunos, funcionários da saúde, jovens, mulheres, criadores de 
gado, produtores agrícolas, mineradores artesanais, pescadores, vendedores informais, profissionais 
da comunicação social, empresários, líderes religiosos, combatentes da luta de libertação nacional. 

É de salientar que nestes encontros, o Presidente da República visitou a Família do Primeiro Presidente 
da FRELIMO e Arquitecto da Unidade Nacional, Dr. Eduardo Mondlane, em Nwadjahane; bem 
como a Família do Primeiro Presidente de Moçambique, Samora Machel, em Xilembene.
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O Chefe de Estado visitou empreendimentos socio-economicos tais como escolas, unidades sanitárias, 
fábricas, campos de produção no âmbito do processo de transferência de tecnologias, machambas de 
associações de produtores agrícolas e de cana-de-açúcar, exposição dos agentes de actividade agro-
pecuária, parques de máquinas, obras de reabilitação de ruas e construções de pontes. O Presidente 
da República inaugurou ainda vários empreendimentos económicos e sociais de grande impacto 
nacional.

     e) Temas centrais abordados pelo Chefe de Estado

Durante a primeira edição das Visitas Presidenciais, o Presidente da República de Moçambique 
abordou como temas centrais nos comícios orientados, os seguintes: 
        •    A consolidação da Unidade Nacional;
        •    O reforço e manutenção da Paz;
        •    O Quadragésimo Aniversário da Independência Nacional; e
        •    A divulgação das prioridades do Programa Quinquenal do Governo.

    f) Mensagens específicas deixadas pelo Chefe de Estado

Para além destas mensagens, o Chefe de Estado Moçambicano deixou ainda orientações específicas 
nos locais por onde passou, nomeadamente:
        • Agradecimento pela participação nas eleições;
        • O estilo de governação que vai caracterizar o presente ciclo de governação;
        • O repúdio ao tratamento xenófobo a que cidadãos nacionais foram vítimas na República da  
                África do Sul;
        • Repúdio contra a circulação de homens armados nas Províncias de Sofala e Tete;
        • A necessidade de continuar a preservar e conservar o Meio Ambiente por ser um legado dos 
                nossos antepassados;
        • Repúdio a Guerra e o privilégio ao diálogo;
        • Produção de comida como prioridade;
        • Necessidade de bem-estar com mais comida e infra-estruturas económicas e sociais; e
        • Apelo a participação de todos os Moçambicanos e evitar a auto-exclusão.
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Gaza 
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II.   VISITA PRESIDENCIAL A PROVÍNCIA DE GAZA 

De 10 a 13 de Abril de 2015, o Chefe de Estado Moçambicano, Filipe Jacinto Jacinto Nyusi, visitou a 
Província de Gaza, no que constituiu a primeira visita presidencial após a sua eleição a 15 de Outubro 
de 2014. Nesta visita, o Chefe de Estado trabalhou na Cidade de Xai-Xai, nos Distritos de Mandlakazi, 
Massingir, Chicualacuala e Chókwè. 

O Presidente da República foi acompanhado nesta deslocação pela Ministra da Administração Estatal 
e Função Pública, Carmelita Rita Namashulua; pelo Ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro; 
pelo Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco; pelo Ministro da Educação e 
Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão; pelo Vice-Ministro das Obras Públicas e Recursos Hídricos, 
João Osvaldo Machatine; pelo Governador da Província de Nampula, Victor Manuel Borges; por 
Convidados2 , Quadros da Presidência da República3  e dos Ministérios da Administração Estatal e 
Função Pública; da Agricultura e Segurança Alimentar; da Educação e Desenvolvimento Humano; 
das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos; e dos Recursos Minerais e Energia4 .  

O Presidente da República entrou para Província através da Cidade de Xai-Xai, proveniente da 
Cidade de Maputo por via terrestre. À sua chegada, foi recebido pela Governadora da Província de 
Gaza, Stella da Graça Pinto Novo Zeca, Membros do Governo Provincial, Convidados e população 
local. Na Cidade de Xai-Xai, o Chefe de Estado visitou os Campos de Produção de Chimbonhanine, 
que se enquadram no Programa de Transferência de Tecnologias no âmbito da Parceria Público 
Privado (PPP) e População, orientou o comício popular e dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo 
Provincial alargada aos Administradores Distritais e outros quadros. 

No Distrito de Mandlakazi, segunda etapa de trabalho, o Presidente da República visitou, no 
Povoado de Nwadjahane, a Família do Dr. Eduardo Chivambo Mondlane, Arquitecto da Unidade 
Nacional e orientou um comício popular naquele ponto do País. Ainda neste Distrito, visitou o 
Projecto de Investigação e Transferência de Tecnologia para o Aumento da Produtividade do Arroz 
em Chitsombelane presidiu a Sessão Extraordinária do Governo Distrital alargada a outros quadros.

2  Os convidados do Chefe de Estado nesta visita foram os senhores Filipe Chimoio Paunde, José Tomo 
Psico e Xavier Sacambuera Sailors.

3  Os quadros da Presidência da República que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: 
António Gaspar, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Políticos e de Comunicação Social; 
Salimo Valá, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Económicos e de Desenvolvimento; 
Catarina Mário Dimande, Conselheira do Presidente da República para a Coordenação Inter-
Institucional; Cristóvão Gemo, Chefe do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, Adido de Imprensa 
do Presidente da República; Renízia Canhemba, Secretária do Presidente da República; Momade Hanifo 
Momad, Chefe de Departamento na Presidência da República; Amosse Macamo, Américo Matavele e 
Hugo Acácio, Técnicos do Gabinete do Presidente da República.

4  Os quadros dos Sectores que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: Plácido Nerino 
Pereira, Director Nacional da Administração Local (MAFEP); José Libombo Júnior, Director Nacional 
de Veterinária (MASA); Celeste Massute, Directora de Recursos Humanos (MINEDH); Hélio Jeremias, 
Director Nacional Adjunto de Àguas (MOPHRH); Eugénio Manda, Director de Estudos e Planificação 
(MIREME); Joaquim Ochim, Director de Distribuição e Electrificação (MIREME); e Boaventura Valia, 
Técnico afecto na Direcção Nacional da Administração Local (MAEFP).
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Com recurso a meios aéreos, o Presidente da República partiu para o Distrito de Massingir onde, 
no quadro do aumento da capacidade de descarga de água na Barragem daquele Distrito, inaugurou 
o Descarregador Auxiliar de Água daquela infra-estrutura hídrica. De seguida, o Chefe saudou a 
população local que se concentrara no aeródromo local e prosseguiu com a sua viagem de trabalho 
rumo ao Distrito de Chicualacuala.

No Distrito de Chicualacuala, o Chefe de Estado trabalhou no Posto Administrativo de Mapai, onde 
orientou um comício popular. Depois, na Vila Sede do Distrito, o Presidente da República orientou 
a Sessão Extraordinária do Governo Distrital alargada a outros quadros.
 
No Distrito de Chókwè, último ponto escalado nesta primeira visita, o Chefe de Estado visitou, 
no Posto Administrativo de Chilembene, a família de Samora Moisés Machel, proclamador da 
Independência Nacional e orientou um comício popular no local. Depois, na Sede do Distrito de 
Chókwè, inaugurou o Complexo Agro-Industrial de Chókwè que, processará, numa primeira fase, 
arroz, tomate e castanha de cajú. Presidiu a Sessão Extraordinária do Governo Provincial alargada 
aos Administradores Distritais e outros quadros para o Balanço da Visita. A terminar, concedeu uma 
Conferência de Imprensa aos órgãos de comunicação social que o acompanharam na visita.
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA CIDADE DE 
XAI-XAI

Cidade de Xai-Xai, 10 de Abril de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]
[...]

Cumprimento da promessa eleitoral

Fizemos a nossa campanha e hoje voltamos como o quê? [Presidente!]
Como o quê? [Presidente!] [APLAUSOS]

Moçambique hoye! [hoye!]

A vossa vontade foi feita. Aquela promessa foi feita. É ou não é? [É!] 
Eu tinha dito que começamos o trabalho por aqui. Entramos por Incoluane, fomos trabalhar no 
Quilómetro Zero em Nwadjahane, viemos para aqui onde vocês nos receberam, e dissemos que já 
vamos à vitória! Mas antes de começarmos vamos dar outra volta e voltaremos aqui. Já estou aqui! 

Estou ou não estou? [Está!]
Quero agradecer, antes de tudo, pelo carinho que a população da Província de Gaza tem nos dado; 
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pela força nos momentos difíceis e sobretudo pela coragem que nos contagiam neste momento para 
levarmos avante a missão que nos foi atribuída pelo Povo Moçambicano!

Agradecimentos

Quero agradecer a grande recepção que tivemos à entrada. E, mesmo esse carinho, até a chuva, a 
chuva de Gaza hoje é muito organizada. Quando chegamos parou! E depois, continuou a chover. É 
muito organizada! [APLAUSOS]
Porque Gaza é terra de gente que não quer mal a ninguém, gente de coração bom. 
 [APLAUSOS]
 
Gaza só zanga quando a pessoa lhe provoca, é ou não é? [É!] [APLAUSOS]
Quando o colono nos provocou, Gaza zangou. Saiu daqui, organizou-se, juntou-se a todos irmãos de 
Moçambique e tirou o colono! É ou não é? [É!]  

Gaza quer desenvolver! É esse assunto que hoje vamos falar. Quer desenvolver! Esse é que é o 
problema de Gaza! Não quer sofrer! Gaza quer viver bem. É isso que vamos combinar! [APLAUSOS]

Eu quero agradecer aos grupos culturais, que cantaram, dançaram, alegraram, mostraram esperança 
que a população de Xai-Xai tem e como quer viver. Muito obrigado aos grupos culturais, estes e 
todos os outros que nos receberam!

Quero agradecer também o Padre Sata, o Pastor Bila,  que vieram mais uma vez dizer Deus, enquanto 
outros diziam lá em baixo, nossos defuntos, faça tudo para que essa nossa festa corra bem. E disseram 
mais: para que a nossa governação tire o Povo de Gaza do sofrimento!  

Agora, quero também agradecer – mas isso já sabia – a população de Gaza, população de Xai-Xai não 
gosta de comer sozinha, mesmo tendo pouco. Se há amigo vizinho, dá um pouco. E muito obrigado 
pelas ofertas que me foram feitas, dadas aqui! [APLAUSOS]

Quero agradecer também esse bom coração, esse espírito. Quando os nossos irmãos do Norte - 
irmãos da Zambézia, Nampula,  Cabo Delgado, Niassa e um pouco pelo País – a Província de Gaza 
mesmo tendo pouco, organizou-se, fez contribuições, e mandou para aqueles irmãos. Khanimambo 
waka Gaza! [APLAUSOS]

Moçambique hoye! [hoye!]

Presidente que trabalha fora do gabinete

Agora, vocês disseram é nossa primeira viagem – a nossa Visita Presidencial. Só quero vos alertar: 
nem sempre vamos dizer que vamos a Gaza fazer a Visita Presidencial. Eu quero trabalhar, quero sair 
do gabinete. Então, há vezes que hão-de ouvir: o nosso Presidente saiu e está aí em Chókwè. Está na 
machamba, está a ver a machamba! [APLAUSOS]

Não fiquem preocupados mesmo que eu não vos diga antes para encherem assim para nos receberem. 
Hão-de ouvir: o nosso Presidente passou e foi a uma Escola Primária em Mapai onde não tem carteira 
e foi ver. Vocês não fiquem preocupados porque eu sou Presidente no campo! [APLAUSOS]

Eu ainda não visitei assim formalmente a Província de Maputo, ainda não visitei a Cidade de Maputo, 
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mas porquê? O meu problema é comida para os Moçambicanos. Saí do gabinete, fui a Boane ver com 
um agricultor e discuti com ele. Saí do gabinete, fui a uma escola porque me diziam que há crianças 
que não lêem bem. Peguei os meus Ministros e fomos trabalhar! Disseram alguns: começa primeiro 
visitar a Província! Não! O meu Povo tem pressa! E fui trabalhar!

Saudação à Mulher Moçambicana pelo 7 de Abril

Ainda a iniciar, permita-me que eu aproveite esta ocasião para felicitar a nossa mãe, a nossa 
professora, a nossa enfermeira, a nossa camponesa, a nossa polícia, a nossa juíza, quero dizer, felicitar 
a Mulher Moçambicana que no dia 7 de Abril foi o seu dia comemorativo, inspiradas na Josina 
Machel, que nasceu aqui e os pais de origem de uma outra Província. cujo Monumento está em 
Xilembene. Parabéns Mulher Moçambicana! [APLAUSOS]

Aqui onde estamos, a Mulher é a maioria. A Província de Gaza já produziu uma mulher que está a 
presidir a Assembleia, aquela que discute os nossos problemas. Está em frente de todos os homens. 
Queremos fazer mais. Prometemos aqui. Aqui temos combatentes que no passado combateram lado 
a lado com a Mulher. Queremos fazer mais pela Mulher. Agora, temos ainda 4 Governadoras, mas 
podem ser mais. Gaza desta vez teve a sorte, os outros tiveram. Por isso, tudo faremos para que a 
Mulher com capacidade possa fazer o trabalho como faz igualmente o Homem, porque no passado 
e na Luta provaram que a Mulher Moçambicana é igual ao Homem Moçambicano. Parabéns Mulher 
Moçambicana! [APLAUSOS]

Escolha de Namatil para a Chama da Unidade

Este ano, no dia 25 de Junho, o País vai fazer 40 anos de Independencia, proclamada no Estádio 
da Machava pelo Presidente Samora Machel. No dia 7 de Abril, em Cabo Delgado, em Namatil, 
explicamos a todo o País porquê desta vez fomos a este povoado. É Namatil porquê? Porque é por ali 
onde passaram no dia 1 de Agosto de 64, os primeiros guerrilheiros para virem libertar Moçambique. 
Mas também, este filho de Mandlakazi, Eduardo Mondlane, a última reunião que fez na Província 
de Cabo Delgado antes de ser assassinado foi naquela zona. Então, fomos exactamente ali para ir 
homenagear este Homem Grande de Moçambique, para ir recordar os feitos da luta, mas também 
para dizer que 40 anos da Independência é a reflexão para a progressão para o desenvolvimento de 
Moçambique. Então, a Chama [da Unidade] já partiu a cinco quilómetros da fronteira. Quando 
dizemos do Rovuma ao Maputo, então está a sair do Rovuma até Maputo e vocês terão oportunidade 
de ver. 

Significado da Chama da Unidade

A Chama significa acarinhar a Unidade Nacional. Aliás, há quem as vezes esquece os rituais e os 
procedimentos. Os muçulmanos, por ano fazem a peregrinação à Meca. É o momento de reflexão 
onde sentam, onde pensam o que fazer. Os cristãos também aqui em Moçambique vão à Namaacha, 
andam a pé, de quilómetro em quilómetro, para reflectir, para pensar no perdão. Então, a forma 
que os Moçambicanos têm tido de cinco em cinco anos, ou quando é possível, de juntos pensar na 
Unidade, pensar em Paz, na Unidade, no Perdão, é exactamente essa Chama [da Unidade] que vocês 
vão receber e deverão acarinhar!

Unidade Nacional hoye! [hoye!]
A Paz hoye! [hoye!]
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O Povo unido tem que viver em Paz. É da Paz que quero falar, porque é a Paz que interessa a população 
de Gaza e ao Povo Moçambicano, é ou não é? [É!] 

Podemos falar da Paz? [Sim!]
Podemos falar da Unidade Nacional? [Sim!]

Então, jovens vão me ajudar a cantar. [O Chefe de Estado começa a cantar Antwanano, 
acompanhado pela população]

Antwanano hoye! [hoye!]

Irmãos Moçambicanos,

Privilegiar o diálogo

O Povo Moçambicano está cansado de viver ameaçado. O Povo Moçambicano não quer todos dias 
mudar de casa. O Povo Moçambicano quer produzir. Por isso mesmo, o Povo Moçambicano apoiou 
em massa a democracia neste País, para poder dar oportunidade a cada um dos Moçambicanos que 
têm ideias para poder falar. Aquele Moçambicano que tem boas ideias para poder governar. Mas 
as ideias daqueles Moçambicanos que governam não são só unicamente boas, há outras ideias nas 
outras pessoas que não governam. Estas boas pessoas, as pessoas que não estão a governar, tem um 
lugar para ir discutir e pôr as ideias para aqueles que governam utilizar as suas para desenvolver o 
nosso País. 

Nas nossas comunidades, nas nossas famílias, sempre existe liderança, aquelas pessoas que são líderes 
e que estão aí. Porque aqueles são líderes, têm ideias, podem dar opiniões aos outros. Não significa 
que eles não ouvem os outros. Quando há um problema, há seca, há uma criança que rouba em casa, 
há uma criança que brinca mal e não respeita os velhos, esses velhos chamam outros: o que vamos 
fazer com essa criança? E juntos combinam e resolvem o problema. É assim como nós crescemos e 
vivemos nas nossas comunidades. Mesmo quando nós temos fome – aqui em Xai-Xai, nas nossas 
povoações, nas nossas comunidades – nunca dissemos ah, eu tenho fome, o vizinho ali calhou bem 
este ano tem mais colheita nunca pegaria faca nem machado nem pau, para ir bater aquele senhor 
que tem machamba, que tem comida, tem amendoim. Não é assim. Faço esforço de próximo ano 
produzir ou perguntar a ele como é que fez para ter mais comida. É assim como se vive!    

Mesmo nas nossas comunidades, se existe um líder, se existe um jovem que não se comporta bem, 
existem aqueles velhos que reúnem. Aqueles velhos que foram eleitos, escolhidos assim como nós 
temos aqueles que podemos chamar de deputados que agora estão na Assembleia. Combinam, aquele 
líder, aquela pessoa, já não dá. Vamos lá escolher outra pessoa. E escolhem. Combinam. Não levam 
arma para ir matar aquela pessoa ou para matar o Povo para poder governar. Isso não se faz nas 
nossas comunidades. Não vamos trazer coisas que não são coisas de Moçambicanos. Por isso, nós, 
o nosso Governo, não vai nunca pegar na enxada para procurar a pessoa, mesmo aquelas pessoas 
que nos falam mal. A nossa maneira de agir, de trabalhar, é aquela que vocês nos mandaram. Vamos 
chamar irmãos, vamos sentar irmãos, vamos perguntar o que querem, como querem, o que fazer. 
Se possível, fazemos juntos um trabalho para poder produzir Moçambique. Se acharem que eles 
não conseguem trabalhar connosco, nós não vamos ficar intimidados com uma mensagem que foi 
dita. Vamos trabalhar para o desenvolvimento de todo Moçambique. Vamos construir hospitais para 
todos, não só para pessoas que vieram da FRELIMO. Vamos construir escolas para todos, estradas 
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para passar todo o tipo de carro, mesmo os que vêem de todos países. É assim como nós vamos 
trabalhar!

Disponíveis para o diálogo

Por isso, mais uma vez queremos aqui na Província de Gaza, na Cidade de Xai-Xai, colocarmo-nos à 
disponibilidade para falar com qualquer pessoa que tenha ideia, que pensa bem, que quer desenvolver 
Moçambique a qualquer momento. Estamos disponíveis porque nós não queremos que os irmãos se 
matem. Não queremos que se persigam, não queremos inveja, o ódio. Estamos prontos a qualquer 
momento para podermos conversar, para podermos dialogar, para podermos ouvir boas ideias, mas 
também para transmitirmos os nossos pensamentos e aceitamos e acreditamos que os nossos irmãos 
também vão ouvir aquelas ideias que nós vamos transmitir. Uma delas, é não fazer mal ao irmão!        

Moçambique hoye! [hoye!]
Paz hoye! [hoye!]

Bom, antes de eu falar como é que queremos governar, o que muitos estão atentos, querem ouvir, eu 
vou pedir as pessoas que vieram comigo – algumas vocês conhecem mas quiseram vir comigo e nós 
pedimos para vir – para poderem se apresentar e [...]  

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]

O Bem-Estar para os Moçambicanos 

[...] Ter saúde e ter boa educação. Significa o Povo Moçambicano ter água potável para beber. Ter 
casa condigna e ter transporte quando quer viajar ou carregar alguma mercadoria para ele. Para se 
ter transporte, é importante que em todas as Províncias tenhamos estradas para andar. O Bem-Estar 
significa vestir bem. Significa conseguir falar ao telefone. Significa ter energia em casa ou na rua onde 
circulamos. Viver bem significa não ter medo que a Província de Gaza tem tido agora, não só o medo 
da guerra – da ameaça da guerra – mas também tem o medo de que se chove a minha machamba vai 
embora. Isso tem que terminar! 

O Bem-Estar significa ter bons serviços. Se eu quero ter o meu documento, conseguir sem dificuldade. 
Se eu quero ter o meu dinheiro, ir ao banco tirar, porque tenho banco. Há muita coisa que nós 
queremos fazer para o nosso Povo viver bem, não só um grupo de pessoas mas todo o Povo, pouco a 
pouco, dentro das suas capacidades viver bem. É esse trabalho que nos mandaram para fazer!

O Bem-Estar que nós estamos a procura significa que quem vive no campo, lá na Zona rural, 
conseguir ter aquilo que aquele que vive em Xai-Xai consegue ter. Quem está aí em Mapai, quem está 
lá em Negomano, a pessoa que está lá em Marrupa não ter dificuldade de ter aquilo que a pessoa que 
está em Maputo tem ou consegue ter. Então, isso é o Bem-Estar que nós estamos a procura, aquele 
que vocês nos mandaram garantir.

O Bem-Estar que estamos a criar, convosco, é aquele em que ninguém deve dizer: ah, eu no Norte 
vou viver bem; eu no Centro do País vou viver mal; ah, eu no Sul vou viver mal! Queremos que no 
Norte, no Centro e no Sul todas as pessoas se sintam a vontade, porque Moçambique é para nós 
todos vivermos, onde queremos viver bem e tem que ser da mesma maneira. Há alguns que dizem e 
até utilizam palavras políticas: ah, aqui só no Sul é que se vive bem; aqui no Norte vive-se mal! Não 
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é assim e não é real. Há Províncias do Sul, há Distritos do Sul que têm falta de muita coisa do que 
alguns Distritos ou Vilas do Norte ou do Centro. Por isso, nós queremos equilibrar e ver o País de 
igual forma. Essa é a missão que nos deram. É esse Programa Quinquenal do Governo que está na 
Assembleia a ser discutido e tem que passar porque com ele nós vamos começar a trabalhar para 
resolver os problemas e de forma gradual e com todo o Povo Moçambicano, não com um grupinho 
de pessoas!

Emprego para Moçambicanos

Uma das formas para nós conseguirmos isso é criar mais emprego, quanto mais trabalho, mas 
também garantir oportunidades de criar riqueza dos Moçambicanos. Aquilo que é produzido 
numa zona, servir para outra zona, porque há zonas que produziram num momento que agora 
talvez não produzem mais. Há zonas que têm uma coisa. Tudo o que é de Moçambique é para os 
Moçambicanos e temos que dizer aos Moçambicanos: existe isto, existe aquilo. Com este dinheiro, 
construirmos escolas, hospitais, baixarmos os preços, pagar bem os professores, os enfermeiros, 
termos equipamentos no hospital. É assim como nós estamos a pensar! 

Agricultura e Pecuária

Por isso, no Programa que estamos a discutir no Parlamento, a agricultura é a principal actividade, 
porque é com a agricultura que nós podemos resolver parte dos problemas que mencionei e que 
vocês me disseram durante a campanha. No nosso Programa contemplamos também a criação de 
gado. Disseram aqui e ensinaram-me com actos, com as ofertas que me deram. O gado pode produzir 
leite. O gado pode ajudar a cultivar. O gado nós podemos produzir carne, para comer bem, para 
vender aqui no País e para vender fora. Está dentro do nosso Programa: não queremos três, quatro, 
cinco cabeças. Queremos grandes quantidades de cabeças para que ninguém saia da fronteira para 
ir buscar carne porque este País, esta Província deve produzir carne como também é de promover o 
turismo. 

Pesca e Recursos Minerais

No nosso Programa tem como incrementarmos a Pesca; tem como explorarmos bem a madeira; tem 
o nosso Programa como explorar recursos minerais. Alguns ficam obcecados quando ouvem recursos 
minerais. Recursos minerais o que é? É, por exemplo, areias [pesadas] que há nesta Província. São, 
por exemplo, as grafites que há em Cabo Delgado e também nas outras Províncias como Niassa. É 
o carvão que está em Tete. É o próximo gás que está em Cabo Delgado. Mas esses recursos minerais 
todos ninguém come! Não se carrega gás e beber! Não se carrega areia e cozinhar! Para podermos 
comer é preciso comida! E essa terra é grande e nós vamos produzir sempre comida. Mas a areia 
se cavarmos vai acabar! O gás se puxarmos vai acabar! Mas, a nossa terra que fomos dados essa vai 
existir! Mas, também temos que controlar a exploração dos recursos minerais.

Comércio e Indústria

O nosso Programa também tem actividade comercial, tem actividade industrial. Nós queremos mais 
indústria. Na campanha falamos muito. A nossa fábrica que estava aqui de cajú acabou parando. 
Desalojou muita gente. Mas estão a surgir mais fábricas. A de arroz, essas mais de 9 fábricas pequenas 
de processamento de tomate que vão surgir. Mas o nosso sonho é ir mais além. Com o nosso Programa 
aprovado, com a Paz que todos nós almejamos Moçambicanos, vão surgir as fábricas nesta Província. 
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Estradas, Aeroporto e Água

Eu não falei ao detalhe aqui. Visitei quase todos os Distritos desta Província. Já temos alistadas as 
estradas que precisam de ser reabilitadas, asfaltadas. Também temos alistadas as estradas e pontes 
destruídas durante a chuva. 

Quando estivemos aqui, falamos da construção de um Aeroporto. Está no nosso Programa. Falamos 
aqui que a Província e sobretudo os Distritos do Norte têm problemas de água. Já falamos! Como 
também já falamos que aqui em Gaza a água mata! A água mata! Por exemplo, este ano está a matar 
porque não choveu bem! Então, logo, não há-de haver comida em algumas zonas! Mas, se chover 
muito, Mapai por sua vez passaria a matar pessoas! Estamos a pensar isto para resolver este problema. 
É assim como nós pensamos. Por isso, quando pedimos muito para estarmos em Paz, tranquilo e 
deixar-nos trabalhar porque já temos o que faz mal ao Povo e chega dessas coisas que fazem mal ao 
Povo porque queremos nos concentrar nisto para resolvermos esse problemas e o nosso Povo viver 
bem! 

Bom, sendo a nossa primeira viagem, a Xai-Xai, queremos reservar os poucos minutos que nos 
deram, para convidar alguém que queira dizer alguma coisa. Mas gostaríamos que dissessem no 
termo de: o que mais o Governo tem que fazer e como fazer? Se tem ideias de como fazer, tem 
que nos dizer. Se não tem, não faz mal. O que fazer para desenvolver a Província de Gaza, para 
desenvolver Moçambique? É isso que a gente quer! Portanto, nós como somos daqueles que ouvimos 
ideias para trabalhar. Aquele que tiver ideias para nos dizer o que temos que fazer mais e se puder, 
como podemos fazer. Queremos agradecer esses últimos para nos dizer. Podem vir falar!                               

Moçambique Nacional hoye! [hoye!]

Explicamos o nosso projecto de Paz; o que o nosso Plano quer fazer – o Quinquenal – mas também 
estamos agora atentos para ouvir as vossas ideias, caso haja. Mas dissemos que aquilo que anotamos 
durante a campanha está alistado. Estamos a espera que o nosso Programa seja aprovado – o da 
Governação – e depois disso nós vamos avançar para trabalhar. 

[Seguem-se as intervenções da população]   

Dlamini! [Dlamini!]
Xai-Xai hoye! [hoye!]

Bom, muita coisa nós vamos ouvir. Hão-de nos contar também. Vamos falar também com os vossos 
representantes. Mas porque a chuva de Xai-Xai manda, ela sabe que estou para acabar e já está 
para começar cair. Saímos daqui com boas lições. A vossa mensagem disse que Moçambique era 
uno e indivisível. Ninguém pode parcelar mais Moçambique! O Povo Moçambicano ouviu a vossa 
mensagem. A vossa mensagem falou da erosão da Cidade de Xai-Xai; da necessidade de manutenção 
dos 7 milhões; instruíram-me para não me deixar intimidar por aqueles que ameaçam o Povo; 
manifestaram o vosso apoio ao Plano Quinquenal do Governo como também apelaram ao diálogo. 
Ouvimos – o Povo Moçambicano – a vontade da população de Gaza e de Xai-Xai.

O cidadão Bento agradeceu os feitos da governação; o cidadão Justino agradece os feitos de Deus 
que nos mandou para trabalharmos para o nosso Povo e nos pede para evitarmos encontros nos 
dias de culto e sugeriu aumento salarial para os funcionários. É isto também que está no nosso 
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Plano Quinquenal mas tudo isso traduzido na necessidade de trabalharmos mais para produzir mais 
riqueza e conseguirmos distribuir essa riqueza. E uma das formas é salário. 

O cidadão Salomão pede para que o Povo não viva em pânico. Para isso, nós pedimos a vigilância 
popular também. Avança com a proposta de fomentarmos a agricultura mas também apela para 
reduzirmos a dispersão das localidades. Portanto, enquanto o último dizia não se pode dividir Xai-
Xai, ele disse temos que parcelar mais. Então, são duas ideias que temos que nós vamos pensar, para 
depois, juntamente convosco, tomarmos decisões. 

A cidadã Mariamo pede mais emprego, pede a valorização da juventude como a inclusão na 
governação. A Mamã Combatente Maria Helena fala dos feitos da governação da FRELIMO mas 
também lamenta os acidentes e valoriza a Mulher que menos acidentes faz.      
Moçambique hoye! [hoye!]

Queremos, poe último, agradecer a vossa presença aqui. Mas do fundo do meu coração agradeço 
o Povo, a população de Gaza, a população de Xai-Xai por terem votado na FRELIMO e no vosso 
candidato que sou eu! Khanimambo Gaza! 

Continuo a prometer-vos que tudo vou fazer para o desenvolvimento do nosso País!    

Moçambique hoye! [hoye!]
Muito obrigado Gaza! Muito obrigado!
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
MANDLAKAZI

Nwadjahane, 11 de Abril de 2015

[O Chefe de Estado começa por entoar a canção Antwanano, acompanhado pela população]

Moçambique hoye! [hoye!]
Província de Gaza hoye! [hoye!]
Mandlakazi hoye! [hoye!]
Zalala hoye! [hoye!]
Nwadjahane hoye! [hoye!]

[Presidente da República fala em Chi-Changana]

Khanimambo! Khanimambo! [RISOS E APLAUSOS]

[Presidente da República fala em Chi-Changana]
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Agradecimentos

Muito obrigado! Eu já voltei. Prometi que viria de novo, já cheguei e estou aqui! [APLAUSOS]

Moçambique hoye! [hoye!]

Costuma-se dizer que o bom filho regressa à [Casa!]
E vocês disseram: Nyusi, avança não há recua! Vai e volta como Presidente. Já voltei como Presidente! 
[APLAUSOS]

Nwadjahane tem uma panela grande que cozinha Presidentes, por isso eu vim aqui! [APLAUSOS]
Aquele que quer ser Presidente, deve ir para onde? [Nwadjahane!]
Deve ir para onde? [Nwadjahane!]
Mas, a população de Nwadjahane tem que dizer: vai e não recue! Se não disser nada, deixa! 
[APLAUSOS]

Quando chegamos daquela vez, ameaçamos alguém aqui a dizer vota, se não vota.... ameaçamos 
alguém aqui? [Não!]
Se vocês tivessem dito: humm, Nyusi, não vai lá esperar um pouco. Venha outra vez! Mas como nós 
dissemos que queremos fazer isto, aquilo, fazer assim e desta forma e vocês nos ensinaram também 
como fazer, então fomos! É assim como nós queremos trabalhar neste País. 

Eu quero, antes de conversarmos, agradecer do fundo do meu coração a maneira como fui recebido 
na fronteira com Chibuto e depois quando entramos em Mandlakazi. As danças, canções e esta festa! 
Khanimambo! 
Khanimambo Mandlakazi!  
Khanimambo! Khanimambo Nwadjahane!
Muito obrigado! [APLAUSOS]

Swinene Khanimambo também aquelas danças! Aquele Xingomana das meninas ali! Eu queria ir 
tocar tambor só! [RISOS]

A FRELIMO está na Assembleia, portanto no Parlamento com grande número de Deputados. A 
FRELIMO o seu candidato, que sou eu ganhou e quero aproveitar este momento para agradecer a 
população de Nwadjahane por terem votado em mim e votaram bem porque tive imediatamente a 
informação. O Eddy [Mondlane] telefonou-me e disse: na nossa povoação foi toda a gente que votou! 
Houve só um. Mas esse um era o representante da mesa do outro Partido. Se não fosse, era tudo! 
Obrigado! Obrigado! [APLAUSOS]

Presidente de todos os Moçambicanos

Agora, já sou Presidente, não é? [Sim!]
Não sou Presidente só daqueles que votaram em mim. Sou Presidente de todo o Povo Moçambicano. 
Por isso, digo... [APLAUSOS] 

Por isso, vou olhar para todos os Moçambicanos. Vou ouvir as ideias de todos os Moçambicanos que 
têm boas ideias. Vou trabalhar com todos Moçambicanos, porque esses têm forças para trabalhar, 
para podermos desenvolver o nosso País. Por isso, aquelas mensagens todas que falaram que tem 
que haver Paz, temos que estar unidos, não devemos lutar, é verdade! Porque não há razão para lutar. 
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Aquele que tem ideia, que quer contribuir, estou aqui. Eu vou ouvir a todas as pessoas, a todos os 
momentos. Aquilo que tem que ser decidido pelo Parlamento estão aí representadas todas as ideias. 
Por isso, não há razão para um irmão pegar em armas e disparar para o outro, porque se você tem 
uma ideia, pode falar! Estou aqui! A qualquer momento chama-me, ouvirei e vamos trabalhar juntos. 
Esse é que é o nosso princípio de trabalho! [APLAUSOS]

Unidade entre Moçambicanos

Nós, Moçambicanos, não podemos nos invejar. Não pode haver ódio. Temos é que nos ajudar. A 
riqueza de um numa zona, tem que ser a riqueza para todos os Moçambicanos. E as ideias de um 
grupo, se são boas, temos que aproveitar. E estamos aqui para ouvir e vamos deixar tempo para 
quem tem ideias para nos dar. Se quer uma estrada, se quer água, se quer energia. Por isso, nada de 
confusão. Se há uma zona que quer escola, quer hospital, fala! Se não tem escola, não vai dizer ohhh 
eu não tenho escola, por isso, nós aqui queremos ficar sozinhos porque não temos escola. Não é 
assim. Diga, quero escola e vamos discutir todos. Se há dinheiro, vamos construir a escola. É assim 
como nós queremos viver! 

Eduardo Mondlane e os ensinamentos da Unidade Nacional

Eduardo Mondlane, que nasceu aqui, que cortaram o umbigo e enterraram aqui. Nunca, nunca, 
ensinou-nos, nunca quis lutar contra o irmão. E mesmo não lutou contra brancos. O Eduardo 
Mondlane lutou contra o sistema colonial, contra aqueles que ainda exploravam o Povo. É isso 
que nós fizemos ontem. Essa coisa de lutar entre irmãos não há. Mondlane ensinou-nos todos 
estarem juntos, unidos. E quando ficamos unidos conseguimos ganhar. Por isso, queremos apelar 
à Unidade Nacional porque os novos problemas que temos que vencer, só podemos vencer unidos! 
[APLAUSOS]      

Unidade Nacional significa, por exemplo, esta energia que está aqui está a vir de Tete. Se Tete disser: 
ah, eu fico sozinho com energia, então os outros não têm. Mas Tete ficaria muito tempo sem produzir 
dinheiro. Tinha escolas, tinha hospitais, da produção que saía por exemplo do Porto de Maputo. 
Sofala, tinha problemas de estradas, por exemplo, produzia aí no Porto da Beira. Não era suficiente. 
Algodão que era produzido em Nampula, quando vendia aquele dinheiro juntava-se e fazia estrada. 
É assim como vive uma Nação, um Povo. Dividido, dividido, não há! No mundo agora os países 
ainda estão a aproximar mais. As empresas de América estão aqui em Moçambique. As empresas da 
Alemanha estão aqui em Moçambique. Nós queremos crescer para as nossas empresas saírem daqui 
para Zimbabwe, saírem daqui para China, é isso que é crescer! Agora, um homem, um grupo pensar 
que temos que nos dividir! Amanhã há-de ser a República de Mandlakazi, é isso que vocês querem? 
[Não!] Eu não quero ser Presidente de um País dividido! [APLAUSOS]

Não à divisão de Moçambique

Antwanano hoye! [hoye!]

Alguns costumam viajar aqui. Quando vão para África do Sul precisam de um documento. Como se 
chama esse documento? [Passaporte!]
Agora, para você ir a Sofala, Beira, precisa de passaporte agora? [Não!]
Mas alguém quer assim! 
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Eu penso que os avós de Mondlane estão a ouvir. Estamos a pedir por muito para que nos ajude 
para que este País continue unido porque nós queremos trabalhar e desenvolver. Moçambicanos têm 
problemas. Há problemas sérios. Há o problema de água, há ou não há? [Há!]
Há problema de energia. Não há problema de energia? [Há!]

Estamos para terminar esta estrada que nunca mais chega aqui! 

Há crianças que estudam aqui, mas também precisam de ir continuar aqui em Chibuto. Não temos 
estrada para a travessia, é ou não é? [É!]          
Agora, quando é que vamos trabalhar se toda a hora temos que estar com sacolas nas costas a correr 
porque temos medo de guerra. Quando é que vamos trabalhar? 

O problema dessas pessoas querem que o Governo não trabalhe, não resolva o problema. Esteja 
toda a hora atrás da Paz e da Guerra. Nós não vamos atrás da Guerra nem da Paz. O nosso objectivo 
central é desenvolver Moçambique. É isso que queremos fazer! 

No dia 25 de Junho deste ano, aquela união que Eduardo Mondlane concebeu de três movimentos e 
formou a Frente de Libertação Nacional que libertou o País, neste caso falo como um movimento que 
libertou Moçambique. No dia 25 de Junho proclamou-se a Independência. Então, este ano nós vamos 
fazer 40 anos de Independência Nacional, portanto, é uma grande festa para os Moçambicanos. 
[APLAUSOS]      

Namatil e a escolha para a Chama da Unidade Nacional

Acendemos a Chama da Unidade Nacional numa povoação pequena como Namatil, na Província 
de Cabo Delgado. Foi em Namatil porque nós dissemos do Rovuma ao Maputo. Então, Namatil 
está a 5 ou 6 quilómetros do Rio Rovuma. Então, a Chama está exactamente a partir do Rovuma 
e vai chegar a Maputo. Está a andar e em todo o sítio onde passa há festa. Mas nós escolhemos 
Namatil também por muitas razões, porque os primeiros guerrilheiros para libertar Moçambique 
dormiram naquela povoação, depois de terem atravessado o rio. Dormiram ali para poder entrar 
em Moçambique no dia 1 de Agosto de 1964. Mas, também em Namatil porquê? Porque a poucos 
quilómetros – Mandlakazi é longe – tem uma outra Aldeia chamada Chilindi. Foi a Aldeia onde o 
Presidente Eduardo Mondlane, filho daqui, fez o último encontro, última reunião um ano antes de 
ser assassinado, a última reunião no interior. Então, em homenagem a aquela reunião naquela zona 
também escolhemos Namatil. 

A outra razão muito forte, é que a última batalha para depois forçar as negociações de Lusaka, foi 
também em Namatil porque os portugueses tinham ocupado Namatil por ser um lugar forte onde 
atravessavam os nossos guerrilheiros. Então, ficaram ali e criaram uma base chamada Base Omar para 
impedir a entrada dos guerrilheiros. Então, os Moçambicanos ocuparam a base no dia 1 de Agosto de 
74, capturaram 137 soldados do regime colonial português, dentre eles 14 eram Moçambicanos que 
foram integrados. Então, não houve nenhum disparo. Foram capturados muitos soldados de uma só 
vez. Mas, Moçambique entregou à Cruz Vermelha porque a guerra nossa não era [...]

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação]

[Seguem-se as intervenções da população]

Moçambique hoye! [hoye!]
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É assim como que se faz a democracia. Não falaram aqui? [Falaram!] 
Alguém vos ameaçou? [Não!]
Então, o vosso Governo ouve, ouviu e vai tomar em conta. Aquilo que é preciso dizer como é que se 
faz, explica e combinamos. É assim onde trabalhamos com todas as pessoas. Perguntamos aí alguém 
é de que Partido ali? [Não!]
Qualquer pode vir falar, está bom? [Sim!]

Educação e Universidade para Mandlakazi

Sebastião como técnico da Educação, falou mais, saúda o facto de fazerem parte do Governo jovens. 
Fala também da vontade de universidade como também a Mamã Sara. Incentiva-nos a continuarmos 
com o Fundo de Desenvolvimento Distrital porque isso promove jovens, mas também sugere 
a construção de edifício onde irá funcionar a Direcção Distrital da Educação. Lamenta as obras 
abandonadas que também lamentamos e esperamos que é uma mensagem que foi ouvida ao nível 
do Distrito, ao nível da Província e tem a sorte de também estar aqui o Ministro da Educação que se 
apresentou.

Relativamente à construção de escola de raiz, neste caso da Universidade, é o nosso desejo. Mas, temos 
que ter em conta que a Universidade esperou primeiro a energia, porque a universidade é uma escola 
que aprende muita coisa. Já tem energia! Esperou também comunicações. Já tem comunicações! Mas 
os professores para a universidade não tem de vir todos de Mandlakazi, de Xai-Xai, de Maputo... 
Grande parte deve viver aqui. Enquanto não tivermos muita gente com formação para ser professor, 
há-de ser uma universidade que não vai ter professores. Talvez pensarmos primeiro, já temos 
o nível completo, pensarmos primeiro em escola de raiz para escola secundária, porque só vai a 
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universidade quem estudou a escola secundária. Por isso mesmo, tomamos a nota daquilo que é o 
desejo, mas o nome de Eduardo Mondlane está honrado. O facto só de ter a primeira universidade 
do País com o nome de Universidade Eduardo Mondlane, está honrado. Tem escolas, tem avenidas, 
etc.. Gostaríamos de chegar aqui a Escola Secundária de raiz, começar com o nome. Um dia há-de 
se transformar em universidade. Mas nós tomamos nota desse desejo da população de Nwadjahane 
de Mandlakazi. 

Saudação pelo Dia do Sindicato Nacional dos Jornalistas

E os que fazem conhecer Moçambique também, são aqueles nossos irmãos, nossos filhos que 
escrevem jornal, que falam na rádio, que falam na televisão, e fazem toda a informação. São os que 
lançam esta reunião e todo o mundo está a ver. Esse é que era sonho de Mondlane!       

Então, quero vos pedir, porque hoje é Dia do Sindicato Nacional dos Jornalistas – esses chamam-se 
jornalistas – para a população de Nwadjahane aqui no Distrito de Mandlakazi, na Província de Gaza, 
a Terra de Mondlane, a Terra de Chissano, a Terra de Samora, a Terra de Guebuza, a Terra de Nyusi, 
a Terra dos Moçambicanos, uma salva de palmas para estes irmãos jornalistas que trabalham com 
muito sacrifício! [APLAUSOS]

Mas, porque essas palmas têm que ouvir lá na Televisão, lá na Rádio, é melhor bater muito, para 
aproveitarem ouvir que Nwadjahane! [APLAUSOS PROLONGADOS]
       
Moçambique hoye! [hoye!]
A Liberdade de Imprensa hoye! [hoye!]
Não tenham medo! Eles estão para informar o País. Informar boas coisas. Também se há más coisas 
feitas por alguém, também informam. Mas não mentem. Eles não gostam de mentir. Ouviram? [Sim!]

Antes de acabar, já que a Mamana Nyeleti veio, Nyeleti diz lá algo agora. só não fala muito. Diga, o 
que fazes agora? Os outros já se apresentaram. Obrigado! Pode usar aquele micro! [...] 
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA À POPULAÇÃO DO 
DISTRITO DE MASSINGIR POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO 
DESCARREGADOR DE ÁGUAS DA BARRAGEM DE MASSINGIR

Aeródromo da Vila de Massingir, 12 de Abril de 2015

Massingir hoye! [hoye!]
Gaza hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!] 
Antwanano hoye! [hoye!]
A Paz hoye! [hoye!]

Hoje nós estamos em trânsito. Fomos inaugurar o Descarregador de Água. Vocês sabem que quando 
chove muito – este ano não choveu muito, – as águas enchem, inundam e vão até a cidade de Xai-
Xai, estragam machambas, matam o nosso gado, destroem às nossas casas, etc. Então, o Governo 
reabilitou aquela estrada quando quebrou, e hoje inauguramos.  

Agora viemos cumprimentar-vos e aproveitamos para dizer que a Barragem de Massingir, tem que 
fazer muito mais do que impedir a água para não estragar as machambas. Tem que fazer muito mais 
coisas. Já sei que a Barragem produz peixe. Mandaram-me fazer visita de manhã de propósito para 
eu não comer tilápia. O peixe daqui que é muito bom. É mau isso, mas da próxima hei-de vir dormir 
aqui! [RISOS]
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Massingir hoye! [hoye!]

Esta Barragem, também tem que produzir energia para nós. Eu constatei que estão a nascer algumas 
instâncias turísticas, mas esta água também tem que e vai irrigar aqueles 37 mil hectares de cana. Vai 
irrigar! É isso que nós queremos! Eu sei que vocês não têm paciência de esperar, porque o projecto 
de cana de açúcar devia já ter arrancado. Vai arrancar. Tenham paciência!

Quando a nossa mãe fica grávida, fica nove meses para depois a criança nascer. Vocês não podem 
exigir para que criança nasça só com três meses! É preciso pôr primeiro aquela semente, crescer, tirar, 
ir transplantar, é isso que vai acontecer! O Projecto está a andar!

Eu sei que o outro problema que temos aqui é o problema de água. É ou não é? [É!]
E a água está aí. E nós todos estamos a ver a água e a água não chega para nós, é ou não é? [É!]
O vosso Governo pensou nisto. Estive a conversar já com aqueles técnicos que estão aí. Disseram 
que estão a espera da aprovação do Plano dos 5 anos da nossa Governação. Basta ser aprovado, é 
aprovado também o Orçamento, então, arranca imediatamente o projecto. Esperamos até ao fim 
de ano, etc.. talvez no início do próximo ano há água. Portanto, o projecto já está concebido e vai 
acontecer! [APLAUSOS] 

Outros me disseram que mas a Ponte sobre o Rio Chinguezi estava destruído... Bom, tem uma 
pequena reparação. Vamos retomar. Estamos já a mobilizar recursos para retomar aquela Ponte. 
Também vai funcionar!     

Moçambique hoye! [hoye!]

Agora, agora, como se diz? vocês estavam a cantar... a Paz, como é que se diz? [Antwanano!]
Não, Antwanano é Unidade Nacional! Agora, a Paz? [Khurula!] 
Khurula! Nós queremos Khurula ou não? [Queremos!]
Quem quer guerra, mostre o braço! [RISOS]
Quem quer guerra?  
Quem quer guerra? 
Quem quer a Paz?
Quem quer a Paz? Todos queremos a Paz! 

Moçambique hoye! [hoye!]
Massingir Khanimambo! [APLAUSOS]
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
CHÓKWÈ

Xilembene, 13 de Abril de 2015

Xilembene hoye! [hoye!]

Pai Samora ainda não reagiu. Não sentiu, não ouviu! 

Xilembene hoye! [hoye!]
Macaretane hoye! [hoye!]
Lionde hoye! [hoye!]
Chókwè hoye! [hoye!]
Gaza hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]
A memória inesquecível do Presidente Samora hoye! [hoye!]

Lixile! [Lixile!]
Mwa Hanha! [Ha hanha!]

Filipe Nyusi hi mina! [APLAUSOS]

Agradecimentos

Muito obrigado!
Estou a sentir-me mesmo em casa. Disse-vos a ultima vez que cá estive. Quando alguém vai fazer 
uma viagem, normalmente não dorme. Fica a pensar: vou viajar, vou viajar! Mas, eu ontem em 
Chicualacuala dormi muito bem porque eu sabia que vinha para casa. Khanimambo Xilembene! 
[APLAUSOS]
 
Esta alegria aqui, a recepção e este calor a nossa chegada. A oração do Pastor Bila, essa é que nos faz 
ficar a vontade porque fomos abençoados.  

As danças das nossas mães, aqueles cantos daqueles jovens, aquele grupo de crianças é meu. Eles 
sabem que são meus amigos. Muito obrigado pela recepção! [RISOS] 

Não estou a mentir. Eles já estiveram comigo em Maputo, já estivemos muitas vezes em Chókwè e 
por isso vieram para aqui. Tinham que vir para aqui, para vos apresentar. Obrigado jovens! Obrigado 
crianças! E continuem com esse sentimento patriótico! [APLAUSOS]

Quero agradecer em especial as ofertas que me foram feitas. Mas eu quero anunciar mais uma que 
vocês não sabiam. Portanto, a primeira cabeça do gado bovino que recebi, recebi da Família do Papá 
Samora esta manhã. Quando saímos dali, disseram: pega isso e vai começar criar! E já comecei. 
Agora mesmo recebi mais. Tenho muitos agora. Posso gingar como a população de Chókwè! [RISOS 
E APLAUSOS] 

Vou aproveitar estas primeiras palavras para do fundo do meu coração agradecer o apoio que a 
população de Xilembene, de Macaretane, de Lionde, de Chókwè, da Província de Gaza em especial, 
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todo o Povo Moçambicano pelo apoio que deram ao Partido FRELIMO, à minha pessoa, para poder 
dirigir os destinos deste País, esta Terra de Samora Machel. Obrigado a todos, do fundo do meu 
coração! 

A Província de Gaza mostrou determinação, clareza e a visão para podermos construir Moçambique. 
Quando eu falava com os camaradas em Xai-Xai diziam que só jogam batendo 14 a zero, o que 
significa que tiraram 14 Deputados para a Assembleia e ninguém tirou mais. Parabéns! Parabéns 
Gaza! [APLAUSOS]

Esta vitória que ofereceram ao meu Partido e a mim, impõe-nos grande responsabilidade para 
governar Moçambique, mas grande responsabilidade também para governar a Província de Gaza, 
como parte de Moçambique. 

Gaza e a Barragem de Mapai para a produção de comida

Nós quando passamos por aqui colhemos muitas iniciativas, mas sobretudo, orientações das 
populações. Ficamos a saber que a população queria comida, água, energia e a saúde de qualidade. 

A populacao da Província de Gaza explicou-nos que não tem dificuldade de produzir a comida. 
Mas, precisava de algum apoio para produzir mais, de forma a abandonar aquela agricultura de 
subsistência. Era preciso produzir em grandes campos, usar novas técnicas, usar aquela semente 
que colocadas em pequenas quantidades produz muito, era preciso extensionistas para orientar as 
populações e irrigação. Hoje, e ainda nesta mensagem falaram da Barragem de Mapai, não como 
uma barragem para as pessoas verem que há mais uma Barragem, mas como instrumento para 
poderem produzir melhor. 

Quando estivemos em Xai-Xai, Mandlakazi, Mapai e Massingir, a mensagem foi comum: queremos 
produzir, mas a grande ameaça que temos é a situação de Mapai. Enquanto não houver barragem, 
ficamos com os corações nas mãos. Não sabemos se ao produzirmos o nosso arroz vai com água; não 
sabemos se criarmos o gado, logo que chover este vai com água. A nossa habitação, as nossas estradas, 
então há vezes que não produzem. Por exemplo, este não choveu muito, mas não produziram por 
receio da água. Por isso mesmo, disseram mais uma vez: tudo faça para ver se nós continuamos a 
produzir mas a produzir a comida com segurança. Referi a Mapai e aqui também fizeram o mesmo. 

Portanto, queremos afirmar aqui que o nosso Governo incluiu no seu Programa dos 5 anos a Barragem 
de Mapai. Já estamos a fazer o estudo, localizamos quem pode financiar e não vamos dormir, nunca 
sem conseguirmos resolver o problema de Mapai. Naturalmente que a barragem não se faz em um 
ou em dois anos. É uma obra muito grande, mas tem que começar porque com a Barragem em Mapai 
nós vamos ter água para beber, vamos ter água para o nosso gado, vamos ter água para criar o peixe, 
vamos ter água para produzirmos energia, mas sobretudo, vamos ter água para irrigar as nossas 
machambas. E há outro fenómeno: vamos conseguir controlar a água para não matar pessoas, para 
não matar o gado, para não destruir as nossas machambas! 

Agro-pecuária para impulsionar Gaza

Nós na nossa governação não vamos inventar nada. As coisas são bem claras. O que queremos fazer 
é fazer acontecer as coisas. Vocês têm essa frase, não trouxemos, esta que está aí: Agricultura é a 
Base Fundamental para Impulsionar a Economia. Está escrito ali. Essa frase já vem desde o primeiro 
dia da Independência. A obrigação que temos agora é fazer acontecer as coisas. Por isso, definimos 
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que na nossa governação vamos apertar fortemente na agricultura. Mas há vezes que as pessoas 
têm vontade de pensar que: ah, Moçambique é rico, tem gás, tem carvão, tem ouro, tem mina, etc. 
Ninguém, vai comer gás! Ninguém, ninguém, vai comer carvão! Nós todos nascemos a trabalhar a 
terra. E Xilembene, Chókwè, é terra fértil. Por isso, vamos apertar naquilo que nós sabemos fazer e 
fazemos bem! E depois disso, vamos avançar para outras coisas que Deus nos deu, porque são para 
acrescentar a aquilo que nós temos. Mas, a grande riqueza para o Moçambicano é a agricultura! 

Por isso, nós elegemos para a Província de Gaza, a actividade agro-pecuária. Quando estivemos em 
Mapai oubemos que tem quase 40 mil cabeças e quase 40 mil habitantes. Ha quase que um boi para 
uma pessoa. Era pouco. Dissemos que era pouco. Precisamos de aumentar as técnicas de criação. 
Aqui, nós vamos fornecer, temos que fornecer carne a nós mesmos, fornecer a todo Moçambique 
porque há regiões onde não dá bem o gado. Temos que tirar a nossa carne, o nosso leite, o nosso 
queijo, para fora de Moçambique para ganharmos o dinheiro. Porque, com agricultura, com a 
pecuária, nós vamos ter mais oportunidades de emprego. Isso é mais seguro, porque o trabalho está 
connosco mesmo!

Estrada Chókwè-Macia

O nosso Governo, o seu Programa dos 5 anos tem programas concretos para esta Província na  área 
da agricultura e da pecuária. Quando estivemos aqui a ultima vez, falamos da estrada – falaram da 
Estrada Chókwè-Macia. Também está no nosso Programa. Durante os 5 anos temos que reparar esta 
estrada para reduzir o sofrimento! [APLAUSOS]

Estrada Chókwè-Magude

Falamos da Estrada Chókwè-Magude. Esta estrada, não só porque vocês falaram, mas é a alternativa 
para o escoamento, para evacuar pessoas de Maputo para o outro lado. É verdade que nessa estrada 
foram feitos os primeiros 16 quilómetros, agora estamos a fazer mais 10, enquanto estamos a procura 
de dinheiro. Também está no nosso Programa para resolver o problema da circulação e de transporte 
de bens produzidos nesta Província.                  

Moçambique hoye! [hoye!]

Paz para Moçambique

Em todos os sítios por onde passamos a população pediu a Paz, não pediu a União. A nossa mensagem 
aqui lida pela nossa irmã – fiquei a saber que afinal é criadora, é dona de aviários, cria galinhas, 
portanto, está a trabalhar. Também a mensagem está forte na questão da Paz.

A nossa poesia também enalteceu a necessidade de Paz em Moçambique. Estamos aqui em 
Xilembene, Terra de Samora Machel, terra de pessoas que muito jovens tiveram a visão de trazer 
a Independência, pessoas que não lutaram contra irmãos Moçambicanos e mesmo a Luta de 
Libertação não era contra pessoas, era contra o sistema que tinha defensores, queremos, da mesma 
maneira como vocês nos abençoaram... bom vocês também tem que me explicar qual é o segredo das 
pessoas de Xilembene: bastou chegar, choveu um pouco para nos molhar e parou! E estamos aqui! 
Abençoou-nos! Xilembene... [...] está a ver, quando quero falar bem de Xilembene já não fala...

Então, da mesma maneira que nós fizemos rezas e fomos abençoados, temos, todos juntos, que pedir 
para que não haja guerra nesta terra! 
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Vocês falaram e saudaram a nossa iniciativa de dialogar. Mas nós não estamos satisfeitos. Não 
falamos com alguém ou com a sociedade para agradar o Povo Moçambicano e para parecer que 
somos dialogantes. Isso não interessa ao Povo. O que nós queremos é que não haja problemas entre 
Moçambicanos. Podemos pensar diferente. Mesmo nas nossas casas, com as nossas mulheres, com os 
nossos irmãos, nas nossas povoações, têm havido problemas, mas esses problemas não se resolvem 
com pancadaria, nem esfaqueamentos, nem com armas. É isso que nós queremos para que não haja 
aqui em Moçambique! 

A guerra ou então a Paz, não é só a questão da guerra porque até agora não tem havido uma guerra 
efectiva, mas o facto de nós vivermos sempre ameaçados. Se eu estiver nesta reunião e começar 
a gritar alto e dizer que amanhã vou fechar estrada, vou perseguir aquele que tem isto, aquilo, as 
pessoas vão viver traumatizadas, inquietas, não conseguem pensar. As crianças não conseguem 
estudar. É isto que nós queremos que pare para vivermos em harmonia, em concórdia, em amizade, 
em irmandade. É essa Paz que ainda precisamos ter nos nossos corações! 

Chama da Unidade como momento de reflexão

Nós vamos tudo fazer para que este País continue em Paz! Agora acendemos em Namatil a Chama 
da Unidade. É a quarta edição. A primeira foi acesa pelo Camarada Presidente Samora Machel. [...] 
A Chama da Unidade é para forjar a Unidade! É um momento de reflexão sobre o que nós fizemos 
no passado, o que estamos a fazer hoje e aquilo que estamos a fazer para esta Pátria! Esta reflexão 
não é só para aqueles que não gostam da Paz, da Unidade, mas é também nossa própria para ver se as 
realizações que fazemos são aquelas que resolvem o problema dos Moçambicanos!    

Escolha de Namatil para Chama da Unidade

Namatil é uma povoação. Escolhemos Namatil porque é em Namatil onde os primeiros guerrilheiros 
atravessaram e dormiram. Pernoitaram lá no dia 1 de Agosto de 64 quando entravam em Moçambique 
para poder desencadear a Luta contra o Colonialismo Português. Namatil era espécie uma zona 
logística onde passava-se o material. Mas em Namatil, também a poucos quilómetros, o Presidente 
Eduardo Mondlane um ano antes de ser assassinado dirigiu a sua última reunião naquela zona. 
Então, é uma zona por si também histórica que inspira a Liberdade ao Povo Moçambicano. 

Mas a grande importância de Namatil – em 70 aquilo funcionou como uma Base Limpopo – em 1970 
o colonialismo português atacou, assaltou e ocupou. Chamou Posto Omar. O Presidente Samora 
instruiu aos seus guerrilheiros que tinha que recuperar a Base Limpopo e exactamente no dia 1 de 
Agosto de 1974 foi recuperada. A FRELIMO capturou 137 soldados portugueses e entregaram ao 
Presidente Samora. Ele por sua vez entregou--os à Cruz Vermelha. Portanto, a nossa guerra nunca 
foi guerra de matar as pessoas. Era para convencer as pessoas que nós temos que ficar independentes. 

Portanto, a Chama [da Unidade] há-de vir a Província de Gaza, há-de passar no Distrito de 
Chókwè. Recebam e reflictam o que é que estamos a fazer para que haja Paz em Moçambique, para 
que continuemos unidos e para progredirmos, para haver desenvolvimento! Essas três palavras: 
Paz, Unidade e Progresso! Cada um tem que reflectir quando estiver a ver ou a tocar a Chama [da 
Unidade]!
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Viagem para estagiar a agricultura

Bom, o grande objectivo da minha viagem era estagiar. Estagiar significa que quando o aluno estuda 
muito termina, quando quase que está no fim, vai primeiro ao campo para ir aprender aquilo que ele 
aprendeu, como é que se faz.  Vim estagiar agricultura aqui! E falei das estradas, das infra-estruturas 
[...]       
     

[Seguem-se as intervenções da população]

Moçambique hoye! [hoye!]

O que é que eu vou fazer agora? Eu confio a vocês e vocês confiam em mim? Confiam ou não? 
[Confiamos!] 
Quem quer guerra? 
Quem quer guerra em Xilembene?
Quem quer Paz?
Quem quer Paz em Xilembene?
Quem quer a Paz de Samora em Xilembene?

Moçambique hoye! [hoye!]

Ensino Secundário para Xilembene

Ouvimos. Algumas coisas já tínhamos falado quando estivemos antes dos que intervirão aqui. 
Cresceu Xilembene. Xilembene de ontem não é Xilembene de hoje. Só esta gente, estas crianças 
todas justificam a nossa reflexão para dilatarmos o ensino secundário até décima segunda. Vamos 
tomar nota.  

Bancos para Xilembene

Cresceu Xilembene. Produz-se muito aqui e muito dinheiro também: dinheiro de arroz, dinheiro de 
hortícolas, dinheiro de gado... Os Bancos não são nossos, mas nós como Governo vamos tudo fazer 
para influenciar os donos dos bancos para trazer o banco aqui para Xilembene porque eles precisam 
também de dinheiro, então podem buscar dinheiro a partir daqui.

Crianças vulneráveis e sistema de água

A minha irmã Ivone falou das crianças vulneráveis. Tem essa responsabilidade, mas também da 
necessidade do sistema de água. Tomamos nota. 

Estrada Mapapa-Maniquenique e equipamento agrícola

Vasco também falou dessa Estrada de Mapapa-Maniquenique. Vamos ver. Está aqui o Vice-Ministro 
desta área para poder avaliar e ver como e quando podemos.... Falaram também das máquinas para a 
agricultura e o nosso Ministro da Agricultura acabou dizendo mesmo que uma parte do equipamento 
está contemplado para a próxima época 2015/2016. Há-de haver uma parte do equipamento, esse 
que precisaram aqui.
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Ponte sobre o Rio Humbane e pessoal de saúde para Zuza

Da mesma maneira que vai ver a estrada, vai ver sobre a Ponte Humbane, no Rio Humbane. Vamos 
ver como é que é, o que é que é preciso. Mas relativamente ao pessoal de saúde, o Governo Provincial 
poderá avaliar qual é a dimensão e que modalidade poderá usar para assistir as pessoas naquela Zona 
de Zuza. 

Ouvir os agentes económicos

E vamos nos organizar também para ver se ouvimos os empresários ou os agentes económicos. 
Se calhar querem propôr que querem construir uma escola secundária aqui. É melhor eu ir ouvir, 
porque essa coisa de não ouvir pessoas as vezes perdemos. Vamos arranjar forma de ouvir. 

Moçambique hoye! [hoye!]

A vez passada quando estivemos aqui, depois de termos intervido, convidamos o Mano Samora, o 
irmão, mas desta vez também temos a sorte de estar aqui a Mamã Graça. Não querem ouvir a vos 
cumprimentar? [Queremos!]  
Não querem ouvir? [Queremos!] 
Então, eu também quero ouvir. Vou pedir para ela cumprimentar! 

[Segue-se a intervenção da Mamã Graça Machel, que começa por entoar uma canção, 
acompanhada pela população]

[Graça Machel fala em Xi-Changana]

Mas a História quis que o início da Luta de Libertação de Moçambique começasse em Mandlakazi 
com Eduardo Mondlane e com Samora Machel como Comandante das Forças Armadas, aqui! 

[Graça Machel fala em Xi-Changana]

Não é por acaso, eu acho que isso não é por acaso, a tiku leli tem que hithluvuka! Graça Machel fala 
em Xi-Changana

O que nós queremos dizer é que nas lutas de hoje e de amanhã, é preciso reflectir no significado 
desta terra: o que ela produziu de liderança. Não é por acaso daqui a noite vemos Chissano está ali. 
Não é por caso, não podemos ver, mas o Mabote está aqui. Não é por acaso que quando vamos a 
Mandlakazi encontramos o Fernando Matavele. Esta é uma terra que já produziu os Heróis, quer os 
da Resistência, quer os Heróis da Libertação Nacional. 

[Graça Machel fala em Xi-Changana]

Não é por acaso também que quando foi das Eleições, todos os deputados votados são da FRELIMO. 
Não é por acaso! 

[Graça Machel fala em Xi-Changana][APLAUSOS]

Não é discriminação. Não é uma questão de discriminação. Eu só quero dizer Graça Machel fala em 
Xi-Changana
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É História! Não é ... E nós estamos aqui para trabalharmos com o nosso Governo, sob a sua liderança! 
Nós queremos lhe dizer de que aqui há-de ter sempre um Povo trabalhador, um Povo leal aos ideais 
da FRELIMO, um Povo que sempre, sempre, há-de estar pela Unidade Nacional, porque esses 
todos que eu mencionei que lutaram e libertaram Moçambique, libertaram a partir do Rovuma. 
Libertaram através de Tete, em todo o lado. Portanto, eles são oriundos daqui, mas nós abraçamos 
a Nação inteira. Inteirinha! Sem que uma porção que possa ser alienada. O que nós queremos dizer 
é que a partir daqui abraçamos todo e qualquer Moçambicano num ideal de Unidade, num ideal de 
Trabalho, num ideal de Fidelidade e de Lealdade aos interesses totalmente interesses do Povo, como 
disse, o seu Patrão! É Patrão desta gente! O seu Patrão que é o Povo, é Patrão, é desta gente! É para 
isso que esta Província vive! E dizer: meu filho, é bem-vindo! 

Como disse, está em casa! Nós estamos disponíveis para aquilo que esperar de nós como contribuição. 
Mas também, escute aquilo que são as preocupações como eles aqui disseram. Mas a verdade, verdade 
verdadinha é essa de dizer: estamos disponíveis para trabalhar com o nosso Governo, pela Unidade 
Nacional, pela Paz, pelo Progresso de todos os Moçambicanos do Rovuma ao Maputo, do Índico ao 
Zumbu! Só conhecemos um único Moçambique, uma só Pátria, uma Pátria de todos! Bem-vindo! 
[APLAUSOS]

[O Presidente da República retoma a palavra]
Moçambique hoye! [hoye!]          

Mamã Graça terminou a mensagem dizendo que só conhecemos um só Moçambique do Rovuma ao 
Maputo, é ou não é? [É!]
Essa Terra dos Heróis, em Gaza, Inhambane, em Maputo, em Tete, em Sofala, em Manica, na 
Zambézia, Nampula, Niassa, Cabo Delgado, esqueci o quê? Esqueci alguma coisa? [Não!]
Parti Moçambique? [Não!]
É Terra dos Heróis. Heróis daqui combateram em Tete. Heróis de Niassa combateram em Nampula, 
sucessivamente. Os professores que nós temos nas universidades na Beira, em Tete, em Cabo 
Delgado, são filhos de Guijá, são filhos de Marracuene, são filhos de Cuamba.... é este País real que 
nós queremos construir! 

Mais uma vez, muito obrigado, só que o vosso Administrador batotou. Cantou a minha canção. Eu 
tinha combinado com Matavela para cantar aqui. Mas mesmo assim não faz mal.

[O Presidente da República começa a entoar Antwanano] 
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA NO FINAL DA VISITA PRESIDENCIAL 
À PROVÍNCIA DE GAZA

Cidade de Chókwè, 13 de Abril de 2015

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Boa noite Camarada Presidente. Esta é a imprensa que 
nos acompanhou, que acompanhou Vossa Excelência na Sua Visita Presidencial à Província de Gaza, 
onde escalamos a Cidade de Xai-Xai, os Distritos de Mandlakazi, Chicualacuala e Chókwè. Está 
ávida em ouvir o Balanço que Vossa Excelência faz desta Visita Presidencial.

Visita que é um retiro ao terreno

Presidente da República: Bom, talvez começando pelo fim. Não gostaria de dizer que o balanço foi 
positivo ou negativo, porque ainda estamos no intervalo dos 100 dias. Nós consideramos isto que foi 
um retiro. Um retiro de trabalho, um retiro no terreno para avaliar a governação e continuarmos a 
estabelecer as balizas, ver a velocidade e o estilo de governação que temos que imprimir para resolver 
problemas do País com maior rapidez. 
 

Agradecimento ao Povo pela confiança

Viemos também agradecer o Povo, neste caso as populações da Província de Gaza representadas 
pelos Distritos por onde passamos, pelo voto de confiança e pelo encorajamento que nos têm dado. 

Mensagem da Paz e Desenvolvimento

Trouxemos uma mensagem de Paz e do Desenvolvimento. Portanto, conscientes de que em Paz 
podemos fazer muito mais. E para a Província de Gaza escolhemos o tema específico que é de Agro-
Processamento e Pecuária, devido ao potencial desta mesma Província e isso é na optimização da 
agricultura e no fomento intensivo da criação de gado – diferente tipo de gado.

O modelo do Campo de Chimbonhanine em Xai-Xai

Como viram, para além das visitas que fizemos aos Distritos, do contacto directo que tivemos com 
as populações através de comícios e outras formas nas diferentes recepções – e eram enchentes 
onde convivemos com as populações – mas nós visitamos o Campo de Chinombanine em Xai-
Xai, precisamente para ver o modo como a empresa privada ali estacionada, correlaciona com as 
populações introduzindo novas técnicas de cultivo de arroz e também empoderando-as, cedendo 
os terrenos – e assim incentivar a produção. As pessoas estão satisfeitas pelos resultados que estão a 
conseguir. 

Centro de Investigação e de Transferência Tecnológica

Fomos ver o Centro de Investigação e de Transferência Tecnológica. Aquele centro é estratégico 
porque nós pretendemos fazer produção de qualidade. E para tal, é preciso usar métodos modernos, 
métodos produtivos, usar sementes que possam em pouco tempo produzir qualidade e também 
quantidade e, sobretudo, adicionado às tecnologias de cultivo que estão a ser introduzidas.  
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Descarregador de Massingir a agricultura de gestão das águas

No âmbito da agricultura, que é a missão, que é a nossa bandeira, a cor da bandeira que queremos 
entregar a Província de Gaza, e a Pecuária. Visitamos o Descarregador de Massingir. Porquê? 
Porque aquele é extremamente importante porque vai facilitar. Permite a ligação como viram, o 
Descarregador que já está em funcionamento que não foi preciso reparar – já estava a funcionar, 
tinha sido consolidado – continua a fazer pequenas descargas que alimenta as machambas, a seguir. 
Então, o tipo de agricultura que nós queremos fazer é de facto a gestão das águas, essas águas para 
não destruir a agricultura mas sim para irrigar, para permitir mais produção. 

Complexo de Agro-Processamento

Tambem interessamo-nos pelo complexo agro-pecuario, por isso priorizamos a visita e que fizemos 
hoje ao Complexo, o Complexo de Agro-Processamento, aqui onde se pode processar o arroz, a 
castanha, como também o terceiro produto que aqui possamos ver. Portanto, nós viemos aqui para 
incentivar a agricultura e a pecuária. Estamos satisfeitos. 

Paz

Entretanto, também do contacto com as populações ficamos claros da insatisfacao da população com 
o movimento das pessoas que ameaçam a Paz. E essas pessoas, criam intranquilidade moral porque 
ameaçam de morte. Mas o facto de as pessoas estarem inquietas e não podemos prever o amanhã, 
estão sempre de um lado para outro. Apelaram para que haja mais diálogo, que tenhamos coragem, 
mesmo nestas condições, para podermos trabalhar, para podermos dirigir o País e continuar a 
insistir que Moçambique é uno e indivisível e não estão interessados com a divisão. Naturalmente, 
nós quando levávamos a mensagem, dizemos a eles que vamos ser tolerantes, que vamos continuar a 
dialogar, e o destino é único. O País tem que continuar a viver em Paz!

Outras áreas de trabalho para além da agricultura 

Mas, também houve questões – não fomos só ver a agricultura – fomos acompanhando a evolução 
na pecuária, nas estradas, nos hospitais, nas escolas, que são um desejo da população. Portanto, 
basicamente estamos encorajados para continuar com o nosso trabalho. Mais alguma coisa?

[...]

Irrigação para fazer agricultura de grande envergadura

Estamos aqui exactamente por isso. Como eu disse, elegemos essa actividade. Se olhar bem, nós 
temos o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar para produzir comida e alimentar as 
pessoas. Mas, em contrapartida, neste ciclo está também vincado que o Ministério de Obras Públicas 
e Habitação, adicionamos Recursos Hídricos para priorizar a actividade de irrigação porque 
percebemos que temos que fazer a agricultura de grande envergadura. E é a razão pela qual estamos 
a falar de Barragem por exemplo de Massingir, Barragem de Mapai, e mais outras barragens que 
vamos fazendo ao longo do País, até existe outro sistema de irrigação que está em construção aqui 
nesta Província. Temos a consciência que é pequeno e agora temos que sair do porquê para irmos 
para frente. Não estamos na fase já de querermos justificar porquê, mas é de fazer acontecer as coisas. 
Esse é que é o nosso objectivo.
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Tudo por tudo pela Paz dentro da Constituição

Pergunta: o Senhor Presidente disse em Xilembene que não podemos falar para agradar ou para 
parecer que somos dialogantes. Eu gostava de saber qual é o alcance desta mensagem?

Presidente da República: Bom, o alcance da mensagem é, por exemplo, ene sessões de diálogo, quase 
100 aproximadamente, ou, eu tive encontro com o Presidente da Renamo. O Povo, pronto, acha que 
foi bom ter falado. Para mim não foi bom termos falado sem termos chegado a conclusão. Portanto, 
não é só o facto de falar para dizer que o Presidente da República falou. Estamos a fazer tudo por 
tudo para aquilo que nós falamos, temos que encontrar a solução. Encontrar a solução naturalmente 
não é violar a Lei. Eu jurei defender a Constituição da República. E a Constituição da República deixa 
claro como o País é constituído, de onde comeca e termina, e como é que é governado. O sistema de 
governação também está bem referido. Logo, eu tenho que defender. Algumas pressões que possam 
ser feitas e que estejam fora da Constituição, essas não podem ser seguidas. Agora, aquilo que é 
razoavel temos que ceder. Querermos discutir os assuntos no Parlamento, sem imposicao As coisas 
têm que ser discutidas lá. Mas, eu não estou satisfeito com o facto de termos conversado sem termos 
atingido a solução efectiva de Paz. É a explicação que eu quero dar sobre isso. 

Então, obrigado! Depois não digam que não quis falar. [RISOS]                                       
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Maputo Província 
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III. VISITA PRESIDENCIAL A PROVÍNCIA DE MAPUTO

A deslocação do Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, à Província de 
Maputo teve lugar de 21 a 24 de Abril de 2015. Nesta deslocação, o Chefe de Estado foi acompanhado 
por Sua Esposa, Isaura Ferrão Nyusi; pela Ministra da Administração Estatal e Função Pública, 
Carmelita Rita Namashulua; pelo Ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro; pelo Ministro da 
Indústria e Comércio, Ernesto Max Elias Tonela; pela Vice-Ministra da Juventude e Desportos, Ana 
Flávia João de Azinheira; pela Vice-Ministra da Agricultura e Segurança Alimentar, Luísa Celma 
Caetano Meque; pelo Governador da Província da Zambézia, Abdul Razak Noormahomed; por 
Convidados5 , Quadros da Presidência da República6  e dos Ministérios da Administração Estatal e 
Função Pública; do Interior; da Agricultura e Segurança Alimentar; da Educação e Desenvolvimento 
Humano; da Saúde; das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos; e dos Recursos Minerais e 
Energia7.  

À sua chegada, o Presidente da República foi recebido pelo Governador da Província de Maputo, 
Raimundo Maico Diomba, Membros do Governo Provincial, Convidados e população local. O 
Chefe de Estado trabalhou no Distrito de Magude, no Posto Administrativo da Ilha Josina Machel 
do Distrito da Manhiça e nos Distritos de Marracuene, Namaacha e na Cidade da Matola.

Na Vila Sede do Distrito de Magude, ponto de entrada à Província, o Chefe de Estado visitou a 
exposição dos Agentes de Actividade Agro-Pecuária, orientou um comício popular e interagiu com 
a Associação de Agricultores de Maguiguane. Presidiu ainda a Sessão Extraordinária do Governo 
Provincial alargada aos Administradores Distritais e outros quadros.

No segundo dia da visita, o Presidente da República trabalhou no Distrito de Marracuene, onde 
dirigiu um comício popular, presidiu a Sessão Extraordinária do Governo Distrital alargada a outros 
quadros e visitou o Centro de Saúde local.

5 Os convidados do Chefe de Estado nesta visita foram os senhores Carvalho Muária, Aida Libombo e 
Adelino Ivala.

6 Os quadros da Presidência da República que acompanharam o Presidente da República nesta 
visita foram: António Gaspar, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Políticos e de 
Comunicação Social; Salimo Valá, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Económicos 
e de Desenvolvimento; Catarina Mário Dimande, Conselheira do Presidente da República para a 
Coordenação Inter-Institucional; Cristóvão Gemo, Chefe do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, 
Adido de Imprensa do Presidente da República; Adelaide Chongo, Secretária do Presidente da República; 
Renízia Canhemba, Secretária do Presidente da República; Amosse Macamo, Américo Matavele e Hugo 
Acácio, Técnicos do Gabinete do Presidente da República.

7 Os quadros dos Sectores que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: Ana da 
Graça Simione Uamusse, Directora Nacional do Instituto de Nomes Geográficos de Moçambique 
(MAEFP); Inácio Maposse, Director do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (MASA); 
Humberto Gueze, Director Nacional de Planificação e Cooperação (MOPHRH); Francisco Mbofana, 
Director Nacional de Saúde Pública (MISAU); Eurico Banze, Director de Programas Especiais 
(MINEDH); Benedito Chembeze, Director Nacional Adjunto de Energia Eléctrica (MIREME); 
Agostinho Mucauro, Administrador da EDM (MIREME); e Miguel Mocuba, Chefe de Departamento 
Central (MAEFP). 
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No Distrito de Namaacha, terceira etapa da visita, o Presidente da República visitou o Posto 
Fronteiriço que liga aquele local ao Reino da Suazilândia, dirigiu um comício popular, presidiu a 
Sessão Extraordinária do Governo Distrital alargada a outros quadros, visitou o Instituto de Formação 
de Professores naquele Distrito, onde manteve um Encontro com os Professores do Distrito. Neste 
Distrito, o Chefe de Estado dirigiu ainda um Encontro com empresários daquele ponto do País. 

Na Cidade da Matola, último ponto da visita na Província, o Presidente da República orientou um 
comício popular no Bairro de Tsalala, manteve um Encontro com os Empresários Industriais e 
dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo Provincial alargada aos Administradores Distritais e 
outros quadros para o Balanço da Visita. A terminar, concedeu uma Conferência de Imprensa aos 
órgãos de comunicação social. 
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
MAGUDE

Vila Sede, 21 de Abril de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]
[...]

Agradecimentos

Apesar desta toda chuva, a população de Magude está aqui! E muito obrigado por terem nos recebido 
e bem! [APLAUSOS]

Quero também agradecer as orações que aqui nos foram dirigidas, para, juntamente com estes 
chuviscos nos abençoar. A oração do Padre Jesus, a oração também do Pastor Francisco Mazanga. 
Khanimambo!

Agradeço também as actividades culturais, aquele Makwai. Quase por pouco eu levantava para ir 
dançar aí. [RISOS E APLAUSOS]. Mas como aqui não havia por onde passar... Muito obrigado 
também aos grupos culturais que nos abrilhantaram com magníficas danças desta terra!  

A outra coisa, agradeço a lição que me foi dada aqui. A lição é: população de Magude não dá comida. 
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Dá anzol para pescar o peixe. E aqui deram-me essas cabeças de bovino e de caprino para eu começar 
a criação. Agora vou incomodar a Administradora para me arranjar terreno para pôr esse gado. 
Muito obrigado! Muito obrigado! [APLAUSOS]

Eu não vou falar muito hoje. Estivemos aqui no tempo da campanha e neste sítio mesmo. Vocês 
disseram: Nyusi, avance não recue! Nós estamos atrás de si. Eu fui. Avancei e não recuei. Ganhamos! 
E vim aqui para dizer:

População de Magude, 
Khanimambo por terem escolhido o meu Partido e mim para estar a frente do Povo Moçambicano! 
Obrigado do fundo do coração! [APLAUSOS] 

Eu trago uma mensagem simples de três palavras só. A primeira palavra chama-se Paz. A 
segunda chama-se Unidade, neste caso, Nacional, mas Unidade! E a terceira palavra chama-se o 
Desenvolvimento. É essa mensagem de esperança que trago para a população de Magude. É esta 
mensagem que vou levar ao longo de toda a Província de Maputo. 

Paz

Com estas três palavras resolvemos os problemas dos Moçambicanos. Vamos começar com a palavra 
Paz. Sem Paz não fazemos nada. Sem Paz não produzimos a comida. Sem a Paz não construímos 
a estrada. Por isso, a coisa principal e mais preciosa para o Povo Moçambicano é a Paz, é a Paz, é a 
Paz! A Paz não significa só não disparar contra a outra pessoa. A Paz significa harmonia, amizade e 
um convívio entre homens. E as nossas cabeças têm que estar sempre em Paz. A nossa vida sempre 
em Paz, em comunhão, em harmonia entre irmãos.  Isto que está a acontecer agora na África do Sul, 
de andar a perseguir irmãos de outros Países é falta de Paz. É por isso mesmo que as orações aqui 
disseram, condenaram, repudiaram, porque não pode haver outro homem a perseguir alguém que 
quer viver num País legalmente. 

É falta de Paz também quando nós vamos dormir e não sabemos se o nosso gado que está no curral, 
quando acordarmos está ali ou haverá alguém que vem roubar. Quando rouba intranquiliza-nos. 
Não estamos em Paz. Não estamos em Paz também quando discutimos por causa da terra. Que essa 
terra é minha. Esse gado só tem que comer aqui. Essa água só tem que beber meu gado. E nós não nos 
entendemos, também não estamos em Paz! Não estamos em Paz quando também não sabemos falar, 
não sabemos conversar: pequena coisa que temos, temos que lutar, temos que resolver com murros, 
luta. Não! A Paz significa que tenho um problema e não consigo me entender com outro, carrego e 
vou ao meu líder e digo: aquele gado que desapareceu é meu e encontrei no curral daquele. E discutir 
e resolver. Isso é a Paz. Não pegar machado e em cima do outro e dizer que levou meu gado. Não é 
isso que nós queremos. Por isso, apelamos a todos para protegermos a Paz, para alimentarmos a Paz. 
A Paz alimenta-se sempre conversando, sorrindo, entendendo, perdoando, tolerando. Temos que 
alimentar a Paz!

Paz hoye! [hoye!]
Unidade Nacional

A segunda palavra eu disse que era a Unidade. Vocês sabem cantar? Antwanano, Antwanano 
ussassekile! Podemos cantar? Quem é que começa? [O Presidente da República juntamente com a 
população cantam Antwanano]
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Unidade Nacional hoye! [hoye!]  

Esta Unidade que Eduardo Mondlane em 62 cimentou, nós temos que a continuar. A coisa que nos 
fez libertar do colonialismo português foi a nossa Unidade. Aqui o Império de Gaza, o Ngungunhane, 
aqui em Moçambique, em todas as Províncias houve guerras dispersas mas nunca conseguíamos 
ganhar porque não estávamos unidos. Quando ficamos unidos, libertamos o nosso País. Agora 
temos a terra, agora temos o Hino que as nossas crianças cantam, agora temos Bandeira, agora somos 
pessoas no Mundo. Da mesma maneira como unidos libertamos o País, só unidos é que podemos 
desenvolver o País. Os Moçambicanos agora já não perguntam, este enfermeiro que está aqui [...] 

[Apresentando a Esposa, Isaura Nyusi] Portanto, a pessoa que me faz ficar sério, homem, é esta. Eu 
fico a frente e ela fica atrás. É que é a minha mulher! [RISOS E APLAUSOS]

PRIMEIRA DAMA DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, ISAURA NYUSI: 

População de Magude hoye! [hoye!]  
População de Magude hoye! [hoye!]
Criança Moçambicana hoye! [hoye!] 
Mulher Moçambicana hoye! [hoye!] 
Povo Moçambicano hoye! [hoye!]
Povo Unido hoye! [hoye!]
Viva a Paz!
Isaura Nyusi!

PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 
Mulher moçambicana hoye! [hoye!]
Agora, aos outros vou-lhes pedir para virem se apresentar. Façam favor!

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]

[Seguem-se as intervenções da população]
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA À ASSOCIAÇÃO DOS 
AGRICULTORES DE MAGUIGUANA NO DISTRITO DE MAGUDE

Vila Sede, 22 de Abril de 2015

Magude hoye! [hoye!]
Magude hoye! [hoye!]
Lixile! [Lixile!]
Mwahanha? [Ha hanha!]
Mina na Hanha, Khanimambo! 
Ine nga Nyusi! [Khanimambo!] [RISOS E APLAUSOS]
Nifiquile!

Associação que contribui para o desenvolvimento de Moçambique

Eu estou muito satisfeito por visitar esta Associação. Esta Associação é o exemplo do que os 
Moçambicanos devem fazer. Moçambique tem problema de comida, tem problema de escolas e tem 
problema de hospitais. Mas também tem problema de emprego. E quando todos nós Moçambicanos 
dizemos que queremos Paz, queremos trabalhar para melhorar as nossas vidas. E vocês, em vez 
de falar estão a fazer as coisas. Juntaram-se pessoas de todas as idades e estão aqui a produzir. 
Conseguem o emprego, que vocês próprios criaram. Produzem comida e vendem. 

Esta renda média de 5 mil/mês – portanto, na base daquilo que fazem no ano – não é muito mas é 
alguma coisa para o bem-estar dos Moçambicanos que são vocês próprios. Vocês também estão a 
contribuir para este País. Esta cana que vendem à Açucareira faz o açúcar e esse açúcar é vendido 
para os Moçambicanos aqui, mas também é vendido fora. Para além daquilo que as Açucareiras vos 
pagam, mas também eles pagam impostos ao Governo. Esse imposto que constrói escolas, constrói 
estradas e hospitais. Paga salário ao professor e ao enfermeiro. 

Apoio do Governo

Nós viemos aqui para ver aquilo que vocês fazem, mas também para aprender, para podermos dizer a 
outras pessoas que há Moçambicanos que trabalham e trabalham desta forma. Viemos também para 
vos encorajar, para dizer que nós o Governo, estamos convosco. Viemos também para vos dar ideias, 
porque agora vocês já estão a trabalhar há muito tempo mas podem crescer mais um pouco. E vamos 
pedir também ao Governo Distrital, vamos pedir também ao Governo Provincial, vamos também 
orientar ao Governo Central para vos dar apoio necessário para ter mais terras e continuarem a 
produzir mais, para ganhar mais um pouco mas também para produzir para o País, como eu vos 
expliquei. 

Associação exemplo de Unidade

Também vocês são exemplo da Unidade, porque associação só funciona quando as pessoas se 
entendem e estão juntas. É por isso mesmo que não há confusão nesta Associação. Não vimos e estão 
a trabalhar. Tem equipamentos em condições de manutenção, tem manutenções que fazem, tem os 
combustíveis pagos por vocês mesmos e estão 24 sobre 24 horas a funcionar as bombas. Esse é o 
exemplo de uma organização. Parabéns Associação Maguiguana! [APLAUSOS]          
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Khanimambo Associação Maguiguana pelo exemplo!

Eu penso que alguns estiveram ontem na reunião. Estiveram não é? Nós mostramos as pessoas que 
estavam lá. 

Mas eu estava a ver minha tia preocupada a ver quem é a minha mulher. É esta mesmo! [O Presidente 
da República convida a Esposa, Isaura Nyusi, a se aproximar para apresentação] 
Eu vi a dizer: é aquela! É essa mesmo! [RISOS]

É xará!

[A cidadã, xará da Primeira Dama, sobe a Tribuna e recebe dois beijinhos da Primeira Dama e 
do Chefe de Estado, acto acompanhado de imensos aplausos]

Muito obrigado!
Maguiguana hoye! [hoye!]
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
MARRACUENE

Vila de Marracuene, 22 de Abril de 2015

Xicani Xitsungu xa Marracuene! [Xicani!]
Mwa hanha? [Há hanha!]
Khanimambo! [APLAUSOS]
Moçambique hoye! [hoye!]
Muito obrigado!

Agradecimentos

[...] Obrigado pela recepção toda que me fizeram! 
As actividades culturais, muito obrigado Marracuene!
Khanimambo! 

Eu estava com vontade de entrar naquele grupo de Makwayela, mas depois de ver aquele bem 
dançado, pensei: entro aonde? No Xingomana não vi homem. Só vi mulheres a dançar, mas podia 
tocar batuque. Mas obrigado também por aquelas actividades ali, Marracuene!

Eu sei dançar Xingomana muito bem. A próxima vez, na reunião só das mulheres, eu vou dançar 
Xingomana! 
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Quero também agradecer a oração do Pastor Khossa que aqui foi muito bem dirigida. Agradecer a 
mensagem da Plataforma Civil em representação da população de Marracuene. Agradecer também 
as ofertas que me foram entregues. Khanimambo Marracuene!

O meu segundo agradecimento. O Distrito de Marracuene quando chegamos durante a campanha, 
entramos ali pela Povoação dos Mabjaias. Fizemos uma grande cerimónia [...]. Entramos aí nos 
Mabjaias, fomos visitar as campas dos guerreiros, fizemos nossas rezas, nosso pedido e dissemos: 
temos um Programa, queremos apresentar ao Povo Moçambicano. Se o nosso Programa for melhor 
e for votado, nós vamos cumprir! 

Viemos hoje para agradecer, que a população de Marracuene, a população da Província de Maputo, 
compreendeu a nossa mensagem, o nosso Programa, e escolheu a FRELIMO, escolheu o seu 
Presidente que sou eu! Viemos também dizer que Marracuene, a partir daí dos Mabjaias passamos 
aqui nesse mesmo monumento. 

Khanimambo!
Khanimambo Marracuene!

Os outros têm que aprender assim. Ir perguntar ao Povo. Dizer ao Povo o Programa é este. E 
perguntar: podemos ou não avançar para governar? E o Povo no voto dizer: sim, avança! Assim que 
disseram avança, eu estou aqui agora para discutir convosco como temos que desenvolver o nosso 
País. É a razão da minha vinda aqui. Então, hoje vim ouvir, compreender, aprender de vocês. Mas 
antes dessa aprendizagem, quero apresentar as pessoas que vieram comigo. Posso apresentar ou já 
conhecem? Eu levei aquelas capulanas e fui entregar alguém lá em casa. Eu trouxe hoje para ela vir 
dizer se recebeu ou eu desviei as capulanas [RISOS].

Então, responde sozinha! É a pessoa que fui entregar as capulanas [Apresentando a Primeira Dama 
de Moçambique, Isaura Nyusi]

Isaura Nyusi: Recebi as capulanas. População de Marracuene, Khanimambo!
Marracuene hoye! [hoye!]
Presidente Filipe Jacinto Nyusi hoye! [hoye!]
Obrigada. Meu nome é Isaura Ferrão Nyusi.

Presidente da República: Marracuene hoye! [hoye!] 
Hoje ganhei. Ela em casa diz Filipe. Agora, hoje disse Presidente Filipe. [RISOS E APLAUSOS]

Agora vou pedir aos outros para se apresentarem. Façam favor!

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]

Bem-estar para os Moçambicanos

Moçambique hoye! [hoye!]

Eu tenho um problema e quero que a população de Marracuene me ajude a compreender. 
Escolheram-me, aceitei. Mas agora, para poder governar bem há coisas que temos que resolver. O 
grande problema é o Povo viver bem. O Povo ter comida, ter estradas, ter escolas, bom hospital e 
com medicamentos, uma boa casa. Para ter estas coisas é preciso trabalhar mas também é preciso 
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ter emprego. Nós temos a terra. E agora na Manhiça, na Ilha Josina Machel, lançamos um projecto 
onde vamos entregar DUAT [Direito de Uso e Aproveitamento da Terra] a cada Moçambicano que 
solicitar e que precisar. Porque é com esse DUAT que tem a segurança de que tem a parte da riqueza 
que é a terra.    

Dia Mundial da Terra

Hoje é Dia Mundial da Terra. O mundo reconheceu a terra porque é a riqueza que cada um de nós 
recebeu dos seus antepassados. Por isso deve nos pertencer esta terra. E a nossa Lei defende e defende 
muito bem. [...] Na terra nós podemos fazer tudo. E aqui no Distrito de Marracuene também. É com 
a terra que nós podemos fazer a agricultura. É na terra onde nós podemos fazer turismo. Mesmo 
a estrada, linhas férreas, energia, é transportada ou é fixa na plataforma da terra. A água também 
tiramos da terra. Por isso, temos de proteger a terra. A terra não deve ser invadida! [...]
  

Paz

[...] O nosso Pastor bem disse e eu sempre disse que na minha cabeça so cabe a palavra Paz, Paz, 
Paz. E como tenho todo o Povo no meu coração, por isso a primeira coisa que esse Povo precisa é 
a Paz. Aqui onde estamos é terra de heróis. No passado, muito lutaram para libertar Moçambique. 
E muita gente morreu para libertar Moçambique. Hoje temos Moçambique. Hoje temos o Povo 
unido do Rovuma ao Maputo e do Zumbu ao Índico. E com esta unidade é que conseguimos libertar 
Moçambique. E agora queremos viver bem. Queremos ter boa roupa; comer boa comida, não só 
muita, mas mudar da comida; as nossas crianças irem para boa escola, com bom professor, saber ler, 
saber falar e saber contar. Em resumo, o Povo Moçambicano depois de se libertar, quer desenvolver 
o País. 

A grande ambição dos Moçambicanos – homens, mulheres, crianças e jovens – é viver bem. Por isso, 
o meu problema vocês podem imaginar. Não consigo dormir. Temos que viver em Paz. Como fazer 
para vivemos em Paz. E eu não gostaria de pedir, ajoelhar só a um outro Moçambicano: quero Paz! 
Porque ele, esse Moçambicano, qualquer Moçambicano tem obrigação de trazer Paz para este País. 
Porque em Moçambique não pode haver uma mãe, um homem, um idoso, um pai, um tio, que zanga 
com outro e depois provoca confusão para não haver Paz. 

A Paz não é só não disparar. A Paz é aquela criança que nasceu acordar de manhã e ser ameaçada que 
hoje não vai a escola porque hoje pode haver problema. Viver em Paz com medo. Isso não é a Paz. 
A Paz não é zangar e odiar quando se calhar essa pessoa falhou. A minha ideia, a minha acção se é 
um erro para o outro, a obrigação que tem é dizer isto está mal. Assim se faz bem ou pergunta aquele 
como se faz. E assim vivemos em comunhão, em irmandade. Isto é que é a tranquilidade, é sossego. 
Isto é que é a Paz. Este é que é que é o primeiro problema. Este é que é o primeiro problema.

Unidade Nacional

O segundo problema. Muitas crianças, muitos jovens que estão aqui, que não têm 40 anos, nasceram 
num País onde sempre se disse: do Rovuma ao Maputo, e do Zumbu ao Índico. Viveram a ter 
professores que não sabem de onde vêem mas sabem que são desse território que acabei de definir. 
Em nenhum momento um governante veio aqui apresentar: está aqui vosso Administrador! É natural 
do sítio tal. Está aqui vosso médico. Este nasceu aqui nos Mabjaias. Está aqui o vosso enfermeiro. 
Nasceu nos Chirindzas. Ou, está aqui. Sai aqui dos Malangatanas. Isso nunca foi problema de jovens, 
de novas crianças e de nós. Nós o que sabemos é: um professor é Moçambicano! Se for um professor 
resultado de uma cooperação, a gente sabe, o País irmão trouxe esse professor. A população de 
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Marracuene sabe que tem um Governo. Então, sabe como é que é governado e nunca pensou que 
um dia pode sobrepôr-se aquilo que está a fazer ou aquele que está a fazer. O importante para a 
população de Marracuene é ter gente honesta, gente eleita ou escolhida, gente que trabalha para 
combater a pobreza. Essa é que é a preocupação da população de Marracuene. Este é que é o segundo 
problema, portanto, a Unidade dos Moçambicanos. 

Desenvolvimento

O terceiro problema e o último para o dia de hoje, é esse que a vossa mensagem colocou. O Povo de 
Marracuene quer Estrada de Marracuene para, chama-se Mahubo? Machubo! É ou não é? [É] 

Não é esse o problema de Marracuene? [É!]

O Povo de Marracuene quer energia que não falha, mesmo aqui na vila mas também mesmo nos 
Postos Administrativos. É ou não é o problema de Marracuene? [É!]  

O Povo de Marracuene quer a Ponte até Macaneta. É ou não é? [É] 

Ter bom hospital aqui. Ter escolas secundárias ali nos Postos Administrativos, apesar de viver muito 
dispersos. Mas é ter escolas para evitar essa coisa de travessias sempre, é ou não é? [É!]
O Povo de Marracuene é resolvermos o problema de conflito de terra que existe, é ou não é? [É!]
Reassentamos as pessoas para passar a Circular. O processo ainda não terminou. Não terminou 
porquê? Porque lá onde fomos colocar nova população, precisamos de colocar novas infra-estruturas 
para a vida: vias, água, energia, mesmo celular. É ou não é o problema? [É!]

O problema do Povo de Marracuene, da população de Marracuene, não é quem dirige. Eu apresentei 
um Programa e vocês viram que era o melhor e escolheram-me. Mas o problema é quem vai resolver 
os problemas e vocês decidiram quem acham que vai resolver os problemas. Não é se é João, Alberto, 
qualquer podia ser, mas aquele que apresentou melhor Programa é aquele que vocês escolheram. É 
ou não é? [É]  

Nós ainda não fizemos 100 dias, mas convosco estamos a trabalhar para ver se rapidamente crescemos 
para melhorar e resolvemos os problemas da própria população de Marracuene, da população da 
Província de Maputo, e de todo o Povo Moçambicano. Este é que é a nossa concentração. Por isso, 
estamos muito sentados, concentrados, orientados, a ouvir um a um o que é que acha para fazermos. 
Mas também posso vos confessar: não tenho muito tempo para ouvir pessoas que lamentam, 
murmuram, criticam, e não dizem o que é que tem que ser feito bem para avançarmos. Isso é um 
problema!

Vocês querem o vosso Presidente, ao invés de procurar recursos para resolver estes problemas todos, 
estar todos os dias sentado a discutir você fica aonde? Eu fico aqui! Você governa aonde? – É isso que 
vocês querem ao invés de trabalharmos? [Não!] 

Se quiserem isso é fácil. Eu vou sentar. Todos os dias de manhã eu vou sentar, você fica de que lado? 
Mas eu, não é isso para o qual me elegeram. Elegeram-me para ver se resolvemos o problema de água. 
É ou não é? [É] 

E eu oiço a todos. Mesmo aqueles que não são do Partido meu. Me dão ideias. Uns estão a me dar 
ideias e estou a avançar com ideias de algumas pessoas. Outras pessoas até estão a trazer investidores. 
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E não são do meu Partido. Ouvem e eu digo, avança porque isso vai resolver o problema do Povo 
Moçam

bicano. Por isso, quero convidar todos os Moçambicanos, mas convite sincero, aberto, honesto, para 
juntarmo-nos e trabalharmos para esta grande Pátria. Este País rico mas não explorado. Este País, 
que depois de fazermos um bolo grande, se calhar nem há-de haver espaço para confusão porque o 
bolo vai chegar para nós todos. Eu convido a todos para trabalharmos. 

Hoje visitamos uma Associação Maguiguana aqui em Magude. Pessoas que nem se falavam. Tem 
mais mulheres lá. Juntos estão a trabalhar, estão a produzir cana-de-açúcar e estão a vender a aquela 
Fábrica. É isso que nós queremos. Aqui há turismo, aqui pode-se pescar. Aqui pode-se produzir. Os 
investidores, o Sector Privado que há aqui podem dar a sua ajuda. Mas tudo isso nós unidos, nós em 
Paz. 

Antes de ontem, o Ministério das Pescas distribuiu alguns motores a crédito, naturalmente, para 
os pescadores a alguns Distritos lá do Norte. Nem sequer sabiam de que Partido é. Mais tarde 
havia alguém eu afinal sou do partido tal. Também tenho direito? Recebi. É bonito. É isso que nós 
queremos. Nós não olhamos a quem damos. Aquele que pede e tem capacidade para produzir por 
este País, é este que tem que produzir comida para o Povo Moçambicano. 

Por isso, queremos pedir a aqueles que têm capacidade de falar com outras pessoas, para explicar ao 
Povo Moçambicano, para explicar nossos irmãos que estão a sofrer as vezes nas matas, para poder se 
juntar a sociedade e trabalharmos. Porque o momento é este para trabalhar e nós estamos abertos. 
Nada de ódio, nada de inveja, muita tolerância, perdão entre nós. É assim que o mundo cresce. 
Grandes países, esses que estamos a ver, depois de um ciclo, de um pleito eleitoral, não se batem. Não 
balam. Trabalham e esperam outra etapa. É por isso que estão a crescer. Nós não vamos deixar os 
outros vir aqui, tirar o que é nosso para lá. Por isso, a sociedade civil, plataforma, dê a contribuição 
explicando ao Povo o que é bom e o que não é bom, porque de facto o Povo precisa de saber que tem 
que trabalhar para poder evoluir. Portanto, são três coisas. A Paz, a Unidade e Desenvolvimento. Esse 
é que é problema do Povo Moçambicano. É ou não é? [É!]

Marracuene, querem guerra? [Não!]
Se querem guerra eu retiro-me, porque eu quero Paz. É ou não é? [É!]

Agora, trazer guerra para vir criar desorganização aqui, por causa de quê? Mas quem é esse que lhe 
mandou vir fazer guerra aqui em Moçambique? Essa guerra é para ganhar o quê? Para morrer mais 
pessoas de Marracuene? Para as crianças não estudarem? Para não haver estrada? Para não haver 
escola? Essa pessoa que lhe mandou, estudou? Estudou aonde? Não é bom assim!

Chama da Unidade

Eu quero, então, pedir a vocês para vir dizer o que é que temos que fazer para desenvolver 
Moçambique. E falem aquilo que vocês pensam. É assim que Moçambicano trabalha. Não precisa de 
murmurar lá fora. Vem falar aqui, e mais nada. Até vem dar ideias. Nós dissemos Moçambique unido 
do Rovuma ao Maputo. Este ponto dois que falei da Unidade Nacional, é a razão pela qual este ano 
vamos fazer 40 anos da nossa Independência. As crianças que nasceram no dia 25 de Junho ou em 
Junho, já têm filhos. Portanto, é muita coisa. E porque não queremos viver em guerra, não queremos 
viver desunidos, porque queremos viver desenvolvidos, então acendemos a Chama da Unidade em 
Namatil. Namatil fica na Fronteira mesmo junto do Rovuma. Então, a Chama está a vir. Está a vir de 
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mão em mão, do Rovuma ao Maputo. Já circulou a Província de Cabo Delgado. Hoje está a terminar 
a Província do Niassa. Amanhã vai a Província de Nampula. Vai passar aqui. Eu estou recordado 
quando a Primeira Secretária falou, porque a Estrada Nacional é esta aqui. Vai passar aqui, vai parar. 
Porque essa Chama traz essa mensagem de esperança: Paz, Unidade e Progresso. E não é só isso. É 
naquele momento cada um pensar: o que é que eu estou a fazer para Moçambique estar em Paz, para 
Moçambique estar unido, para Moçambique desenvolver. Os que têm medo, porque não querem 
pensar na Paz em Moçambique, nem na Unidade, não querem Desenvolvimento. Quem quer é ver 
que quer um minuto só. Um minuto sozinho e pensar: o que é que eu faço? É isso que é o sentido da 
Chama da Unidade. Quando estou lá na Igreja fico a pensar: o que é que estou a fazer aqui? Então, 
vem-me as ideias da Bíblia que eu tenho que perdoar mais vezes. Eu tenho um tio que é muçulmano 
e quando está aflito abre as páginas do Alcorão e vem com a mensagem de esperança, mensagem de 
perdão. Vamos reflectir sobre a nossa Unidade Nacional e a Paz. E vamos vencer. Então, as pessoas 
que querem, podem falar!

[Seguem-se as intervenções da população]

Valas de drenagem sobre o Rio Incomáti

Falaram das valas de drenagem sobre o Rio Incomáti. Isso vamos fazer. Naturalmente isso tem que 
ser gradualmente. Temos que começar, depois fazer o outro porque não temos que começar um 
problema, depois fazer o outro porque não temos muito dinheiro. Tendo ponte, podemos começar 
outra coisa, incluindo os da Samora Machel que falaram enquanto não fizermos a ponteca e ainda 
tivermos este, se calhar comecemos ainda cedo, porque estamos a ver o que é que o Povo precisa 
primeiro. Mesmo nas nossas casas, primeiro a gente não compra cadeiras. Primeiro fazemos a casa e 
depois fazemos aquela cadeira para a visita, senão quando chover a cadeira vai molhar. Começámos 
a coisa mais grande e vamos fazer assim, devagar, tendo em conta que o País é muito grande. 

Paciência para acabar com a guerra

O senhor, o Líder Marcelino foi muito duro quando falou. Foi muito duro. Disse que aquele que quer 
guerra, que cave o buraco para ele próprio entrar ali. Nós perdoamos. O Povo, eu vi as mamanas 
bateram muitas palmas. Nós perdoamos. Não há necessidade. A única coisa é so não fazer guerra 
e vivermos juntos a vontade. Mães, tenham paciência! Aquela paciência que tiveram para nos criar, 
tenham paciência para todas as pessoas! 

Comunicação social e o papel educativo

Falaram da escola, já tínhamos dito Escola Secundária. O senhor António Nhamposse falou de 
alguns órgãos de comunicação social que publicitam mais coisas negativas. Mas é assim, os órgãos de 
comunicação social são livres. Publicam aquilo que vêem e põe o que põe. Naturalmente, ouviram. 
Mesmo isso que ele falou, eles vão pôr também. Hão-de pôr o senhor Nhampossa a falar: há órgãos... 
Para eles, aquilo que se fala é o que se fala. Mas eles ouviram e compreenderam que têm que ter um 
papel educativo. Porque eles afinal põe tudo, para nós vermos que temos irmãos que precisam de 
ajuda, senão não íamos saber. Mas eles compreenderam.

Ataques de xenofobia na África do Sul

Esta questão de xenofobia, nós falamos muito. Ainda hoje. O Governo está a fazer tudo por tudo para 
aqueles compatriotas que querem regressar e já estão a regressar... quase quinhentos já regressaram. 



INTERVENÇÕES PROFERIDAS POR SUA EXCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 83

Estamos a ajudar. Dar transporte, a comida. Os que querem ir para as suas casas estamos a canalizar, 
mas ao mesmo tempo estamos a falar com o Governo da África do Sul para não fazer isso. 

Repúdio à ideia de divisão de Moçambique

Francisco Mabote não quer a divisão de Moçambique. Penso que ninguém quer a divisão. Alguém 
quer a divisão de Moçambique aqui? [Não!] 

Então, aquilo que ele falou é o sentimento que em todos os sítios onde vamos temos ouvido. Também 
pediu DUAT. É o direito. É o direito dele e o Projecto que lançamos hoje vai expandir para todo o 
País, dentro das regras, da Lei-Mãe que é a Constituição da República. 
Qualquer pessoa que quisesse falar, podia falar. Mesmo aqueles que gostam de outras coisas, podem 
falar. E já falaram e dissemos qual é a nossa posição. Pedimos mais: todos vamos trabalhar para a Paz! 
Vamos gritar alto sempre a Unidade Nacional! E vamos trabalhar para Desenvolver Moçambique! 
Cada um no seu sector pode muito fazer isso. E muito obrigado população de Marracuene!

[O Chefe de Estado começa a entoar Antwanano]
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
NAMAACHA

Vila Municipal de Namaacha, 23 de Abril de 2015

[...]

Vamos vibrar Namaacha!
Moçambique hoye [hoye!]
Juventude hoye! [hoye!]
Mulher Moçambicana hoye! [hoye!]
Os nossos Líderes Comunitários hoye! [hoye!]
Lixile xitsungu xa Namaacha! [Lixile!]
Muahanha! [Ha hahanha!]
Ni fikile! [APLAUSOS]

Khanimambo! Khanimambo!

Hoje eu quero ouvir mais do que falar, porque a minha mensagem é muito pequena mas de grande 
no conteúdo. Mas antes de tudo, do fundo do meu coração, população de Namaacha, muito obrigado 
por ser muito cedo, mas receberam-nos bem e estamos aqui para conversar. Khanimambo Namaacha! 
Khanimambo! [APLAUSOS]
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Quero agradecer também as actividades culturais. Aqueles jovens da Escola, que quando entraram 
todos os outros estudantes vibraram. Aquele Grupo de Xigubo, a continuidade da nossa cultura com 
aqueles jovens pequeninos. Mas também as nossas irmãs que transportaram consigo o carinho de 
Tufo, lá do Norte, e trouxeram aqui a cantar em Xi-Changana. Muito obrigado! Muito obrigado pelas 
actividades culturais! [APLAUSOS]
 
[...] Quero agradecer também o Pastor Macie, que em representação da parte religiosa, dedicou 
a este encontro uma oração, mas uma oração para a Paz, uma oração para o convívio entre os 
Moçambicanos. Muito obrigado também!

As mulheres trouxeram capulanas, porque ouviram que quando estivemos em Marracuene, a minha 
mulher, a minha esposa, estava comigo e prepararam-se para receber. Mas essa coisa de muita tarefa 
junta, então ela tem um outro Programa hoje, um Programa também para a nossa sociedade. Mas 
fiquem seguras, eu hei-de fazer chegar aquelas capulanas! [RISOS E APLAUSOS] 

Agora, há uma coisa que vocês ensinam fazendo. Acho que sabem que não tenho jeito de criar o 
gado. Só gosto de comer a carne. E eu quero deixar de comer a carne que vem da Swazilândia, 
que vem do Zimbabwe, que vem da África do Sul, não porque não gosto, mas porque nós também 
podemos produzir carne. É ou não é? [É!]

Então, população de Namaacha quer ensinar ao Presidente, criando gado. Vou pedir ao Administrador 
me arranjar um espaço e vou pôr esse gado. Quando vier da próxima vez, perguntem quantos têm! 
[RISOS E APLAUSOS]  
A banana é muita. E como vocês ensinam, o pouco que tem, tem que se dar. E se vocês me autorizam, 
tenho uns centros que identifiquei e vou entregar a Mamã para fazer chegar essa banana. É muita e a 
banana amadurece e pode se estragar. Posso oferecer, não é? [Sim!] 
Não me levem a mal. Eu vou oferecer! Obrigado! [APLAUSOS]   

Paz, Unidade Nacional e Desenvolvimento

Agora, a nossa reunião, o nosso convívio, não é de violência. Vamos conversar sorridentes, com 
calma, sem ameaçar ninguém, sem prometer porrada porque nós precisamos de resolver esse 
problema que eu quero trazer para vocês como mensagem.

[Dirigindo-se para o intérprete] Meu irmão, eu depois queria falar daquilo que você já falou. Eu não 
tinha ainda falado de Khurula, Antwanano, ainda não falei. Você é que falou! [RISOS E APLAUSOS]  

Isso significa que este é que é o verdadeiro problema dos Moçambicanos: Paz, Unidade e 
Desenvolvimento! Por isso, todas as canções, qualquer pessoa moçambicana que está aqui e quer 
falar, não consegue falar sem dizer a palavra Paz. Não consegue falar, estar sem dizer a palavra 
Unidade Nacional. Não consegue estar sem ansiar ou inspirar-se no Desenvolvimento que quer que 
aconteça. Por isso mesmo, antes de eu desenvolver o meu raciocínio sobre Paz, Unidade Nacional e 
Desenvolvimento, quero pedir vocês para virem falar sobre estas três coisas. Se tiverem mais outra 
coisa, podem dizer. Mas não vejo mais nada que não caiba nisso. O Desenvolvimento é tudo. É 
estrada, é escola, é hospital, é água, é energia, é comer bem, é vestir bem, é tudo. É mesmo ter mechas, 
lenços bonitos. É tudo isso, desenvolvimento!

A Paz não precisamos de explicar. Falaram aqui agora de actos de xenofobia que há... também é 
uma maneira de limitar a Paz aos Moçambicanos. Unidade Nacional é isto tudo. Nós todos juntos 
pensarmos em resolvermos os problemas de Moçambique. 



O POVO É O MEU PATRÃO

86

Quem quer começar a falar aquilo que tem? Ouvi a mensagem, que está muito bem. Diz muita coisa, 
mas quero ouvir directamente. Vim conversar com a população de Namaacha. Antes de falarmos 
muita coisa, queria ouvir de vocês! Quem quer começar? 
[...]

[Seguem-se as intervenções da população]  

Falaram do Desenvolvimento de Moçambique e em especial do Distrito de Namaacha. É a razão 
do nosso voto porque as pessoas em Namaacha querem viver bem. Antes de eu comentar algumas 
questões, vocês sabem muito bem que umas têm soluções imediatas, outras a médio prazo e outras 
mesmo a longo, mas os meus Ministros, Vice-Ministros, os Técnicos, estão a tomar nota de tudo 
aquilo que falaram para irmos trabalhar nas suas soluções. Mas também, antes se calhar é melhor, 
conhecerem que grupo de Ministros me acompanham e estão aqui. Então, eu vou pedir para eles se 
apresentarem.

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]

[...]

Eu quero agradecer as questões aqui que nos foram colocadas. Estas e mais outras que também 
registamos. Para eu estar aqui neste momento, foi graças a vossa confiança, esta manifestada através 
do voto no dia 15 de Outubro.

Quando muitos Moçambicanos mobilizaram a outros Moçambicanos, explicaram qual era o melhor 
Programa para governar Moçambique, e quem representava aquele Programa do Governo, então 
Namaacha organizou-se, votou e votou muito bem! E quero em nome do meu Partido e eu próprio, 
agradecer todo o apoio que nos deram e a confiança que vocês deram a nós. Por isso, as vossas 
preocupações estão bem canalizadas, estão bem entregues e nós estamos prontos para trabalhar!  
Obrigado! Obrigado Namaacha!

Namaacha nunca se distraiu. Sempre esteve atenta para escolher o melhor Programa. Eu disse que 
tinha três assuntos principais. A primeira coisa eu disse que era a Paz. A segunda coisa a Unidade 
Nacional e a terceira coisa o Desenvolvimento. Esta é a mensagem que carregamos para a população 
de Namaacha. 

Jovens, qual é a primeira questão que eu trago a Namaacha? É a Paz, é ou não é? [É!] 
Namaacha quer guerra? [Não!] 

Essa é a primeira questão que trago. 

Jovens, qual é a segunda coisa que trazemos a Namaacha? O quê? [Unidade!] 
Namaacha quer Moçambique dividido? [Não!] 
Quer Moçambicanos desunidos? [Não!]
O que é que Namaacha quer? [Unidade!] 

A terceira questão que trazemos na nossa mensagem é o Desenvolvimento. Significa comer bem. 
Significa ter comida também. Significa hospital com medicamentos, estradas, pontes, água, energia, 
emprego. Isso é que é Desenvolvimento. Namaacha quer parar o Desenvolvimento? [Não!] 
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Então, quero repetir convosco a mensagem que trazemos. Primeira coisa é o quê? [Paz!] Segunda 
coisa? [Unidade!] E a terceira coisa? [Desenvolvimento!]

É essa a mensagem para os Moçambicanos. A mensagem da confiança e de esperança. Transmitimos 
a mensagem sem ameaçar a ninguém, sem assustar a ninguém, sem o compromisso de que se não 
fizerem isso, vai acontecer aquilo porque estamos tranquilos de que o Povo Moçambicano quer viver 
em Paz, quer viver Unido, e quer Desenvolver! 

A Paz

A Paz. Quando estivemos aqui em Setembro, dissemos é fundamental que não haja guerra entre 
irmãos. Mesmo que o outro irmão esteja a invadir terreno, como aqui ouvimos a questão da família 
que aqui apresentou, nós nunca pegamos enxada ou catana contra aquela família que usurpa o nosso 
terreno. Fazemos isso que foi feito hoje, vir aqui falar ou falar na comunidade para que se resolva. 
Dizer: Governo, é melhor intervir para que o problema seja resolvido. Isto aqui é que é a Cultura de 
Paz que nós queremos para todos os Moçambicanos. 

Ainda bem que foi referido aqui que estamos no Santuário e onde foi referenciada a Paz. Nós 
aprendemos quando crescemos, a respeitar a outra pessoa, ouvir a opinião da outra pessoa, perdoar 
quando a pessoa nos faz mal, mas também aprendemos a reconhecer os erros quando nos chamam 
atenção, aprendemos a ser tolerantes. É esta cultura que queremos que toda a sociedade, todas as 
crianças tenham, porque Moçambique só com a Paz poderá evoluir. 
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Unidade Nacional

Falamos da Unidade Nacional. Os Moçambicanos – essa geração que estava aqui a dançar – os 
Moçambicanos lutaram não só dez anos. Os últimos dez anos foram da luta organizada, mais unidos. 
Aprendemos nós Moçambicanos que quando antes lutávamos desunidos, não conseguíamos ter 
resultados. Mas, quando nos organizamos, unidos, pessoas de todas as tribos, pessoas de todas etnias, 
pessoas de todas raças, repito, de todas raças, pessoas de todas regiões, juntamo-nos e decidimos: o 
nosso adversário é o colonialismo. Vamos nos libertar e conseguimos nos libertar. Por isso, é esta 
lição que trouxe resultados para Moçambicanos para hoje termos o nosso Hino Nacional, hoje 
termos a nossa Bandeira, a nossa Pátria. Nós não podemos perder os valores da Unidade Nacional!

Nós sabemos que temos os Heróis. Aqui no Sul, o Ngungunhana lutou e tinha o exército do Império 
de Gaza muito forte, com o Comandante Maguiguana. Aqui houve guerras dos grupos Ngunis, dos 
Ndaus, dos Malapendes, dos Matakas... Eram grandes líderes, mas não conseguimos triunfar porque 
em Moçambique dividido, não conseguia se encontrar para se libertar. Por isso, são lições que nos 
dizem: a separação de Moçambique só pode conduzir Moçambique ao colapso e à derrota. De novo 
aquilo que nós conquistamos com grande sacrifício, teremos que andar atrás do prejuízo.

A Unidade Nacional que hoje nos referimos, até é mais facilitada. No passado era nítido. Cada um 
vivia no seu canto. Ontem nós estivemos no Centro de Saúde de Marracuene. Conversamos com 
jovens enfermeiras que estavam aí. Dos quatro ou cinco com quem dialogamos, todos vinham de 
sítios diferentes, mas estão a se sentir bem em Marracuene. Este exemplo, pode ser aqui. Podemos 
ver, nunca vocês questionam o vosso Padre aqui vem de onde, o vosso Médico-Chefe vem de onde, 
nunca questionam onde nasceu o vosso Administrador, porquê? Moçambique, cada um tem espaço 
onde quiser ficar. A unidade actual é simplesmente entendimento entre as ideias e toda a gente pode 
dizer aquilo que quer desde que não seja fora da lei. Dizer que eu quero ter loja, pode dizer. Dizer que 
eu quero ter machimbombo, pode dizer. Ou dizer que essa sua loja foi com dinheiro não justo, pode 
dizer. O importante é que nós temos que nos encontrar que essas ideias e pensamentos diferentes não 
nos desunam. Apenas têm que significar a união e consolidar a Nação Moçambicana.  

Os Ministros ou os quadros que aqui se apresentaram, não disseram aqui que eu sou Ministro 
da Indústria e Comércio e sou natural de Marracuene, porque não é esta a preocupação do Povo 
Moçambicano. Para se governar bem, não é necessariamente que alguém tenha nascido ali onde a 
pessoa está. É um atraso que queremos fazer, o que não é correcto. Aqui as pessoas... Em todos os 
Distritos onde passamos coincide – calha um que é dali - por acaso ontem é que me apercebi, não 
sabia que o Arsénio Henriques conhecia muito bem Magude, não sabia. Por exemplo, se chegarmos 
num outro sítio, vamos ver, ou Ana Flávia não sabe até é de onde. Nasceu se calhar em Maputo, 
cresceu lá em Nampula, depois foi jogar básquete... é essa vida agora. Atrasarmos a pensar que ha 
gente dali, ha gente de acolá... Moçambique é uma Nação. Aliás, temos muitos Moçambicanos até 
que vivem fora. É uma questão de ser bem tratado. O importante é: nós todos somos uma Nação. 
Temos que preservar as nossas culturas. Ninguém deve ter vergonha de ser Machangana, de ser 
Mandau, de ser Massena, de ser Macua. É bom isso, porque é isso que traz a Nação. E alguém quando 
se envergonha e se complexa, porque ele é Moçambicano de origem indiana, ou é Moçambicano 
de origem branca, ou é Moçambicano da origem manhungue, isso é atraso. É isso que faz com que 
nós não possamos evoluir. Nós queremos uma Nação solida e evoluída. Por isso mesmo, a Unidade 
Nacional é fundamental para que possamos viver em Paz, em Tranquilidade, e para que possamos 
Desenvolver Moçambique!  
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A Chama da Unidade Nacional no Dia da Mulher Moçambicana

Nós, no dia 7 de Abril, Dia da Mulher Moçambicana, em reconhecimento da luta que a Mulher 
trava para se libertar e outros preconceitos; esta mulher que de manhã acorda, vai buscar produtos 
e vende para ter sustento do seu filho; esta mulher que durante a nossa doença, a doença da criança, 
está connosco a fazer papa, a nos criar; esta mulher.... em homenagem a esse dia, nós acendemos 
na Povoação de Namatil, lá no Norte, a Chama da Liberdade, a Chama da Unidade Nacional, esta 
Chama que vai circular todo o País. 

Namaacha hoye! [hoye!]

A Unidade Nacional resolveu o problema e [...]. Bom, como a Chama da Unidade nas três primeiras 
edições era acesa em Nangade, ele falou em Nangade [Referindo-se ao intérprete]. Desta vez foi em 
Namatil. Namatil porquê? Namatil fica já perto do Rio Rovuma. E nós dizemos: o Povo Moçambicano 
Unido do Rovuma ao Maputo! Então, a Chama há-de vir para aqui também. Pedimos, aconselhamos, 
exortamos: vão saudar! E a Chama vai até Maputo. Para dizer que, leva consigo a mensagem da 
Solidariedade, da Unidade e convida a todos os Moçambicanos ao Progresso. Então, a Chama está 
em movimento e hoje entrou na Província de Nampula, depois de ter estado na Província de Cabo 
Delgado e Niassa.
Então, nós fiquemos preparados e não tenham medo da Chama. É um símbolo que encontramos para 
nos juntar e reflectirmos. Imaginemos, já estivemos aqui no final do ano passado, nós que somos os 
cristãos viemos aqui em peregrinação. Sentamos aqui. Mas foi um dia em que estivemos a reflectir o 
que é que nós fazemos para a nossa Nação, para a Paz no mundo. Disse eu ontem também, os nossos 
irmãos muçulmanos fazem também anualmente. Sentam em Meca, reflectir o que é. Então, a Chama 
é uma oportunidade que criamos para todos nós, tocando ou não tocando, mas temos espaço para 
pensar o que é que eu faço para o meu País, para que o País viva em Paz, para que continuemos numa 
família unida e para que o País se desenvolva.

Programa Integrado para o Desenvolvimento de Moçambique 

Sobre o Desenvolvimento. Vocês foram específicos para as coisas prioritárias para o Distrito de 
Namaacha. Mas nós, o Governo, já apresentamos ao Parlamento o nosso Plano dos cinco anos e foi 
aprovado. Fizemos um Programa muito ambicioso na dimensão da capacidade do País, e aglutinamos 
as áreas, não parcelamos. Entendemos que o Crescimento e o Desenvolvimento de Moçambique é 
integrado. E esse fenómeno renovado, naturalmente cria um ruído para os que estavam habituados 
a trabalhar numa sequência. Aglutinamos num sistema integrado para o desenvolvimento de 
Moçambique.

Nós não vemos a educação a desenvolver-se sem comida. Não vemos a educação a desenvolver-se 
sem saúde. Não vemos a saúde a crescer sem energia ou sem água. Então, estar a dizer isto: água; 
isto, escola. Nós vemos o crescimento integrado. O crescimento económico é este. A razão, é esta a 
razão de um Programa concebido nesta forma e já foi aprovado. Agora submetemos o nosso Plano 
Económico e Social para este ano. Esperemos que muito rapidamente as coisas possam avançar. 

Água para Namaacha

Falaram aqui sobre água para o Município. Até em conversas, aliás, na mensagem adiantaram 
com uma proposta: porque não ir a Barragem dos Libombos buscar água para aqui? Estava eu a 
interagir com o Presidente do Município. Considera ele que este é o grande problema para a Vila 
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de Namaacha. É um assunto que está na nossa agenda. Vamos trabalhar porque aqui é importante, 
primeiro, encontrar o melhor projecto para Namaacha; mobilizar recursos para Namaacha; e avançar. 
Não vamos ficar. É um problema identificado. O primeiro passo já está dado: identificar o problema. 
A vontade é esta que temos. Elegeram-nos para não dormirmos a procura de soluções, e neste caso, 
água para Namaacha. 

Mais uma razão que explica o nosso Programa integrado. Porquê? Estamos agora aí a construir a 
Barragem de Moamba Major. É para resolver o problema de água para Moamba, mas estamos a 
pensar ainda na Matola, estamos a pensar ainda no Maputo, e é uma Barragem que pode libertar 
a capacidade de fornecimento de água. E aí é a razão de pensarmos também porque não Libombo 
fornecer aqui, porque nós não podemos pensar pequeno, somos um Estado, somos um País, somos 
uma Nação. Não podemos fazer tapar buraco. Temos que resolver o problema e é essa imaginação 
que estamos a ter e pensamos que vamos encontrar solução. Estamos acometidos para isso. 

Medicamentos e transporte

Há questões que foram colocadas e que pensamos que o Governo Distrital, o Governo Provincial 
estão à altura de resolver. A questão dos medicamentos. Existem os medicamentos básicos que não 
podem faltar. Aqueles medicamentos que o hospital deve ter e nunca nos foi colocado o problema 
de falta de stock nesta área, mas vamos compreender se de facto é isso, porque muitas das vezes 
colocamos um problema de uma maneira muito individualizada, e não vemos o conjunto geral 
sobre as questões. Vamos tomar nota. Como também falaram do problema de transporte. Mas vocês 
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receberam um carro depois de não ter, depois de não ter nenhum, receberam um carro. E fiquei 
informado – não sei como é que o Ministro dos Transportes soube que alguém falou aqui, acho que 
estava a escutar rádio ou qualquer coisa – disse-me que já ainda em breve vai trazer outro carro. 
Portanto, vamos resolver isso! [APLAUSOS]  

Não me atrapalhem com a guerra!

Portanto, vamos pouco a pouco. Temos problema de água, de transporte, de medicamentos. Temos 
o problema de água em Mafuiane, onde também tem um pequeno rio e podemos pensar se este 
rio resolve o problema de Mafuiane. São problemas de Namaacha, mas quando estive em Magude 
também têm estes problemas. Mas o importante é isso que o Povo está a me ajudar, dizendo que 
nesta fase queremos isso primeiro, porque queremos tudo, muito. Mas, o Povo de Namaacha não se 
espalhou. Foi para as coisas principais e isso ajuda a nós governantes. Agora, o que eu vos peço, não 
me atrapalhem com guerra! Quero trabalhar para resolvermos esse problema! [APLAUSOS] 

Emprego para jovens

Falaram do problema de emprego também. Este é dor de cabeça para o bem-estar do Povo, para ter 
comida, para ter saúde, para ter escola, ter dinheiro. E uma das formas para ter dinheiro é emprego. 
Não é a única. A outra, é trabalhando na minha machamba, criando meu emprego como as mamãs 
fazem. Vão aí e levam couve, vendem para ali; tomate, etc.. Mas também emprego é uma das formas 
para que nós consigamos mobilizar investidores para aqui. Não me atrapalhem com a guerra, para 
nós trazermos empresas e criarmos emprego aqui para os nossos jovens! 

Responsabilidade social das Pedreiras e a Irrigação

Há outros que falaram de funcionários que já estão doentes. Falaram de Pedreiras que não assumem 
a sua função social e também da desvinculação de trabalhadores. Falaram da necessidade de 
irrigação de forma a facilitar-vos as taxas para energia. São questões que foram registadas. Algumas, 
o Governador voltará a visitar concretamente esses sítios para ver se resolve problema por problema, 
porque são questões possíveis de se encontrar solução no próprio meio. 

Portanto, população de Namaacha,
Viemos aqui para dizer Khanimambo por terem escolhido a nós para trabalharmos! Viemos aqui para 
dizer que a mensagem actualizada para o nosso País é a Paz, Unidade Nacional e o Desenvolvimento. 
Viemos sobretudo para dizer nós estamos prontos para trabalharmos para desenvolver o nosso País. 
Estamos prontos convosco! Pedimos também para que aqueles que não gostam do desenvolvimento 
de Moçambique arranjem outros argumentos. Que não criem argumentos para nos desmoralizar, 
para nos ameaçar, para nos intimidar porque queremos trabalhar para desenvolver Moçambique! 
[APLAUSOS]

Se eu soubesse falar como falava antes, bem, ia dizer que você que quer confusão ni tsikete! [RISOS 
E APLAUSOS]      
Paz hoye! [hoye!]Unidade Nacional hoye! [hoye!]
O Progresso de Moçambique hoye! [hoye!]

[O Presidente da República termina entoando a canção Antwanano]
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DIÁLOGO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM OS ESTUDANTES 
DO INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAMAACHA

Namaacha, 23 de Abril de 2015

Boa tarde! [Boa tarde!]

Sabe, eu estou emocionado, porque eu confio nesses jovens! [Nós também!]
Vocês também? [RISOS]

Bom, estamos a visitar a Província de Maputo e estamos hoje no Distrito de Namaacha. Este Distrito 
tem muita história. Muitos quadros foram formados neste Centro e naquela outra Escola Secundária. 
E até alguns Ministros que estão comigo, foram Ministros, ensinaram nestas escolas de Namaacha. 
Portanto, Namaacha é berço, diria, é uma forja, uma fonte de educadores, de formadores! 

E vocês têm essa sorte de sair aqui de Namaacha. Primeiro, gostei do aspecto quando cheguei. Estão 
muito bem organizados. Fui ver vossos quartos, limpinhos. E como nós não dissemos antes, acho que 
ficam sempre limpos. É ou não é? [É!]      
Porque se você não sabe ter sala limpa, cama limpa, casa de banho limpa, vai exigir ao seu aluno a 
limpeza? [Não!]

Vocês vão sair daqui para sítios muito difíceis, por vezes, onde não têm exactamente essas condições. 
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Mas um professor que nunca viu casa de banho, que nunca viu o que é jardim, é difícil exigir ao seu 
estudante, ao seu aluno. Então, quero que continuem com esta organização, primeiro – na vossa vida 
toda – com esse respeito. 

Eu estava a falar com o vosso Chefe dos Alunos, aquele que vocês elegeram. Ele foi eleito não é? 
[Sim!] 
Eu estou com medo. Ele é eleito e bem, como eu assim? [Sim!] Disse que ele apresentou bom 
Manifesto, não é? [Sim!] 

Era bom Manifesto? [Sim!] Ou vocês gostam dele porque ele fala bem? [Não!] Mas deu para ver que 
está organizado. E perguntei se havia indisciplinados, que voltavam tarde. Disse que até agora ainda 
não viu. Não sei se está a esconder-me. Mas não é esse o problema. O importante é que vai continuar 
a conseguir controlar os alunos. Não precisa de queixar a ninguém. É ou não é? [É!]

Ajudem a ele porque isso vai vos ajudar, porque os vossos estudantes, os vossos alunos vão precisar 
disso. [...] Ontem fiquei muito feliz, estava a conversar com umas enfermeiras em Marracuene... até 
eram raparigas. Uma até é de Nhamatanda. Estudou em Nhamatanda mas nasceu em Búzi. Outra é 
da Maxixe. Aquilo estava muito bonito ver diferentes jovens. [...] 

Como disse, vão dar aulas. Eu vi num Distrito... é este Distrito mesmo. Conhecem um sítio que se 
chama Cazimate? [Sim!] 

Se não, vou pedir ao Director do Distrito para levar esses, irem lá estagiar, alguns. É uma escola onde 
eu fui e fiquei muito triste. Encontrei lá quatro rapazes professores, 3 raparigas. Estavam organizados, 
mas eles viviam uns aqui em Namaacha, outros na Matola. Não tinham muito boas condições para 
poderem ficar lá. E disseram-me que estão lá sempre até sexta-feira. E eu disse: mas essa dificuldade? 
E eles disseram: já sabemos, mas já que veio, pedimos para que melhore. Sabemos essa dificuldade, 
mas nós não podemos abandonar os nossos irmãos, os nossos sobrinhos que precisam de estudar.

Nós com isso não queremos dizer que vocês têm que sair daqui e ir dar aulas com dificuldades. Não! 
Por isso mesmo, o Ministério da Educação está a tudo fazer para salas de aulas, para carteiras para 
os vossos alunos, para livros para vossos alunos, para cadernos, etc.. Então, iremos vos pedir. Agora, 
há um problema que anda aqui. Dizem que o vosso ensino não tem qualidade. Aceitam isso? [Não!]

Mas os alunos não sabem ler. Não sabem discutir. Eu fui um dia a uma Escola das Irmãs e me 
disseram que tinham alunos da sétima classe. Três deles não sabiam ler. Eu pedi a eles voltarem para 
a quinta. Agora, isso sim, isso não. Mas para ser não definitivamente depende de quê? [Nós!]

Nós quem? [Os professores!]

Sim. É verdade que dificuldades há, mas há pessoas que estudaram até sentados debaixo de troncos. 
Tem boa caligrafia. Boa caligrafia mesmo. Contam bem. Não devemos continuar a fazer isso. Mas o 
professor tem que exigir. Um a um ao aluno, de manhã, a tarde, e não deixar aquele que não estuda. 
Não deixar passar aquele que não estuda. Aquele que estuda, temos que ajudar. Porque há uns que 
estudam e não compreendem rápido. É ou não é? [É!]

Mas esses, precisamos de os martelar, como vos fazem aqui. Eu já ouvi que uns vos obriga as salas, 
etc.. Queremos aqui professores craques, aqueles que quando dão aulas, toda a gente diz sim senhor! 
E a sociedade vai vos acarinhar. Então, continuem assim!
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Há aquela parte que as vezes as pessoas... condições do professor... nós sabemos mais do que ninguém. 
Eu fui professor. Eu não ensinei só a Escola Primária, mas nessa altura não sei se sabia muito. Mas 
ensinei escola secundária, Escola Comercial, ensinei Escola Industrial, ensinei a UP [Universidade 
Pedagógica] e outras universidades. O que significa que me sinto bem ao vosso lado. E junto vamos 
trabalhar para melhorar a escola. Eu fui lá e estavam a me ensinar como é que vocês estão a receber 
aulas a partir de outros IPF [Instituto de Formação de Professores], não é? [Sim!]

É bonito aquilo, não é? [Sim!]
É aquilo que nós queremos. Nosso sonho é continuarmos a fazer coisas bonitas como aquela. E hão-
de ver. Continuem a manter a vossa escola mais bonita, está bem? [Sim!]

Conhecem o vosso Ministro? Viram hoje, ou ontem? Viram hoje, não é? [Sim!]

Ele ainda não tem cem dias como Ministro. E as escolas são muitas, e depois está toda a hora a ser 
chamado pelo Presidente, para irmos ver. Mas ele prometeu-me que em cem dias eu vou colocar, 
como chama? Sala de Conferências e surpreendeu-me aqui e já pôs. Os vossos colegas que estavam 
aí estão a brincar, estão a gingar. Estavam a dar aulas com Gaza. A seguir são vocês. Parabéns então! 
[Obrigado!]

Vocês querem alguma coisa que querem perguntar? Porque eu gosto as pessoas me perguntar. Eu não 
gosto que digam, veio e não nos deixou falar. Querem perguntar alguma coisa? Então, eu vou. Os 
vossos professores hão-de me perguntar. Está bom? [Sim!]

Bom trabalho! [APLAUSOS]   
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ENCONTRO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM OS PROFESSORES 
NO INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAMAACHA

Vila Municipal de Namaacha, 23 de Abril de 2015

O Moçambicano ou cidadão, ou pessoa que não domina uma única língua, não falar bem nenhuma, 
porque não tem base para pensar. Então, os nossos filhos, mesmo que seja a língua materna o 
português, porque as novas crianças estão a nascer assim, deve dominar bem. Por isso comecei por 
lixile e depois responderam, enquanto que é boa tarde.

Bom, eu vinha ao Centro ou o instituto, na nossa trincheira da grande preocupação pela educação. 
Podem ver que temos estado a visitar empreendimentos de educação, da agricultura, de saúde, que 
são a nossa prioridade. Mais uma vez estamos aqui. É na base. Portanto, aqueles que estão a ser 
preparados para resolverem na profundidade o problema da educação: professores para o ensino 
primário! Estamos aqui. Mas porque estamos aqui, quisemos também, assim como o fazíamos nas 
outras etapas, reunir com os professores.

Programa Quinquenal do Governo e as cinco prioridades

Nós já apresentamos o nosso Programa dos cinco anos, que foi aprovado. Se o vosso Ministro 
tivesse tempo deveria vos explicar muito bem em que consiste o Programa dos cinco anos que nós 
apresentamos desta vez. Estamos a levar muito tempo para explicar, porque as vezes a repetição cria 
hábito. Então, nós analisamos o sistema, os outros momentos, criamos um figurino que achamos 
que no nosso estilo de governação poderemos resolver o mesmo problema que sempre foi o alvo, a 
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pobreza. Então, agrupamos o nosso projecto de governação em cinco pilares principais, e depois tem 
aqueles que são pilares complementares. 

Paz, Unidade Nacional e Soberania

O primeiro pilar é a Paz, Unidade Nacional e consolidação da Soberania. Se não formos soberanos, 
se não estivermos unidos, e se não estivermos em Paz, os professores são os testemunhos de que não 
conseguirão dar aula nenhuma. Temos exemplos dos nossos colegas em Guijá. Temos exemplos dos 
vossos colegas em Muxungué. Quando a situação da Paz ficou abanada, não conseguiram dar aulas, 
incluindo os exames os estudantes não conseguiam. Os próprios professores eram perseguidos. São 
alvos. Então, a coisa principal que queremos fazer, tudo que queremos fazer nesta Pátria, é a Paz, é a 
Unidade Nacional, para continuarmos a ter a Soberania. Este é o primeiro pilar da nossa governação.

Desenvolvimento do Capital Humano e Social

O segundo pilar, e não é por acaso que é o segundo, é o Desenvolvimento do Capital Humano e 
Social. É aqui onde a vossa missão concentra-se. É aqui onde a humanização da sociedade encontra 
o seu espaço. O factor principal para o crescimento de uma Nação, e neste caso de Moçambique, 
é a valorização do Homem. O Homem desenvolvido. Não simplesmente dar educação. Não 
simplesmente dar saúde. Mas o Homem tem que estar desenvolvido para poder fazer frente a todos 
os desafios que tem. 
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Emprego, produtividade e competitividade

Temos outro desafio, porque para podermos desenvolver, promover, construir o homem; para 
podermos alimentar a Paz, a Unidade Nacional e a Soberania, precisamos de recursos. Por isso, 
temos como terceiro pilar nosso, nossa terceira prioridade, o aumento de Emprego, Produtividade e 
Competitividade. Vocês sabem melhor. Emprego não precisa de muita explicação. Durante a nossa 
campanha vocês todos sabem. Mas a Produtividade é essencial. Isso em todas as áreas. Por isso, alguns 
queriam que falássemos agricultura, turismo, etc.. Não há área em que não se exige a produtividade. 
A produtividade é a qualidade da produção. Aqui está também na educação. Nós estávamos um 
dia a conversar com os Directores Provinciais da Agricultura. A Directora Provincial da Cidade de 
Maputo foi muito estratega. Abordou aquilo estrategicamente. Disse que eu na Cidade de Maputo 
tenho mais prédio, tenho mais pavimento, não tenho terreno, mas valho porquê? Porque eu consigo 
fazer produção em Maputo sete vezes por ano. Naquela Baixa de Infulene, naqueles sítios todos, etc. 
ele põe couve, tira; depois está a preparar viveiros, tira, põe outro; está a preparar outro, tira.... sete 
vezes. Mas Província de Maputo por exemplo, Província de Gaza por exemplo, Província de Niassa 
por exemplo, que é muito vasto, se calhar só faz uma produção por ano. Então, ele acaba tendo mais 
área do que os que têm área efectiva, por causa da produtividade. É isto que nós queremos alimentar. 

O mesmo em relação a vocês. Muitos alunos produzidos, muitos licenciados produzidos. Mas isso 
é simples produção. Produtividade é o apuramento da qualidade daquele. É isso que nós exigimos. 
Portanto, nossa terceira prioridade assenta nisso e assenta na competitividade. Termos o produto 
que possa competir no mercado local, no mercado nacional, no mercado internacional. O produto 
do estudante, do instruendo, do graduado. Tem que ser um graduado que serve para tudo, para todo 
canto. Esta é a nossa prioridade que normalmente quando explicamos isso no conceito integrado 
do Projecto Quinquenal, do Programa Quinquenal da Governação não pode ser entendido... Mas a 
produtividade vai para a agricultura, vai para turismo e até vai para política. Portanto, politicamente 
temos que produzir a diferença. Temos que produzir a qualidade, para não estarmos muitas vezes 
a fazer uma política que não tem qualidade porque não vai resolver os problemas daqueles que nós 
achamos que tem que ser servidos. 

O Plano Quinquenal do nosso Governo – eu dediquei esse tempo para falar disso para vocês porque 
vocês são docentes, são professores. Vocês é que podem explicar melhor aqueles que não sabem 
explicar. Eu não estou, se calhar, muito vocacionado. Mas vocês sabem, o aluno que não compreende, 
ou a pessoa que não compreende, sabem repetir até compreender. É por isso que digo.

Desenvolvimento de Infra-estruturas

A quarta prioridade que nós temos é o Desenvolvimento de Infra-estruturas Sócio-economicas. 
Não há nenhum País que pode crescer sem infra-estruturas. Mais uma vez, fizemos esta prioridade 
integrada, porque infra-estruturas auto-dependem-se. Queremos fazer uma barragem. Esta barragem 
serve a educação, porque pode produzir energia e água para o professor e para o aluno. Esta barragem 
serve para produzir energia para a escola, para o hospital. Esta barragem pode produzir peixe para 
o consumo nos hotéis, no turismo, etc.. E até em torno de barragens facilmente começam a nascer 
instâncias turísticas. 

Então, tratando o assunto de infra-estruturas de uma maneira globalizada, estamos a abordar todo o 
detalhe. E nós, a dizermos vamos construir escolas, o Ministro da Educação diz vai construir escolas; 
o Ministro da Saúde diz vou construir hospital; o Ministro de Obras Públicas e Recursos Hídricos 
vou fazer uma barragem. Aquele vai fazer barragem onde há rio; Este vai construir escola onde 
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acha que é melhor, perto da estrada para ser visto que a escola está ali; aquele do hospital vai do 
outro.... Mas quando nós pensarmos juntos, de forma integrada, em torno dos projectos nascem 
as infra-estruturas. É a visão que queremos semear e pensamos que é esta visão que tem que ser 
compreendida e consumida. Porque se tivermos que fazer planificação dispersa, que não é moderno, 
porque o mundo está a se globalizar... As grandes empresas do mundo não é por caso que se calhar 
foi assentar Mozal numa zona. Quando as pessoas fazem estudo de viabilidade, sabem que têm 
que ter vias de acesso, se consome muita água, se precisa de muita energia, se precisa de portos, se 
há mercado... É assim como nós queremos governar com uma visão global e completa. Não fazer 
departamentismo para governar uma nação, um País solido, porque queremos com poucos recursos 
produzirmos mais e resolvermos os problemas da sociedade, incluindo dos professores.

Gestão sustentável e transparente de recursos naturais e ambiente

Temos a quinta prioridade que é a Gestão Sustentável e Transparente de Recursos Naturais e 
Ambiente. Algumas guerras que há nas sociedades é exactamente por falta de transparência ou a 
exploração insustentável de recursos. Insustentável porquê? Imagine que nós queremos a todo o 
custo tirar o carvão e sem saber as consequências deste carvão. Podemos estar até a prejudicar o 
próprio ambiente. Transparente porquê? É um critério seguro para a distribuição de riquezas. É 
um critério seguro. Quando vocês sabem o que é que saiu de Namaacha e para onde foi; e porque 
é que saiu hoje e não saiu ontem; Dissipamos as dúvidas, toda a gente sabe que aquele produto de 
Namaacha está colocado ali, ou foi vendido acolá. Conseguimos este valor. Este valor fizemos mais 
estradas, mais escolas e pagamos o salário ao professor. 

Portanto, tem aqueles complementares: cooperação internacional, etc. são questões que [...] ajudam 
a isso. 

O nosso plano foi aprovado. Agora depositamos Programa a espera que o Parlamento autorize o Plano 
Económico e Social. Penso que devia ser prioridade para toda a gente que... devia ser prioridade para 
os nossos deputados porque eles querem que o País ande. E que ande rápido. O próprio Parlamento 
para poder funcionar... Nós estamos com pressa. Estamos com pressa para trabalhar para o País. 
São cinco anos, mas cinco anos já arrancaram. Essas questões que estamos a falar, algumas foram 
colocadas aqui. Se soubessem que ainda não arrancamos com o Orçamento. Estamos a arrancar sem 
passos confirmados. E se isso acontecer, temos mais liberdade de saber actuar. Estamos a actuar na 
suposição ou na pressuposição de que as coisas vão ser assim. Mas nós queremos avançar como as 
coisas têm que ser feitas e esperamos que a qualquer momento haverá sensibilidade.

Necessidade de recursos e qualidade de vida

Podíamos falar muitas coisas, mas eu vou um pouco mais centrar-me naquilo que é a vossa área. Nós 
precisamos de recursos para fazer tudo. Talvez começar por aquilo que nós precisamos. Precisamos 
de recursos para aquilo que queremos fazer. Queremos uma educação de qualidade. Queremos 
saúde de qualidade. Queremos comida, e também, de qualidade. Quantidade e qualidade. Podemos 
ter qualidade e depois não ser suficiente. Mas pode ser muita comida, mas não vale nada. Então, 
temos que ter capacidade de variar. Mas também precisamos de qualidade da vida. Podemos comer 
bem, ter comida, estar bem nutridos, mas a qualidade da vida não é boa. Dormimos mal. Não temos 
o transporte. Não podemos falar ao telefone. Não podemos vestir. Não podemos ter energia. Não 
temos água para beber. Então, a qualidade da vida própria não é. Então, os resultados, as metas, 
as metas para a nossa governação são estas. É por isso mesmo que áreas como agricultura, aqui 
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na Província de Maputo, e pecuária, é fundamental. Áreas como turismo aqui na Província de 
Maputo, é fundamental. Pescas, extremamente fundamental também, juntamente com todo o País. 
Área de exploração mineral, industrialização, porque a transformação do produto Moçambicano 
acrescenta de longe o valor e a capacidade de comercialização, idem. E os próprios serviços, temos 
que qualificar, por exemplo, a própria cultura. Hoje é o Dia do Livro. Não sei quantos livros cada um 
devia, professor, em média, quantos livros cada um lê por ano. É extremamente importante, porque 
uns tornam-se espertos por ler ideias dos outros. E acho que até devíamos ser todos. Mas serviços 
como cultura, são serviços que empregam também e produzem dinheiro. O desporto, idem. 

Educação e os recursos patrimoniais

Então, estas actividades todas têm que produzir recursos para nós podermos funcionar. Concretamente 
em relação ao professorado, nós já tínhamos dito até durante a campanha, falamos ainda na Província 
de Maputo, não exactamente aqui em Namaacha que nós queremos direccionar em três áreas. Há 
outras, mas em três áreas . Recursos patrimoniais, que não é na ordem de prioridades, o primeiro; 
a gestão de educação; mais o principal, o homem-professor. Porque o aluno é produto. O homem-
professor. No patrimonial, são as infra-estruturas, são os equipamentos que nós temos, carteiras, 
computadores, alguns sítios como aqui, geradores, salas de aulas, etc.. Isto é fundamental para a 
qualidade de educação. 

A gestão da educação

[...] Na gestão da educação, eu os tenho dito não é necessariamente que o director da escola seja o 
melhor professor, melhor aluno, aquele que teve melhor nota, porque pode não saber gerir. Gerir 
é uma profissão. Um economista pode ser um bom gestor da educação ou deste instituto, porque 
se não tivermos um bom gestor, dentro de uma semana os ar-condicionados não funcionam e 
a pessoa acha normal. Queima uma lâmpada e pensa próxima semana vou substituir. Queima a 
segunda e depois torna a vida mais cara. Casas de banho ficam sujas e passamos a vida a reabilitar, a 
reabilitar ou a construir novas coisas. A gestão da educação não é só gerir infra-estruturas. É gerir o 
homem também. Muitos processos ficam pendurados é por causa de gestão. Temos que ser pessoas 
que gerem os processos educacionais, as carreiras profissionais, porque muitas vezes as leis, regras, 
existem lá. Mas depois, as pessoas que têm que executar e acompanhar... a gestão de educação é muito 
mais. É principal para podermos apurar a qualidade. Não é feita por esperteza. É uma coisa que nós 
temos de investir muito e dissemos que no nosso mandato vamos investir muito na formação. Há 
pessoas que podemos converter mesmo para serem gestores de educação e como uma carreira, uma 
profissão. Gerir educação e irmos em escalões diferentes. E podemos não ser director. Mas quem 
gere recursos humanos? Quem gere manutenções ou património? O administrativo. Qual é o papel 
do administrativo? Não colocar um professor porque dá bem matemática, como administrativo. Vai 
ter dificuldades porque ele não lida com processos administrativos. Não sabe se calhar nem lei do 
trabalho ou lei do funcionário público, nem o que é promoção, o que é carreiras, classificadores. 
Então, é preciso nós investirmos tempo para esta área. Mas não só. 

O Homem, o Professor

Então, vou falar naquilo que eu disse que é o principal, que é o homem, o professor. É ali de onde 
vêem as necessidades. Falou-se do salário. Quando falou de miséria, fiquei um pouco desmoralizado. 
Só posso vos ser sincero. Eu não consigo fingir. Fiquei desmoralizado um pouco, porque o normal 
era: “apesar de termos tido 10%”, porque nunca tiveram um acréscimo de 10%. [APLAUSOS]   



O POVO É O MEU PATRÃO

100

Sim. Portanto, a tal migalha é migalha sim. Mas nunca tivemos. Eu acredito que tenho um Conselho 
de Ministros que me ajudou, porque estavam a discutir: o professor tem que ter mais desta vez; o 
professor tem que ter mais desta vez; o funcionário tem que ter mais desta vez. Saímos desses 5, 7, 
8 para lá. Significa que está a haver uma consciência colectiva ao nível dos governantes sobre o que 
é que tem que se fazer. Mas vou vos dizer uma coisa. O bolo que o País tem é pequeno, incluindo 
aquilo que se produz internamente. E os fenómenos que temos que gerir com o pouco que temos 
são muitos. Para não colocarmos o País refém, então é preciso haver essa consciência toda. Porque 
estarmos a dizer – eu conheço Países, alguns são até vizinhos – declaram salários muito altos para a 
educação. Passados três, seis meses não conseguem pagar. Fica pior. É melhor dizer, vou-lhe pagar 
xis, e eu pagar com regularidade esse xis, do que dizer que vou-lhe pagar xis mais kapa, para depois 
nem sequer xis tem. 

Temos nós a consciência, senhores professores. Temos a consciência de que é muito pouco. Tenho 
essa consciência para os enfermeiros, etc.. É muito pouco. Mas também não esqueçam. Há uma 
explicação que vocês podem ter. É fácil até dizer próximo ano vamos subir mais. Mas significa o 
próximo ano não admitir mais professores. O País há-de ser insustentável porque as crianças estão 
a crescer. As turmas vão aumentando. Porque se nós estancarmos... algumas áreas produtivas... 
fábricas estabelecidas não admitem anualmente pessoas. São aquelas mesmas pessoas, mas cresce a 
produção. Então, têm manobras. Espaço de manobra para aumentar. Nós não. Temos que aumentar 
aquilo que há que é pouco. Mas ao mesmo tempo temos ainda que admitir mais pessoas. Emprego.

Eu dizia que conversar convosco é muito mais fácil, porque vocês compreendem e fazem compreender 
os outros. [APLAUSOS]

Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Porque isso tudo que estou a falar, podia estar a falar sozinho. Falar sozinho 
ou outra pessoa não te compreender. E vai ver: olha outro lado, brinca com celular. Não estou a ver 
ninguém a brincar com celular. 

Dez por cento! Se calhar no crescimento do salário, para quem ganha três mil, vamos parar nisso. 
Dez por cento, três mil. Dez por cento significa quanto? [Trezentos!] Significa trezentos! [Sim!] É 
pouco! [Sim!]

Mas pensa lá. Quantos professores tens? [Ministro da Educação: cento e vinte mil!]

Multiplica lá por cento e vinte mil. É fácil. É só doze vezes três e depois acrescenta os zeros. Colegas 
professores, colegas professores não me ponham mal! [RISOS E APLAUSOS]

Sim. Estão a ver? Então, isso é por mês! Agora, é por mês para esse que tem salário de três mil. 
Dez porcento de quem ganha cinco mil, são quinhentos. Assim sucessivamente. Então, esse bolo 
não existe para de uma só vez ser trezentos e pouco. Mas é trezentos quantas vezes. Esse é que é o 
problema. Portanto, essa parte nós já tínhamos dito uma vez – eu não vim aqui para vos mobilizar – 
porque estou a trabalhar no sentido de melhorarmos as coisas. Mas uma vez nós já dissemos que o 
nosso projecto se acertar, e a educação está a nos dar a esperança e por exemplo, aquela linguagem 
que o... é Secretário da ONP não é? Disse que criou expectativas. Eu não tenho dificuldades nem 
medo de dizer que criei expectativas. O que foi? Foi dizer a verdade. Foi dizer que a educação não tem 
salas. [...] As salas não têm carteiras. Os alunos não têm cadernos. Foi o que eu disse. É ou não é? [É!]

Então, vamos trabalhar para termos salas, termos carteiras. É isso que deve dizer alguém, uma pessoa 
séria. Agora, ter medo de dizer a verdade!? Não! Temos que dizer! Estamos a trabalhar nesse sentido. 
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Estamos para meter mais de cem mil carteiras este ano só. É muito isso. Isso vai apertar e diminuir 
um pouco aquela coisa de trezentos. Diminui exactamente por causa dessa coisa carteira que temos 
que ver. Condições modernas de ensinar, essas salas. Então, é esse sonho. Cada coisa tem que crescer 
um pouco para também não ficar a espera até as coisas romper na totalidade. Por isso, uma das coisas 
que nós encontramos para melhorar a vida do professor, é essa que estamos a negociar agora. Aqui 
adiantaram com uma proposta. Não sei perceberam a vossa própria proposta. Não sei se perceberam, 
mas a proposta foi clara. Criar condições de transporte, por exemplo. Mas isso depende de cada 
sítio. Há sítios se calhar através do cartão ou desconto. Há sítios, há outros níveis, talvez facilitando 
créditos para poderem ter meios de transporte pessoais, se é motorizada, etc.. isso reduz a factura do 
professor. Conseguirmos habitação numa modalidade compensável. Eu gosto mais da modalidade 
onde a pessoa paga sozinha e fica com a casa. Não interessa se está a ensinar em Namaacha, porque 
quando for transferido, a casa transfere-se. Sabem não é? Sabem que a casa transfere-se. É muito 
simples. Vão a esses chefes grandes que estão aqui. Quando são transferidos de um lado para outro, 
deixam a casa ou arrendam e depois com aquele dinheirinho o indivíduo vai viver lá. Casa é uma coisa 
que vale a pena ter. Mas quando é nossa é sempre melhor. Para facilitar a saúde, para as crianças, etc..

Bom, eu estive a tentar responder e tentar dar o nosso pensamento sobre a educação. Mas o essencial 
é dizer caros professores, não se não tem meu aluno aqui. Não tem? Porque normalmente costumo 
encontrar. Em Chókwè encontrei meu aluno; Mandlakazi também num dos encontros; mas se calhar 
vocês fugiam matemática. Sou professor de matemática. [RISOS]. Marracuene encontrei também. É 
director de saúde. Obrigado pelo esforço, dedicação e nunca ficam desanimados! 

A nossa parte é saber corresponder. Mas a nossa parte é uma batalha que ofende a vocês e ofende a 
mim também quando dizem que a qualidade de educação só depende do professor. O professor foi 
feito por nós. O professor vive no nosso seio. O professor segue os nossos projectos. Mas também sei 
que vocês podem fazer melhor. Entregar-se mais, insistir aqueles que não estudam, [...] e promover, 
aliás, incentivar os bons alunos para servirem de referência. O professor que amanhã não é valorizado 
pelo seu aluno é porque o aluno não precisava do professor. Se cruzarem com os vossos alunos e vos 
desprezarem é porque na altura que estudou não precisou de si. Acho que ele arranjava-se a maneira 
dele. Mas aquele aluno que se dedicou, que vocês fizeram e investiram nunca se esquece. Eu não 
conheço ninguém que esqueceu do professor dele. Eu tenho os meus professores que até hoje convivo 
com eles e uns até da escola primária. Quando estive como Ministro da Defesa encontrei alguns lá. E 
são as primeiras pessoas a pedir conselho. Não sei porque? Mesmo sabendo que eu sou chefe grande 
do que ele agora, mas sempre acho que aquilo ele sabe um bocadinho mais do que eu. Então, façam 
isso para a sociedade acreditar no sistema. E nós vamos mudar. E muito obrigado a todos! Encontro 
terminou! [APLAUSOS]

Olha, eu aceitei o que a vossa mensagem aqui falou. E gerimos o tempo e levamos a mensagem! 
Obrigado! [APLAUSOS]
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ENCONTRO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM 
PERSONALIDADES INFLUENTES DO DISTRITO DE NAMAACHA

Vila Municipal de Namaacha, 23 de Abril de 2015
                       

Não à retaliação à violência xenófoba da África do Sul
  
[...] Há quem pode pensar que o nosso País pode fazer mais, se pudesse, melhor. Mas estamos a fazer 
o máximo e contactos estão em todos os níveis. As vezes, não é importante visualizar o que estamos 
a fazer, porque nós estamos orientados para os resultados, para que as coisas parem. Agora, como o 
fazemos, muitas das vezes somos muito ponderados, mas os contactos estão a existir. Continuamos 
a apelar a não acções de retaliação na África do Sul ou aqui em Moçambique mesmo nas empresas, 
porque nós temos a noção da economia. Temos a noção de quão nós valemos. Há sempre uns que 
comparam que nós fizemos muito para aquele Povo, socorremos e lutamos contra o Apartheid. 
Mas nós os Moçambicanos não fizemos aquilo para endividar os Sul-Africanos. Fizemos com a 
consciência. Por isso, é bom sabermos mas é irrelevante. Fizemos de coração. E somos orgulhosos 
por isso, e não exigimos que eles nos paguem nada. Exigimos que tenham a consciência que fizemos 
sabendo que um Povo irmão precisava de se libertar. Não tem dívida connosco. O que eles têm 
connosco é respeitar o ser humano, qualquer que seja, mesmo aquele que ajudou a libertá-lo ou não, 
mas tem que ser. A vida tem que ter valor. E estamos a trabalhar nesse sentido.
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Namaacha com potencial para o turismo rural e ecológico

Deram aqui umas sugestões boas da economia, e é bom que vocês tenham a consciência de que 
Namaacha é potencial para o turismo rural e ecológico. Essas paisagens todas que nós vemos aqui, 
são exploráveis. Há gente que para conseguir o repouso, a saúde, o sossego, o clima de Namaacha é o 
mais favorável. O retiro, o isolamento de Namaacha é o mais aconselhável. Por isso, muitas das vezes, 
quando diferentes instituições pretendem pensar mais, pensar em colectivo, pensar em silêncio, 
recorrem a Namaacha e gostaríamos de vos encorajar Moçambicanos assim. Sem muito apoio de 
ninguém, conseguiram fazer o pouco que vocês já têm aqui. Mas queremos vos aconselhar e encorajar 
a imaginar mais, a não esperar que alguém venha fazer, como está a acontecer com as pedreiras. 
É preciso iniciar, não necessariamente estarmos apertados aqui, fazerem coisas pequeninas, muito 
apertadas até sala pequenas, mas já mesmo numa montanha, salas bonitas, com um desvio bem feito, 
uma fonte ou furo de água – aqui quando se faz furo, a água as vezes é boa como está a acontecer com 
a Água de Namaacha. Então, queríamos vos encorajar para imaginarem desta maneira e serem vocês 
a convidarem os investidores para aqui. 

O bom ambiente já existe. População de Namaacha não é violenta. Não é população vigarista, tem 
visão. O grande problema que temos é o roubo de gado, mas o roubo de outras coisas, criminalidade, 
não está nas dimensões que existem noutros sítios. Então, temos que capitalizar isso para podermos 
evoluir.

Abertura da Fronteira de Macuácua e o turismo histórico a Mbuzini

Ouvimos a questão da sugestão da Fronteira de Macuácua, penso que dá acesso a Mbuzini, que é 
um local histórico, onde também se pode promover um turismo histórico que é muito importante. 
Mbuzini está no mapa do mundo, que tem a história do Povo. Ainda este ano, próximo ano, vamos 
fazer 30 anos desde que perdemos o nosso saudoso Presidente Samora. Portanto, essa imaginação 
toda que estão a fazer, haverá movimento muito grande. Precisamos de ser nós. Eu me sinto 
Moçambicano. Sinto até o empresariado, os agentes económicos, querem promover a História do 
País e, desta forma, através da sua própria actividade. 

Nós já começamos a estabelecer contactos ao nível do Ministério do Interior e Ministério dos 
Negócios Estrangeiros. A parte sul-africana ficou por pensar, por estudar, por avaliar, porque a 
abertura de uma fronteira tem custos e tem responsabilidades em termos de Soberania. Portanto, os 
custos porque é um posto que vai implicar mais pessoas, mais infra-estruturas, mais atenção, porque 
a segurança de um País custa caro. As vezes nós não sabemos, mas os custos indirectos para garantir 
para que não seja em mais uma pista de crime, uma pista que possa promover actos que possam pôr 
em causa a nossa Soberania ou a Soberania dos outros. Mas o importante é que a mensagem já está 
na mesa de discussão entre os dois governos a nível técnico e esperamos que a qualquer momento 
vão nos colocar esse desafio e nós temos a sensibilidade que vocês nos colocam.              

Médicos para Namaacha 

Sobre os médicos ou sobre a saúde em geral, já tínhamos orientado ao Governo Provincial para 
o rácio de médicos para o Distrito de Namaacha, parece que são 3 agora. Está aqui o Director de 
Saúde? Não está! Parece que tem 3 ao nível do Distrito, mas já vimos que pela população que está 
aqui, quantos são? [...] então deve ser um médico ou dois que estão aqui. Então, já dissemos que 
precisamos de mais um médico no mínimo para poder estar aqui. Mas a formação de médicos está a 
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crescer e nós temos a certeza de que hão-de ter essa oportunidade de ter mais médicos. A Província 
tem que pressionar mais, quando receber mais médicos. Saber estar aqui. E agora que temos 
Hospital Provincial de Matola, ajuda muito porque já não entra no barulho do tráfego. Conseguem 
transferir dos doentes daqui para o Hospital. Portanto, há muitas formas de melhorar a saúde, que 
não necessariamente o enchimento de médicos numa zona, mas sim a criação de facilidades de 
tratamento que é o que estamos a fazer. 

Medicamentos

No comício também ouvimos o problema de medicamentos. Quando interagimos com os colegas de 
saúde ainda hoje, ficamos a saber que não existe ruptura de medicamentos em Namaacha. Existem 
medicamentos sim que os médicos ou os enfermeiros, os técnicos, poderão optar porque se um 
medicamento naquela linha não existe, existe alternativa. Mas havia alguma parte que eles estavam 
a precisar repôr stock. Parece deve estar um camião hoje a partir de lá, para reforçar esse stock que 
eles dizem precisam estabilizar. 

Mais agressividade na indústria da pedreira e noutros negócios

A indústria extractiva, falaram de pedreiras. Nós estamos a ser pouco agressivos. Estamos a ser pouco 
agressivos. Nós precismos de ficar agressivos. Daquela maneira como nos agitamos, se fosse que nos 
agitamos para promover o desenvolvimento económico, nós estávamos muito longe. Eu queria pedir 
para todas as forças moçambicanas começassem a dizer nós queremos isto, nós queremos fazer isto, 
em vez de estarmos pressionados de que vamos estar divididos, vamos estar em guerra. É melhor 
essas pessoas mudarem o vocabulário e dizer nós queremos fazer pedreiras, nós queremos fazer 
isso, e depois o Governo estar pressionado para criar oportunidades para que isso possa acontecer, e 
iremos ver o que irá se passar. 

Nós aqui em Namaacha precisamos de estar mais agressivos. Agressivos, não no sentido de procurar 
alguém, matar, bater, mas agressivos em termos de procurar oportunidade de negócio. Se vocês 
estiverem a liderar o processo das pedreiras, esses estrangeiros hão-de vir convosco, porque vocês 
é que vivem em cima das pedreiras. Vocês nasceram aqui, vocês cresceram aqui ou estão aqui há 
muitos anos, a idade de toda a geração. Então, convém sim serem flexíveis. Algumas iniciativas 
tomem. Se tomarem algumas iniciativas pequenas, a pedreira pode nascer devagar. Nós conhecemos 
zonas onde até uns começaram manualmente, mas já esta fase está a terminar. Convém nós estarmos 
em condições de, não só pedreira mas todas as actividades de negócios que visam o desenvolvimento 
de Moçambique, temos que melhorar o processo. E o nosso Estado tem a obrigação de nos acarinhar.

Enquadramento e monitoria das actividades das ONGs

Bom, falaram da cooperação internacional, de que as ONGs [Organizações Não Governamentais] 
deviam respeitar as normas. Já existe instrução de que quando se pretende uma actividade de 
uma Organização Não Governamental, é preciso compreender as necessidades da zona. Se há um 
projecto que tem que ocorrer em Namaacha, por exemplo esse ocorreu em Namaacha, nessa cintura 
Namaacha, Matutuíne, Boane, Moamba, é preciso ver quais são as vontades e as preocupações das 
pessoas que estão ao lado. Porque, se um projecto não vem responder nenhuma necessidade, acaba 
se desequadrando. Então, ali já o Governo local, o Governo Central jogam papel e há instruções de 
monitorar essas coisas. Actualmente são Organizações Não Governamentais, pode ser nacionais e 
estrangeiras, não são só estrangeiras. Existem nacionais. Uns começam em forma de sociedade civil 
e depois viram e juntam-se numa outra actividade. 
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O que é importante que nós pedimos, sempre exigimos é que nos apresentem o projecto e nós 
possamos dentro da economia e tenhamos palavra para sugerir, por exemplo, que essa actividade 
pode ocorrer aqui, no lugar dali. Se é um projecto que motiva ou promove água, é fácil por exemplo 
dizer que no Distrito de Namaacha ajuda-nos em Mafuiane do que aqui, porque aqui ainda podemos 
correr perto. Então, eu estou plenamente de acordo com o vosso pensamento. 

Abastecimento de água em Namaacha

Sobre água nesta Cidade, nesta vila, nós estamos a trabalhar. Primeira coisa é o que eu disse no 
comício, pensar bem qual é a melhor solução, porque o que agora está identificado é água. Mas, qual 
é a melhor solução. Há quem diz que pensa no Incomáti, há quem pensa no Libombo, há quem acha 
que Moamba pode aliviar, depois Libombo ter outro destino, etc., etc.. Mas, concordamos convosco 
com essa sugestão que dão. Ainda quando estivemos agora no Instituto de Formação de Professores, 
dissemos a mesma coisa. Eles têm água mas por fases. Mas, se eles têm um furo, sugerimos se eles 
podem pensar num segundo furo para elevar a água e resolver o problema. Mas também vimos que 
aquela casa, aqueles edifícios são feitos de uma maneira que através de caleiras podem recolher muita 
água e cisternas não serem suficientes em usar. E vimos o grande desperdício, só um sítio pequenino. 
Então, concordamos convosco o problema de caleiras. O próprio município começar de facto a ver 
se este projecto de furos pode ir minimizando. Fazer furo e elevar. Fazer furo e elevando. É verdade 
que é caro, mas não é tão caro, porque é crise de água própria, como está a surgir. Mas, temos que 
começar soluções intermédias, enquanto estamos a pensar em soluções definitivas. 

Agricultura e pecuária

A questão de escolas, já tínhamos falado disso no comício, como também a mensagem da 
revitalização da agricultura. Aqui, nós podemos fazer tudo. Há gente que quer pensar em fazer vinho 
aqui, ou fruta que nós não conseguimos com facilidade. Aqui dá muita fruta. Sempre eu mesmo vejo 
quando passo aqui na casa do meu tio. Tem sempre tangerina, laranja. Significa que se nós tivéssemos 
três, poderíamos vender algum e teríamos algum dinheirinho. O que significa que é preferível nós 
apostarmos em qualquer coisa. Não podemos ficar aqui presos. Temos que nos libertar e ser criativos. 
Agricultura neste Distrito também é possível, para além do gado. Gado, vocês estão aqui perto da 
África do Sul, mas vão comprar carne na África do Sul. Até aquele tempo iam comer chima e beber 
uma cerveja lá. Mas agora, já há aqui cerveja boa. E porque não carne, tudo, ser feito aqui? Vamos 
ficar mais libertos, mais orgulhosos, mais patriotas afirmando com as próprias atitudes e atitude 
produtiva sempre cria orgulho numa pessoa.              

Roubo de gado

Finalmente, bom, antes disso, estou satisfeito que reduziu um bocadinho a questão do roubo de gado. 
Mas, o Ministro do Interior tomou nota, a Polícia tomou nota. Aqui se propõe medidas punitivas mais 
rigorosas, mas vamos patrulhar. Uma das coisas que sobressai muito neste País, e há Províncias que 
resolvem este problema através de vigilância, denúncias. Os ladrões vivem connosco nos quintais. 
Nós conhecemos, nas Povoações. Os nossos régulos conhecem bem, os nossos líderes. Como é que 
uma pessoa que não trabalha, de repente tem gado ou tem muito dinheiro? Ou desaparece e depois 
aparece? Essas pessoas, se saem de longe, pela vigilância também podemos descobrir. Estão sempre 
a vir, com carros, vem fazer o quê? Entram por onde? Se tiverem que denunciar essas pessoas, fazer 
uma vigilância, vão facilitar muito o trabalho da Polícia, incluindo esse de roubo de gado. Ou quando 
começa tarde a fornecer gado. Não se sabe, ele fornece carne ou animais vivos sem ter criação, traz 
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de onde? Então, precisamos de ajudar porque se cada Província fizer isso, Distrito de Namaacha, 
Moamba, Magude... depois, Província de Gaza se fizer isso em Chicualacuala, em Chókwè, etc., 
porque hão-de ver sempre alguém vem com gado. Então, está a trazer de onde? Então, começa a 
informar que aquele senhor traz ou é fornecido gado. A gente vai ver: mas esse carro é de Namaacha. 
É possível. Depende de nós não termos receio. Não somos obrigado, não somos impedidos de 
questionar aquilo que está mal ou aquilo que não compreendemos. Se nós tivermos a capacidade de 
compreender isso, podemos ajudar mais.

A Paz para todos Moçambicanos

Agora, sobre a Paz, nós estamos a trabalhar nisso. Vocês acompanham o diáologo na Joaquim 
Chissano em todas as segundas-feiras. Eu já falei com o Presidente Dhlakama duas vezes. E por 
outras vias tenho feito esforços para que parem com aquelas ameaças e possamos sentar e discutir. 
Estou disponível para falar mais vezes, incluindo agora. Estou disponível agora. O que tenho estado a 
dizer a equipa que nos põe junto para falarmos, é que gostaria de sentar com o Presidente da Renamo, 
mas sair dali com resultados. É o que o Povo espera. O Povo diz que temos que sentar. Mas, sentar 
só não resolve o problema do Povo. O Povo quer que paremos de ameaçar um ao outro. O Povo quer 
não ver homens armados nas suas machambas ou nos seus poços onde busca água, nas estradas... 

O Povo quer a tranquilidade. E nós estamos prontos para aquilo que for exigido, que estiver ao 
alcance, dentro da linha da Constituição da República, não há problemas. Agora, aquilo que é 
impossível toda a gente sabe, até crianças sabem. Ali, serão vocês a nos julgarem: mas como é que 
é isso? escolhemos pessoa para nos vender o País? Para dividir o País? Escolheram para unir. Unir 
todos Moçambicanos, incluindo esses de outros partidos. Esse é que é o esforço que fazemos e isso é 
possível, esse convívio, porque está provado no mundo que é possível e nós os Moçambicanos temos 
muita capacidade de nos entendermos. 

Estamos a fazer este esforço, e queremos que vocês ajudem, porque as vezes quando agitam ou 
acarinham algumas tendências estão a prejudicar o desenvolvimento, inocentemente por vezes. Mas 
nós podemos dar a nossa contribuição, aquela influência. Esses líderes, eles também vos ouvem. 
E a partir da altura em que, com muita honestidade, abertura e respeito, e dizem a essas pessoas 
que nós achamos assim e talvez fazendo isto, pode ficar melhor. Essas pessoas como vos ouvem e 
querem que vocês também os ouçam, eu acredito que podemos melhorar. É possível Moçambique 
fazer a diferença. Produzirmos riqueza e distribuirmos riqueza para todos os Moçambicanos, sem 
chantagem, sem inveja, sem mentiras, sem invenções, sem perseguições, sem ódio. Estamos a 
trabalhar neste sentido. Esperamos que todo o País ajude. 

Não vi muito mais coisas. Quero vos dar coragem de continuar a influenciar, como influentes, o 
processo para que a sociedade possa crescer sã. Aos agentes económicos, se tornem fortes. Os de 
Boane estão a me dizer que querem fazer uma Cidadela, querem se descongestionar de Matola para 
ver se consegue... eu acredito que se vocês tiverem essa mentalidade, esse percurso todo para quem 
vai para Goba, Namaacha tem muito para dar. E muito obrigado a todos! Obrigado! 
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA CIDADE DA 
MATOLA

Bairro de Tsalala, 24 de Abril de 2015

Matola hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]
Lixile! [lixile!]
Mapfuca? [hapfuca!]
Khanimambo! Nifiquile! [APLAUSOS]

População do Distrito de Matola, do Município de Matola, 

Não vou falar muito hoje porque em princípio queria terminar a minha intervenção alguns minutos 
antes do meio-dia para os meus irmãos muçulmanos poderem irem rezar para a nossa Paz, a nossa 
tranquilidade. Por isso, vão me ajudar a ver se terminamos nessas balizas. Pode ser assim? [Pode!]

Agradecimentos

Já estou na Província de Maputo. Já transmitimos a nossa mensagem, essa que também vou resumir 
aqui. Mas antes de tudo, queria do fundo do meu coração, agradecer a vossa calorosa recepção, esta 
maravilhosa presença! As actividades culturais que aí presenciamos, aquelas maravilhosas mães que 
gritam a Paz, aqueles jovens de Makwayela, aqueles estudantes... 
Khanimambo Matola! Khanimambo! [APLAUSOS]
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Quero também agradecer as orações aqui, do Pastor Cuna, também do Sheik Khalimo. Essas que 
abençoaram a nossa presença, mas também rezaram para os nossos irmãos que estão em sofrimento 
na África do Sul, também pela Paz em Moçambique.

Agradecer as ofertas. A Província está a ensinar-me a pescar. Portanto, em vez de dar-me carne, 
prefere me dar um casal para eu criar, para eu não andar a pedir favores. Muito obrigado Matola, 
mais uma vez! [APLAUSOS]

Participação do Povo no processo eleitoral

Nós estivemos aqui, no Distrito e no Município de Matola durante a nossa campanha. Vendemos 
o nosso projecto da governação, portanto, o projecto do Partido FRELIMO e eu a liderar o 
projecto. Fomos bem recebidos. Queremos nesta ocasião agradecer ao Povo Moçambicano, a 
população de Matola, pelo facto de, primeiro, todos irem votar. Portanto, aqueles que foram votar, 
independentemente de quem foram votar. Mas o facto de irmos as urnas foi uma grande vitória, um 
grande ganho. Mas agradecer em especial aqueles que depositaram a confiança no nosso Partido, no 
meu Partido e em mim! Khanimambo! Khanimambo Matola, Khanimambo! [APLAUSOS]

Solidariedade pelas vítimas das calamidades naturais

[...] nas Província de Zambézia, Província de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, e um pouco quase 
por todo o nosso País conseguiram ter a solidariedade, apoio material. E esse facto é que mostrou a 
união do Povo Moçambicano. Eu quero neste momento que estou ao vivo em vossa frente, agradecer 
este carinho e este apoio que deram aos outros irmãos em sofrimento.
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Repúdio pela violência da xenofobia na África do Sul

Aceito também o pedido que me foi feito pelo Sheik. Já a mensagem também. O nosso Governo tem 
estado a fazer isso, e logo que surgiu o fenómeno xenofobia na África do Sul. Estamos em contactos, 
eu pessoalmente, em contactos com o Governo da África do Sul. Mandamos o nosso Vice-Ministro 
que estava junto da nossa Embaixada a trabalhar no sentido de, primeiro: transmitirmos a nossa 
mensagem de insatisfação por essa violência, esses massacres que estão a ser feitos aos outros 
africanos na África do Sul. Como se não bastasse, criamos condições para a concentração; o apoio 
no centro de concentração, incluindo a sua repatriação a Moçambique. Uns já estão nas suas famílias. 
Portanto, essa missão continuaremos. A nossa tarefa, grande tarefa, é defender os interesses dos 
Moçambicanos e assim continuaremos. 

[...] E sobretudo nós aqui na Matola, temos a memória ainda muito fresca, que acolhemos os nossos 
irmãos sul-africanos. Mas eu não gostaria que colocássemos a África do Sul em dívida. Nós os 
Moçambicanos fizemos isso com a nossa consciência limpa. Tínhamos irmãos a sofrer. Era nossa 
obrigação. Não é para cobrarmos. Não é facto para eles nos pagarem. Mas como pessoas humanas, 
fizemos isso com a nossa consciência tranquila e esperamos que eles vão respeitar também o valor da 
vida, respeitar o homem. É isso que sempre pedimos.

Antes de eu enaltecer a mensagem que eu trago que é muito simples, quero ouvir, porque essa 
característica de ouvir é essa que nós definimos no estilo da nossa governação. Cinco pessoas vamos 
pedir, ou se houver mais, mas em função do tempo como eu disse, para mais uma vez nos aconselhar, 
mas sobretudo dizer aquilo que gostariam que fosse feito. Digam isso do fundo do vosso coração. 
Aquilo que vai satisfazer o Povo Moçambicano, sem receio, sem medo. Aquilo que vocês querem 
dizer, poderão dizer. Enquanto isso, eu aproveito este momento para as pessoas que me acompanham 
para poderem se apresentar. 

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]
É para virem falar!

[Seguem-se as intervenções da população]
      

Paz, Unidade Nacional e Desenvolvimento
[...]

Unidade Nacional. E a terceira questão, Desenvolvimento. Por isso, viemos a nossa reunião, ao nosso 
encontro. Saímos daqui, vamos todos dizer que estivemos a conversar. E os assuntos principais do dia 
foram: Paz, Unidade Nacional e Desenvolvimento. Jovens, ajudem: qual foi a primeira questão? Foi? 

[Paz!]

Paz! É ou não é? [É!]

Ouvimos nas canções e ficou que a população da Província de Maputo, do Distrito da Matola, do 
Município da Matola, e deste bairro, quer a Paz!

Também ouvimos aqui mensagens que enaltecem a Unidade dos Moçambicanos. Nós sabemos o 
valor da Unidade de Moçambique. Só unidos é que conseguimos libertarmo-nos do colonialismo 
português. A Unidade Nacional não quer dizer alguém pensar diferente de mim, porque não é 
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possível ao mesmo tempo, todos pensarmos a mesma coisa. Quando o outro estiver a pensar diferente 
de mim, é importante ouvir e compreender o que ele quer dizer. Pode estar a querer dizer uma boa 
coisa. Mas também quando nós estivermos a falar, se os outros conseguirem dizer isso está mal, é 
bom ouvir porque nós podemos pensar que estamos certos, enquanto que os outros – a maioria – 
tem outra visão. Temos que aceitar o pensamento daquelas pessoas também. Portanto, a segunda 
questão, como disse, Unidade Nacional. 

A terceira coisa, é o Desenvolvimento. O Desenvolvimento é isto aqui que os nossos irmãos vieram 
aqui pedir. Moçambique quer água, quer escolas, quer hospitais, quer energia, quer estradas. Por 
isso mesmo, nós na nossa governação, a primeira coisa que damos muita importância é produzir a 
comida. Muita comida, mas comida diversa para melhorarmos a qualidade da nossa dieta. 

Educação

A outra questão é a educação. Temos estado a visitar escolas. Ontem visitamos o Centro de 
Formação de Professores Primários porque queremos que toda a criança que nasce, consiga estudar 
mas também saber aquilo que ela aprende. Saber escrever, saber falar, saber ler, saber contar, é isso 
que nós queremos. Nós compreendemos. Nós com o nosso Povo. O Povo com comida suficiente. 
Educados. Estudou. Formado. O Povo com a saúde. Estaremos a dar passo muito importante para o 
Desenvolvimento do nosso País. 
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Qualidade de vida dos Moçambicanos

Nós temos que sair não só deste círculo, mas também queremos a qualidade de vida dos Moçambicanos. 
Esse é que é o objectivo importante, principal. Termos saúde, termos comida, termos a educação, 
mas também termos uma vida de qualidade. A vida de qualidade significa ter escolas, significa ter 
casa para dormir, significa ter energia, significa ter água. A vida de qualidade significa ter boa roupa 
e roupa para vestir e mais coisas. Significa ter telefone. E isto é importante porque comendo, com a 
educação, saúde, mas precisamos isso para melhorar a nossa vida. Significa ter estrada, ter transporte.   

População do Distrito da Matola,

Paz, Unidade Nacional e Desenvolvimento! 
Podem me ajudar a repetir o que é que eu falei? Portanto, Paz! [Paz!] 
Unidade Nacional! [Unidade Nacional!] e 
Desenvolvimento! [Desenvolvimento!] 

É só essa a mensagem. Chega a casa a aquele que não veio e diga: Senhor Presidente só veio para 
pedir para que haja Paz, que vamos unidos, mas também para vivermos para desenvolvermos o 
nosso País. É a mensagem que trouxemos aqui.

Saúde

Aqui os nossos irmãos trouxeram as suas questões. O primeiro falou da saúde, observou. Mas 
também falou da situação individual. Há muita coisa que está a ser feita na saúde. A Província de 
Maputo foi quem se beneficiou de um hospital em folha. Portanto, também temos que aceitar que 
muita coisa está a ser feita ao nível da saúde. E aqui na Província de Maputo temos um hospital 
novo em folha. Mas isso não quer dizer que não haja coisas que estejam a falhar. Tomamos a nota. E 
sobretudo, ele diz que é combatente ou desmobilizado. Há estatuto que protege isso. Penso que se ele 
for pelo Estatuto, isso de pagar não existe. Penso que isso vai ser resolvido. Pode não ser necessário 
ser recebido pelo Governador. Já há estruturas que vão resolver isso. 

Escola de Ndlavela e Água

Escola em Ndlavela, vamos ter que avaliar em que momento a escola tem que ser feita. Falaram 
de água. Acho que vocês sabem. O Primeiro-Ministro esteve aqui. Lançou a primeira pedra aí na 
Zona de Inthaka para a construção da estação de água, mas daqui a pouco vamos lançar mais aqui 
na Matola Gare, para ver se todos os bairros possam ser alimentados. Aquilo que prometemos, nós 
já estamos a fazer. É nossa intenção expandir para novos bairros. O mesmo acontece em relação a 
energia. Para aqueles bairros antigos, já tem energia. Mas esses novos bairros que estão a nascer, 
vamos estender porque isso é importante para nossa população, incluindo as vias de acesso. 
A minha irmã falou do seu terreno. Penso que foi ouvido e se ele for ao Município falar, vão 
compreender melhor o que é isso, para ver qual é a solução pode ser dada.

Fomos exortados aqui para a questão da criminalidade. É uma mensagem que foi dada. Vai ser 
avaliada. 
E há mais coisas que foram apresentadas. Não foram aqui, mas estiveram aí as pessoas. A delegação 
que me acompanha tomou nota e nós vamos considerar.   

Moçambique hoye! [hoye!]



O POVO É O MEU PATRÃO

112

Matola hoye! [hoye!]

Muito obrigado. Mas vamos terminar em festa. 

[O Chefe de Estado começa a entoar Ntwanano]
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REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM EMPRESÁRIOS 
INDUSTRIAIS NA CIDADE DA MATOLA

Auditório Municipal da Matola, 24 de Abril de 2015

Não deve haver de facto dinheiro, há fraqueza. 

Boa tarde a todos! [Boa tarde!]

Bom, eu quero primeiro agradecer a vossa presença. É sinónimo do vosso compromisso que tem 
para com o crescimento de Moçambique. Vou tentar ser muito directo, porque a matéria que vos 
interessa é muito directa. 

Governação e participação do Sector Privado

Em Janeiro começamos um novo ciclo de governação. Em momentos anteriores havíamos dito que 
éramos um ciclo para dinamizar os projectos em curso, mas sobretudo também para provocarmos 
também outros projectos de desenvolvimento de Moçambique. Queremos governar orientados 
para resultados. E nós já sabemos o que os Moçambicanos querem. Muitas das preocupações que 
nós temos, estas que por vezes traduzem-se pela desunião ou para cada vez mais a necessidade de 
afirmarmos cada vez mais a Paz, surgem por vezes porque a nossa economia precisa crescer mais. 
Nós com a comida, nós com a saúde, nós com as escolas, e com o melhoramento da vida das nossas 
populações, estaremos em condições de não estar mais vezes em conflito. E estas coisas a que me 
referi, só acontecem com uma musculatura económica. E Moçambique é potencial e pode muito 
bem dar para isso. 

O nosso Plano da Governação, para além das prioridades que são essenciais como a manutenção 
da Paz, da Unidade entre os Moçambicanos, a nossa Soberania, definiu como um grande vector 
o Desenvolvimento Humano. E como disse, essas coisas acontecem com o Desenvolvimento 
Económico, portanto, com uma economia muito forte. E nas nossas prioridades, temos como 
o aumento de Emprego, da Produtividade e da Competitividade, uma área que grandemente 
depende da intervenção do Sector Privado, que é o maior parceiro do nosso Governo. Mas também 
definimos o desenvolvimento das Infra-estruturas Sócio-economicas, estas que promovem por 
si o desenvolvimento e uma gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente. Então, estas 
prioridades são extremamente vitais e, por isso, damos importância ao envolvimento do Sector 
Privado para ver se nós em 5 anos podemos avançar ainda mais naquilo que nós fizemos.

Eu tomo que a vossa mensagem resume as vossas preocupações, mas mesmo assim poderei deixar 
espaço, se assim quiserem, para a vossa interacção. 

Figurino do Diálogo Público-Privado

Relativamente a vossas questões que tenho aqui na mensagem, o primeiro aspecto que é relacionado 
ao diálogo público-privado, penso que vocês estão em consonância com a CTA [Confederação 
das Associações Económicas]. Na semana passada, o meu Governo – representado pelo Primeiro-
Ministro – discutiu o novo figurino do relacionamento. E este figurino vai ao vosso encontro e penso 
que o que pode se fazer agora é alinhar. O Primeiro-Ministro passa a lidar-se directamente e por três 
vezes durante o ano e acho que vocês podem alinhar-se nesse sentido, segundo a vossa proposta. 
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Perfeitamente se enquadra e poderão ver qual é a melhor forma de coordenar. A nós nos interessa a 
coordenação, porque queremos um Governo para facilitar o Desenvolvimento e o Desenvolvimento 
é feito para aqueles que realizam.

Os aspectos como a água, a sobreavaliação da facturação pela Autoridade Tributária, são os aspectos 
que vamos tomar nota, vamos avaliar. Mas queria.. aspectos como aterro sanitário, base logística, 
que discutissem com o Governo da Província de Maputo, porque não vos vejo a crescer confinados 
só a Matola. A Província tem muito espaço e Matola como Município, Matola como Distrito pode 
encontrar alguma limitação. Portanto, poderão concertar ao nível do Governo e se acharem que há 
aspectos que saem fora das balizas provinciais, o respectivo Governador será responsável de canalizar.

Concursos públicos 

Tomamos nota sobre os concursos públicos. Aliás, é nosso interesse empoderar. Portanto, muitas 
das vezes quando a gente está numa área, precisamos que o Desenvolvimento seja dirigido. Se existe 
obras, ou prestação de serviços nesta região da Matola, então é sempre bom aqueles que estão aí, 
mas nós o nosso País, o nosso Governo, é aberto em Moçambique porque [...] nós queremos que as 
empresas nacionais tenham capacidade de operar onde puderem, na base das regras. Naturalmente 
têm prioridade. Como vossas empresas podem ou se calhar estão a operar noutros cantos do País, e 
porque não fora também? Portanto, não vamos nos amarrar muito. São projectos grandes, concursos 
grandes. E se nós chegarmos a conclusão de que há outras empresas que oferecem melhores condições 
e a qualidade de serviços, vamos potenciar, priorizando as empresas instaladas. Muitas razões podem 
concorrer para a redução de custos por já estarem mobilizados aqui no terreno.

Aposta na agricultura

Eu quero convidar ao empresariado aqui. Para nós resolvermos os problemas dos Moçambicanos, 
precisamos como eu disse aqui, de uma musculatura empresarial ou económica, com alguma 
experiência. Gostaria que fossem muito mais agressivos para a área da agricultura, nem que tenham 
que discutir incentivos para este sector, com o nosso Governo. Agricultura vai produzir comida, 
mas vai também produzir para exportação. Agricultura emprega muita gente e é o negócio viável 
porque muitas das vezes corremos para aqueles negócios que achamos que muito rapidamente 
podem produzir dinheiro, mas que toda a gente ficou na cabeça gás, gás, gás, etc., mas esquece que 
a agricultura é duradoira. 

Investir no turismo

Queríamos também, que de uma forma séria, investissem para o turismo. Eu estava, quando estava a 
vir para aqui, perguntando ao Governador desta Província, qual é o hotel de 4, 5 estrelas que Matola 
tem? Como se chama? Ficou envergonhado porque disse que nós paramos nas 3 estrelas. Vocês não 
merecem esta humilhação. Fazem coisas mais complicadas e há condições para se fazer o turismo 
nesta Província de Maputo. Então, é preciso esvaziar. Há muita coisa que acontece nesta zona e eu 
acredito que a pensar lentamente hão-de ir a correr atrás do prejuízo, porque haverá quem há-de vir 
fazer e poderão, de novo, reclamar. 

Comércio e Prestação de serviços 
 
Mesmo no comércio, prestação de serviços, nós queríamos também incentivar o Sector Privado 
para de uma forma estruturada e séria, promover a área do transporte. Há experiências nesta área 



INTERVENÇÕES PROFERIDAS POR SUA EXCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 115

aqui. Quando nós estivemos a fazer nossa campanha, tivemos alguns encontros onde discutimos esse 
factor, onde sugeriram-nos algumas melhorias, algumas facilitações. Penso que já estamos nós no 
poder. Gostaria que no vosso Fórum ao nível da Província discutissem essas propostas. Colocassem 
já, porque já estaremos em altura de cuidar delas. Temos o poder connosco. Discutindo dentro das 
balizas e não em prejuízo da economia nacional, dos impostos que são a nossa fonte de receitas para 
o crescimento do País, mas também na consciência de que temos que estimular os fazedores desta 
economia para poderem fazer mais.

Produção e processamento da carne

Uma outra área, que nós queríamos que reflectissem seriamente, nós temos que parar com essa 
questão de comprar carne fora das nossas fronteiras. Não cuidamos bem a qualidade da carne. E 
como se não bastasse, nós temos condições muito firmes, se calhar até maiores. Temos que pensar 
em criar gado, mas de grande envergadura para termos carne para o nosso Povo, para o nosso País, 
para o nosso consumidor. É um negócio que estão a deixar para o segundo plano, mas as técnicas 
agora são muito altas. E eu espero que é melhor reflectir sobre isso. Não há motivo para nós estarmos 
a importar o frango. Nós podemos produzir. Eu sei que, para aqueles que não querem atrasar, na 
zona de Mocuba há já pessoas que estão a produzir soja, para fazer frangos posteriormente para 
depois criar galinhas ou outras espécies de aves. Portanto, acho que aqui ao nível da Província de 
Maputo estão em condições de resolver o problema de alimentação do Povo Moçambicano, criando 
condições de produção de mais carne.

Mas bem, eu queria mais uma vez, querendo intervir, colocar directamente os aspectos que vos 
interessam... estava querendo apenas provocar a vossa interacção. Então, estou disponível para ouvir. 
Obrigado! [APLAUSOS]   

[Seguem-se as intervenções dos empresários]

[...] Do Governo, através ou do outro Ministério qualquer, mas neste caso o Ministério de Indústria e 
Comércio, diagnosticar as capacidades das empresas moçambicanas. Ter a consciência para antes de 
apostar no mercado externo, priorizar o que é nosso, como também a necessidade do meu Governo 
facilitar o mercado. 

Produção nacional de carteiras escolares

Podíamos discutir muito, por exemplo, essa questão de carteiras que estava a falar. Precisamos 
de muitas carteiras. Milhões e milhões de carteiras. Mas há um fenómeno estranho. As carteiras 
importadas, até com a mesma qualidade ou um pouco mais, são cinco vezes menos baratas do que 
as produzidas por nós. Nós estamos com pressa. Temos crianças que estão a sentar no chão. Temos a 
consciência que temos que empoderar o empresariado nacional, mas poderá ser em detrimento, em 
detrimento ou em sacrifício das crianças. Precisamos de falar mais vezes e ver que facilitações também 
poderão dar. Se tenho uma carteira que pode custar mil, com as mesmas características, não me daria 
ao luxo de comprar a outra por cinco, porque depois iria sentar poucas crianças. Levaria muito tempo 
para completar. Mas é uma questão de discutir e colocarmos também, com a transparência possível, 
qual é a capacidade e qual é a oferta que existe. 
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Incentivos para a agro-pecuária

Tomei nota também sobre os incentivos para a área da agro-pecuária e a necessidade de privilegiarmos 
as vias de acesso e o serviço de armazenagem, portanto, o escoamento. Nós queremos ser mais 
práticos e concretos, porque por algumas áreas por onde viajei, neste momento ou antes, deparei-
me com situações de que nós produzimos muito mas não há comercialização, não há escoamento. 
Em alguns momentos eu mandei imediatamente gente para ir lá, para ir adquirir ou comprar para 
salvar. Não encontramos produto que justificasse. Portanto, nós queremos agora trabalhar mesmo. 
Produzir. Não falar no vazio, porque no comício, numa reunião, num debate as vezes até de carácter 
político, as pessoas têm tendência de “produz-se muito no sítio tal, mas não há escoamento, não há 
comercialização... feijão ali...”. 

É que muitas das vezes nós costumamos priorizar o Sector Privado para ir comprar. [...] Estava uma 
vez a trabalhar em Cuamba, uma senhora diz que, uma comerciante, diz que tinha tido negócio em 
Maputo de fornecer mais de 100 toneladas de feijão, mas não conseguia completar. Bom, nós iremos 
incentivar a produção, também. Para não ficar a discussão teórica sobre as coisas, ou simples vontade, 
ou talvez um simples debate da escola, queremos fomentar. A gente quando aprende, aprendemos 
produção, armazenagem, escoamento, transformação, etc.. Portanto, essas teorias têm que ser reais 
no terreno. E vamos incentivar. É a razão pela qual estamos aqui. 

Burocratismo e combate a corrupção 

Tomamos nota também sobre a necessidade de burocracia e a documentação. Chamamos atenção 
para que também ajudem para poder facilitar, porque muitas das vezes o que nós queremos, 
queremos que aconteça, sem saber que as vezes há algo que tem que acontecer com antecipação ou 
mesmo naquela zona onde nós queremos existe alguma dificuldade. É preciso compreender. Quando 
falam da corrupção, gostaria que vocês não fossem os facilitadores da corrupção. E é fácil. É fácil. 
Não precisa de fazer uma denúncia. É dizer a pessoa que não vou pagar. E se a pessoa retaliar, é 
preciso ver. Nós queremos resolver isso. Estamos prontos para trabalhar. É muito triste, se existe essa 
dificuldade. Mas muita das vezes a informação que temos tido, e ultimamente os fiscais, a Polícia, 
estão a denunciar as pessoas que corrompem e isso nos ajuda. Mas o mais ideal seria das pessoas 
que são solicitadas a pagar isto ou aquilo. Não queremos com isso dizer que não haja. Mas como 
é que podemos, por exemplo aqui falaram, mas de forma muito vaga há corrupção. Como é que 
eu pego para atacar? Onde? Quem? Quando? Como? Para nós podermos atacar. É verdade que 
fazemos o nosso trabalho para evitar isso ao nível da disseminação das práticas de boa governação e 
de prestação de bons serviços. Mas é uma luta que temos de fazer todos. 

Aposta na produção nacional

Vi também a observação de que o Governo deve ser o exemplo para adquirir o produto nacional, 
mas essa pode ser na senda do que respondi anteriormente. O Governo vai conhecer, mas divulguem 
mais o produto. É preciso divulgar mais. Eu disse que uma das prioridades nossa é Produtividade 
e Competitividade. É preciso competir no mercado, divulgar mais para nós conhecermos, para nós 
não imaginarmos, não sonharmos daquilo que muito está a ser feito. E o Fórum próprio é este. Este 
fórum que vocês destacaram aqui. Dos encontros com o Governo que vocês vão ter, também pode 
ser. não sempre discutir problemas imaginários, porque quando reúne para dizer queremos mais 
diálogo, queremos mais.... Vocês não reúnem para pedir reuniões. Não é o essencial reuniões. É o 
trabalho empresarial. E isto pode ser feito de muitas formas. E até há momentos que façam as vossas 
feiras, ou vossos momentos de divulgação das actividades que realizam para o País, para ver. E se há 
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uma empresa que está a produzir equipamento agrícola, podemos ver e avaliar e como é que é, e pode 
ser facilitado e vamos ver qual é a capacidade. E mesmo a questão da produção de areia. 

Eu podia até aconselhar algumas empresas de prestação de serviços que produzem pedra e areia, etc., 
façam parcerias com as grandes empresas. Porque se aparece empresas que fazem estradas aqui, é 
uma questão de muito cedo dizer que a parte de areia eu posso fornecer. Posso fornecer areia, posso 
fornecer parte de pedra. É preciso isso, naturalmente nesses encontros que vão ter. Eu acredito que 
não teria capacidade para fornecer areia suficiente para as estradas que estão ser feitas. Eu acredito 
que mais um, mais outro ofereceriam e facilitariam aos que estão a prestar serviços, que não sabem.

Sistema de circulação única

Bom, o sistema de circulação único, discutam com o Município mas naturalmente que os impostos, 
os custos para a manutenção das estradas de Matola não são suportados por Maputo. Depois, nunca 
se sabe quando é que se usam mais a Estrada de Maputo ou a Estrada de Matola. Mas discutam para 
ver qual é o melhor critério que podem encontrar. E há uma autonomia das Cidades, essas autarquias 
que nós temos. Eles governam-se. Pode-se ver.

Combustível 

Tomamos nota sobre os bidões de combustível. Não sei como é que isso se faria. Teremos que 
encontrar, porque uma coisa como esta também há... aqueles produtos que se vendem nas barracas, 
nas bancas... ele pode vir dizer que bom, aí estão a vender camisa que está na loja. Porque não 
fecha aquela barraca? Vamos encontrar espaço, porque combustível pode se formatar de uma outra 
maneira, que é um produto inflamável, tem riscos muito grandes, há exigências para a sua venda, o 
controlo de qualidade, etc. e acho que foi colocado o assunto mas pode ser estudado.

Licenças de curta duração 

Licenças de curta duração. Discutam isso nesse Fórum. Não precisa de esperar o Presidente vir 
conversar convosco para ver qual é a durabilidade da licença. Ou mesmo se, eu acredito que se vai 
ao Banco e o crédito... e a condição é a durabilidade do concurso, penso que voltando para quem 
cedeu, dizendo consegui mais um negócio e vou conseguir mais algum dinheiro, mas a dificuldade 
é a descontinuidade, a durabilidade da minha licença, penso que isso encontra solução. Não façam 
problema onde pode ser resolvido. Procurem encontrar solução. 

Pedreiras e a responsabilidade social

Mas eu tenho um problema que a população de Namaacha me pediu para vos transmitir. A população 
disse que as pedreiras que estão no Distrito de Namaacha, naturalmente deve haver mais outros, Não 
respeitam a responsabilidade social, aquilo que está estipulado na lei. E quando falam, ninguém liga. 
E pediram-nos para intervir. Uma das minhas primeiras formas de intervir é esta. Se existe, seria 
muito bom, dentro das balizas naturalmente. Aquilo está regulado. Não é uma coisa arbitrária. Está 
regulado. Há uma percentagem. Convém considerar isto. É sempre bom o bom convívio com as 
comunidades que estão convosco. Mas também colocaram o problema de que não empregam a eles. 
Levam as pessoas não sei de onde para lá. E eles passam a assistir o filme. Beneficiam-se da poeira, 
ao invés da... Portanto, encontrem formas. Naturalmente que há técnicos que não vão encontrar lá, 
para manusear algum equipamento para operar, mas há aqueles trabalhos que nessa perspectiva de 
bom convívio, seria bom.             
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Investir para gerar riqueza

Bom, em todo o caso, comentei uma parte das questões que colocaram mas ficamos mais sensíveis 
com as preocupações. Mais uma vez quero vos agitar a trabalhar, a criar negócios, a mobilizar 
investimentos nacionais, mesmo investimentos estrangeiros. E nós estamos para desbloquear aquilo 
que estiver ao nosso alcance. As portas da área económica do Distrito, da Província, e mesmo ao 
nível do CPI [Centro de Promoção de Investimentos], ao nível central, estamos prontos porque 
nós queremos lançar a economia. E um dos grandes objectivos ou Plano da nossa Governação é 
criar riqueza. E a riqueza cria-se trabalhando. E temos a consciência de que criada a riqueza e bem 
distribuída, nós vamos resolver muitos dos conflitos dos Moçambicanos. E muito obrigado mais uma 
vez. Obrigado. [APLAUSOS]
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
NO FINAL DA VISITA PRESIDENCIAL A PROVÍNCIA DE MAPUTO 

Cidade da Matola, 24 de Abril de 2015

[...]

Da visita que fizemos a Província de Maputo, a direcção da Província também tem a mesma idade 
da governação, como a nossa, que é quase menos de 100 dias, mas os passos que estão a ser dados, 
e atenção que está a ser feita – apesar de ainda não ter sido aprovado o Orçamento para este ano – 
encoraja-nos. E temos a certeza de que a caminharmos neste passo, devemos fazer muito mais do que 
aquilo que nós estávamos a prever. 

Mensagem de Paz e Unidade Nacional

Tivemos a ocasião de levar a mensagem a esta Província, mas fomos muito felizes porque a nossa 
mensagem confundia-se com as músicas, com as canções, com as danças, e os apelos da população 
nos diferentes comícios e mesmo nos contactos assim que tivemos. A nossa mensagem era mensagem 
da Paz, a mensagem da Unidade Nacional e do Desenvolvimento. Portanto, como se pode ver, a 
mensagem da esperança para Moçambique, a construção de um Moçambique forte e próspero.

No âmbito da Paz, ficou claro que os Moçambicanos anseiam a Paz e não querem a guerra. Na 
Unidade Nacional, também consideram Moçambique unido, nós os Moçambicanos unidos, à 
semelhança daquilo que fizemos no passado quando conseguimos tirar o colonialismo português, 
então, teremos que continuar coesos, unidos, para vencermos as novas batalhas, que são a batalha 
contra a pobreza.

Desenvolvimento e qualidade de vida dos Moçambicanos 

No âmbito do Desenvolvimento, nós já tínhamos inventariado todos os problemas, os problemas 
principais. É por isso mesmo que nós quando viemos para aqui, estamos a atacar directamente. Até 
as nossas visitas, se viram bem, nas nossas visitas estamos a atacar a agricultura, estamos a atacar 
a educação, estamos a atacar a saúde, portanto, são aspectos principais para que o Moçambicano 
possa progredir. Mas também, estamos a enfatizar a melhoria da vida dos Moçambicanos, portanto, 
a qualidade da vida, não simplesmente a quantidade. 

Quando falamos da qualidade, já estamos a referir que os Moçambicanos a partir da agricultura 
vamos conseguir mais comida. Jovens ou Moçambicanos educados conseguem fazer muito mais 
coisas. Mas, na qualidade de vida, queremos muito mais até nos referir, daquilo que por exemplo, boa 
habitação, boa estrada, transporte, energia, ter água potável, etc..

Magude e o potencial pecuário

Estamos satifestos porque quando escolhemos uma amostra da área pecuária, através da Feira, fomos 
ver que a Província de Maputo é potencial para a criação de gado. Essa amostra foi feita no Distrito de 
Magude, e apelamos à Província de Maputo para se concentrar na produção da carne, portanto, gado 
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de corte mas também para a produção de leite, para nós sairmos gradualmente da dependência de 
carne. Temos condições propícias para a produção da carne em Moçambique e carne de qualidade. 
Foi consenso comum que isso é possível. 

Visita a Associação Maguiguane

Quando nós colhemos a amostra da agricultura, fomos aí a aquela Associação de Maguiguana, ali. 
Nós vimos a capacidade do associativismo, que muitas das vezes receamos. Aquela unidade de 186 
pessoas, maioritariamente mulheres, que estão muitos anos a produzir; que é auto-suficiente; que 
tem o seu próprio equipamento. Depois de crédito, já conseguiram pagar tudo, tem a área para 
irrigação, e agora reclamam mais espaço para produzir. E tem uma renda, quando nos diziam que 
tem casas já melhoradas. Só nos pedem energia, para ver se eles com os televisores que conseguem 
adquirir, assistir o País, o que é que acontece. Ficamos de novo encorajados.

Visita ao Centro de Saúde de Marracuene

Encorajados ficamos quando escolhemos visitar o Centro de Saúde de Marracuene. Ali aquela 
camada jovem que está a assumir a responsabilidade de cuidar da vida, que é a coisa mais preciosa. 
A maneira como está estruturada, e como abordam os problemas, os problemas sem egoísmo, onde 
falam da necessidade de melhoria das condições, o seu próprio meio de trabalho, ou mesmo nas 
estradas, ficamos a ver que a consciência dos Moçambicanos está cada vez mais a subir. 

Instituto de Formação de Professores e a qualidade da educação

Escolhemos outra amostra, na área de educação. Fomos ver desta vez o Instituto de Formação de 
Professores. Qualidade. E ali dialogamos com estudantes e eles têm a consciência de que muito 
têm que fazer para melhorar a qualidade. A interacção que tivemos com os professores, que acham 
que nós juntamente com eles, temos que contribuir para haver a qualidade de educação. Aquele 
equipamento que foi instalado e até no âmbito dos 100 dias, onde permite salas de conferência, onde 
interagem os estudantes. Neste momento, de 10 institutos e ainda dentro desse prazo, prevíamos 
colocar 45 escolas naquelas condições. Então, estamos a dizer que as coisas estão a andar, estamos 
a progredir e achamos que neste ritmo, e com esse espírito de em cada fase, em cada momento, 
fazermos uma avaliação do que está a acontecer, nós estamos a levar avante a nossa missão.

Projecto Terra Segura

O Projecto Terra Segura que lançamos na Ilha Josina Machel, este é uma aposta ainda deste 
quinquénio. E nós, foi bom, fomos felizes. Ainda no limiar dos primeiros 3 meses conseguimos 
lançar. Aquele projecto visa proteger o Moçambicano. Dissemos sempre que a terra é o bem, o legado 
principal que nós tivemos dos nossos antepassados. Mas, precisamos de resolver os conflitos. E como 
é que fazemos? É antecipando, havendo clareza que esta terra pertence a este neste momento, para o 
uso. O uso para habitação, o uso para agricultura e pecuária, o uso para o turismo, diferentes formas 
de uso. Portanto, é um projecto ambicioso para nós, vamos levar como ouviram muito bem. Temos 
uma baliza estabelecida de 5 milhões durante os 5 anos. Estamos a angariar apoios e está a ter muita 
aderência, porque é humanitário o próprio projecto. Portanto, em suma, estamos muito satisfeitos, 
encorajados, e motivados para poder trabalhar. Estamos a encontrar um grande apoio e uma grande 
simpatia por parte das populações e encorajam-nos em todos os momentos.
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As questões que apresentaram, por exemplo, a questão de água, energia, estradas, essas já estão 
identificadas. Algumas já vão arrancar agora e nós queremos que o nosso Orçamento passe 
imediatamente. Outras, durante o quinquénio vamos abordando. Aquelas que não pudermos durante 
esta fase, estão já anotados... nem seja feito o trabalho de beneficiação secundária ou terciária, mas 
em geral, estamos satisfeitos. 

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa do Presidente da República): caros colegas, está aberta a 
sessão de questões. Peço primeiro para dizer o nome e o órgão que representam.

Incentivo a Paz

Carlos Jossias (RTP): Senhor Presidente falou ao longo dos discursos, falou da situação política do 
País. Eu gostaria de saber qual é o estágio da situação actual do País?    

Presidente da República: Bom, a situação actual do País, essa não desencoraja nenhum investimento. 
Nós estamos a viver e a conviver com um tipo de ambiente há bastante tempo. Nós queremos mais 
pureza. É por isso que a indicação na minha intervenção quando falei, estamos sempre a incentivar 
a Paz. E se recordam, numa das ocasiões eu disse que a Paz tem que ser alimentada. Ser alimentada 
significa nós compreendermo-nos na diferença, a ideia do outro, o pensamento da outra pessoa. 
Neste caso, há esta preocupação que é real. As pessoas não ficam tranquilas quando há uma força 
que incita, de uma maneira indirecta, uma certa violência, insegurança, quando afirma muitas das 
vezes sim, não, o condicionalismo muitas das vezes para a vida das pessoas, então, as pessoas ficam 
aterrorizadas. Mas mesmo assim, nós consideramos que é uma situação gerível e nós acreditamos 
nos Moçambicanos. Acreditamos na capacidade, na compreensão, na ponderação, e sobretudo há 
condições para nós podermos coabitar e resolvermos esse problema, porque não há nenhuma parte 
até hoje diz que não pode falar, que diz que não pode compreender. O esforço é esse, para que muito 
rapidamente haja tranquilidade absoluta, onde as pessoas não receiam acordar ou dormir.

Preparar as Forças de Defesa e Segurança para diferentes missões

Pergunta inaudível:

Presidente da República: Bom, eu gostaria que a sua pergunta fosse ouvida também, porque é 
bastante importante isso, para eu fazer a resposta a uma pergunta concreta, que é preocupação dos 
Moçambicanos. Nós não estamos a preparar as Forças de Defesa e Segurança para combater o irmão. 
Em nenhum momento isso foi... E eu como Presidente teria grandes dificuldades para tomar uma 
decisão para podermos apontar armas a um irmão. Teria grande dificuldade. E não gostaria de estar 
numa situação como essa, em nenhum momento. Estamos a preparar as Forças de Defesa e Segurança 
em diferentes momentos para missões diferentes. A missão de defesa da Pátria e da nossa Soberania. 

Vocês sabem que houve momentos que tivemos grandes dificuldades por causa da pirataria marítima. 
Nós chegamos a perder uma embarcação, o Vega 5, e não só. Houve mais algumas ameaças que 
foram frustradas. Aí estamos a preparar. Mas também estamos a preparar as Forças de Defesa e 
Segurança para ajudar as preocupações do País. Nós temos tido ciclicamente calamidades e os jovens 
envolvem-se na salvação de vidas, de bens, das pessoas, das habitações, etc.. Agora, por exemplo, 
com esse caso de xenofobia que está a emergir da África do Sul, nós conseguimos ver as Forças de 
Defesa e Segurança prontas para irem assistir a sua população. Portanto, são umas Forças de Defesa 
e Segurança preparadas para a defesa dos interesses dos Moçambicanos. Há muita criminalidade que 
por aí aparece, e esses jovens estão treinados e preparados para ajudar o Povo, para proteger o Povo, 
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dia e noite, com grande sacrifício. Portanto, não é nossa intenção preparar isto. Essa pergunta eu 
diria, para mim, talvez dissesse o que vai fazer para que a Paz absoluta possa vir rapidamente. 

Todo Moçambicano deve ter consciência de vivermos em Paz

São esses esforços de contacto, ainda dizia que não gostaria de ir ajoelhar a um Moçambicano, porque 
ele tem a obrigação de trazer a Paz. Portanto, não gostaria que fosse. Se for necessário, e se assim 
acharem, podemos fazer. Mas é desnecessário, porque o Moçambicano tem que ter a consciência de 
que temos que viver bem. Aliás, outros Povos estão a viver bem. Os outros amigos, os amigos de nós 
todos, os amigos do nosso Governo, do nosso Povo, até amigos dos nossos Partidos porque acredito 
todos os Partidos têm os seus amigos. Mas eles vivem bem nas suas terras. Então, porque é que nós 
não vamos viver bem para podermos trabalhar em harmonia, andar bem, não precisarmos de muita 
tropa de um lado para outro, Polícia para vigiar este ou aquele, fica um pouco mal. Portanto, tudo o 
queremos fazer para poder falar. E eu acredito porque das duas vezes que tive encontro, achei que as 
pessoas ouvem e compreendem. Exigem um pouco mais, sim senhor, mas terão que ter a obrigação 
de ouvir também da nossa parte, onde exigimos um pouco mais. Eu vou exigir um pouco mais. E o 
que vou exigir um pouco mais é de facto parar com as ameaças e depois, estarmos em tranquilidade. 
E remetermos as coisas, como sempre disse e repito, aos fóruns próprios para o debate. Isso é que é 
a nossa filosofia.  

Pergunta: Boa tarde, Senhor Presidente. Numa situação em que não haja entendimento, vamos parar 
aonde? Hão-de aceitar o assalto do Governo? Estamos preparados... 

Presidente da República: Vamos ser positivos. O entendimento tem que existir, porque ninguém 
está interessado em destruir a própria Pátria. Obrigado. 

Jornalista da Televisão Independente de Moçambique: Boa tarde. Senhor Presidente, eu gostava 
de saber, porque ao longo da visita a Província de Maputo terá dito algo como que não quer que 
Moçambicanos reúnam-se todos os dias, para dividir o País. A minha pergunta é esta: qual é o futuro 
do diálogo Governo-Renamo? E a última questão seria: fala-se também, e já disse, que já houve uma 
delegação do Governo que foi até a África do Sul por causa dos ataques xenófobos. Claro que há 
Moçambicanos que estão a chegar ao nosso País, e como disse e tem dito que o Povo é o seu patrão, 
há muitos Moçambicanos que estão agastados pelas condições em que se encontram nos Centros de 
Acampamentos. Então, gostava de saber se já teve contacto directo com o Presidente sul-Áfricano e 
o que é que se vai fazer?

O diálogo deve trazer soluções para o futuro do Povo

Presidente da República: Bom, relativamente a primeira questão, sobre o futuro do diálogo. O 
diálogo tem que terminar com soluções para o futuro do Povo. Acredito sim que temos vontade e 
experiência de que leva mais vezes. Nós temos o caso do exemplo de Roma. Mas agora estamos mais 
maduros, temos muita experiência, e temos objectivos concretos. E temos pressa para podermos 
desenvolver Moçambique. Então, tudo vamos fazer para ver se encurtamos o tempo. E se for 
necessário remetermos à Assembleia para esses aspectos que não conseguem se desbloquear, seria 
melhor, porque ali eles têm a especialidade para se fazer.
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Contactos com Governo sul-Áfricano por causa dos ataques xenófobos

Agora, relativamente a segunda questão, nós Moçambicanos temos forma como abordamos as nossas 
questões. Eu sou Chefe de Estado, sou a primeira pessoa mais obrigada a ter o sentido de Estado e 
não emocionar-me quando existem coisas. O importante é que nós temos que resolver os problemas. 
As vezes, alguém pode se mexer muito, correr para qualquer lado, falar muito, dar a entender que 
está a falar e não produzir muito. 

Nós estamos a trabalhar. Estamos a produzir. Nos primeiros momentos quando isso surgiu, quando 
nem sequer estava muito grave, tivemos abordagens e algumas abordagens ao nível mais alto. 
Como disse, tenho que ter o sentido de Estado. Não é muito importante... o Povo espera soluções 
e muitas das vezes não procuram saber como é que nós atingimos essas soluções, desde que não 
sejam formas maquiavélicas, sejam formas dentro das regras de jogo. Está lá o nosso Embaixador, 
que imediatamente quase que emigrou para Durban. Está nos centros, está de manhã, a tarde, etc.. 
Toda a equipa a equipa da Embaixada, mandamos o nosso Vice-Ministro, estava lá. O meu Primeiro-
Ministro ontem também foi visitar no terreno. Estou em contacto directamente numa base diária, 
incluindo os apoios – o Governo, INGC, estão no terreno. As dificuldades que as pessoas que vêm 
da África do Sul vivem, em tempo útil, mesmo na África do Sul, incluindo equipamento básico de 
protecção como cobertores, alguma comida, etc., foi providenciado por Moçambique, através do 
INGC, através do Ministério de Administração Estatal e Função Pública. Isso foi feito. A Saúde em si 
está a criar condições no Centro de Reassentamento de Trânsito onde tem lá os nossos enfermeiros, 
os nossos técnicos, os médicos visitam, incluindo o transporte que estão a ter de África do Sul até 
aqui. Há alguns apoios, sim senhor, que temos que reconhecer, de algumas empresas anónimas. 
Mas, nós daqui, as viaturas saem daqui – os machimbombos na linguagem nossa – vão e trazem os 
nossos concidadãos e alguns que saem daqui para as Províncias: Niassa, Nampula, Chimoio. Por não 
serem quantidades maiores, significativas, então eles viajam, por exemplo, nas carreiras normais. 
Nós estamos dentro do assunto. 

A nossa população, os Moçambicanos, estão conscientes lá que estão a ser assistidos e apoiados. 
Estamos em cima e apelamos também as estruturas sul-Áfricanas em tempo útil e algumas medidas 
nós teremos que tomar em conjunto, vocês vão sentir. Mas, estamos presentes neste acto, ao nível 
mais alto. 

A terra não está a venda

Pergunta: Senhor Presidente, disse em Marracuene que a terra não deve ser vendida, e isso inclui 
propriedade do Estado, certo? Não deve ser vendida. Está subjacente para mim a ideia de que a terra 
está a venda em algum momento, ou por outros circuitos, não oficiais. [...] Perante esta situação, em 
que a realidade própria que a terra está de facto a ser vendida, está a ser trespassada – é melhor dizer 
que está a ser trespassada – estamos ou não a caminhar para uma situação em que oficialmente o 
Estado vai dizer que a terra vai ser vendida?

Presidente da República: Continue a agarrar-se na sua Constituição da República e as suposições 
normalmente podem nos induzir a algumas falhas. Então, o que diz a Constituição é que a terra é 
propriedade do Estado e é isso que estamos a fazer. Muitas das vezes o que acontece é: se alguém vive 
numa zona e a segunda ou terceira pessoa pretende aquela zona e ele tem beneficiações – tem ali suas 
casas, tem por exemplo o seu cajueiro – muitas das vezes é isso que está em causa, que se fala, que 
se negoceia, o que é formalmente, nós sabemos. Mas a Constituição está assim e está bem feita. Pelo 
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menos até agora isso resolveu muitos problemas, comparativamente ao que temos assistido noutros 
Países.      

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa do Presidente da República): Mais duas questões para 
encerrarmos. 

Pergunta inaudível: 

Encontro de diálogo é para trazer resultados para os Moçambicanos

Presidente da República: Pode ser convidado. Pode ser. Mas eu estou pronto a partir de agora. O 
importante é que temos que ter uma agenda e ir para uma reunião – não sei se é por causa da minha 
profissão – mas geralmente vou para resolver, para trazer um resultado. E se vou a uma reunião 
ou a um encontro, onde não tenho certeza aquilo que vou trazer para oferecer a sociedade, fico 
com alguma dificuldade. Nos primeiros encontros eu ia com objectivos bem claros. Objectivos bem 
claros: convidar, sugerir ao Presidente da Renamo para que os Membros da Assembleia da República, 
para os Membros das Assembleias Provinciais tomarem posse. Esse é que foi o objectivo. E falamos e 
conseguimos. Tivemos mais algumas coisas que discutimos, naturalmente, cuja sua implementação 
leva algum tempinho, em função a um passo primário que tem que ser dado. Portanto, são objectivos 
concretos. Eu penso que a formatar bem a agenda e as coisas a tenderem para surgirem, estou pronto! 
Estou pronto!

E até as vezes quando se fala, nós quando falamos, descobrimo-nos que afinal não é aquilo que 
pensamos, sobre esta ou sobre aquela pessoa. E neste caso eu gostaria que, se eu conseguisse falar de 
novo, para transmitir a minha mensagem, o meu pensamento sobre o que é que o Povo Moçambicano 
pensa em todos os sítios onde vou, directa ou indirectamente. Agentes económicos, a Sociedade Civil, 
os religiosos, as crianças, os investidores e vocês. E vocês que tanto pressionam para que haja Paz, 
porque vocês querem tirar da vossa ficha a notícia “Intranquilidade em Moçambique” e começarem 
a escrever e reportar sobre boas coisas do vosso País. É isso que eu quero fazer. 

Pergunta: Senhor Presidente, falou dos esforços que estão a ser desenvolvidos por Moçambique 
com África do Sul em relação a esta questão de xenofobia. [...] Gostaria de saber se nesses encontros 
admite-se, em algum momento, a possibilidade de compensação. 

Presidente da República: Deixa falar. Deixa nós falarmos e abordarmos o assunto, como é que vai 
ser feito, porque para isso é preciso compreender o que é que aconteceu e como é que a situação está. 
Portanto, não gostaria de começar alguma conversação aqui. 

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa do Presidente da República): Camarada Presidente, 
gostaria de pedir uma última questão [...]

Pergunta: É sobre a agricultura. O Presidente enfatiza muito a questão da agricultura. Gostaria de 
perceber: durante a visita fomos ao Regadio do Baixo Limpopo no Chókwè, que está adormecido, 
desculpe o Regadio Eduardo Mondlane em Xai-Xai. Temos aquele projecto de arroz e silos que 
o Presidente Khadafi financiou. Então, temos terras aráveis em todo o País e o senhor Presidente 
enfatizou muito a questão da agricultura. Então, nós queríamos saber, como é que vai atacar esta 
questão, por onde é que vamos começar?      
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Aposta na melhoria das tecnologias de produção

Presidente da República: Estão adormecidas muitas bacias, muitas baixas na Zona Centro, o 
próprio Vale do Zambeze. No Norte também temos a Zona de Messalo ou o Lúrio. Portanto, o País 
está produzível. É pensar Tsangano, por exemplo também. Podemos ver na Zona de Unango, onde 
a semente germina sozinha, basta cair ela sozinha germina. Mas, para dizer que nós ja começamos 
a dar o passo. Uma das questões que temos feito é investir na melhoria das tecnologias de produção. 
Sairmos de um hectar que produz duas, três toneladas, para produzir nove. A produtividade. Ontem, 
quando estive a conversar com os professores, expliquei bem a palavra produtividade, incluindo 
também na agricultura. Portanto, especializarmo-nos. 

Investimento na formação e fomento da agricultura familiar

Queremos também investir na formação, no fomento da própria agricultura familiar. É extremamente 
importante porque é esta que nos faz viver agora em Moçambique. Mas, temos estado a falar que a 
nossa ambição é a mais avançada fase. Agora estamos cada vez mais encorajados com o associativismo 
na agricultura e na pecuária, está a dar resultados. E investir numa maneira ampla. O exemplo 
que vimos aí quando visitamos a Província de Gaza, há um pouco por todo o lado, aí mesmo em 
Xinavane. Aquela questão do fomento, de apoio ao sector familiar, ou das associações. Aqueles têm 
os seus terrenos, mas há assistência técnica, fumigação, onde o produtor tem um mercado já. Vimos 
ali aquela cana-de-açúcar que está sendo produzida em Xinavane, onde eles dizem claramente que 
todo o produto é vendido. E depois, vimos aquilo que está a acontecer na Baixa do Limpopo em Gaza, 
onde aqueles agricultores são cedidos 1 hectar, e são ensinados, são apoiados para produzir. E quando 
eles assumem, compreendem, são entregues 4 hectares. Não é muito comum em Moçambique, uma 
pessoa, um cidadão ter 4 hectares de produção e depois, quando produz, todo o arroz é vendido. 

Queremos trabalhar nos subsídios à agricultura

Nós queremos incentivar e vamos trabalhar também nos subsídios. Queremos ver concretamente... e 
já começamos. Se olharem bem, a Lei da Política do Combustível tende para isso, porque os sectores 
produtivos tiveram uma vantagem, aligeirado o custo do combustível para produzir mais, como 
uma forma de incentivar. E faremos isso, não só nestes termos, mas também por exemplo, estamos 
a pensar seriamente as empresas, porque agricultura é actividade de risco. Então, nós temos que ver 
o que fazemos. 

Nós criamos o Ministério de Agricultura e Segurança Alimentar, precisamente para perceber e 
especializamos mais. Retiramos algumas actividades que constituíam gordura naquele ministério, 
por exemplo, a área de florestas, área da terra, para se dedicar à produção quantitativa mas também 
qualitativa. Estamos satisfeitos quando ao criarmos o Ministério das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, porque queremos no nosso mandato priorizar a irrigação, infra-estruturas de 
irrigação. Estas vão alavancar a produção. Portanto, estamos muito acometidos nesta área e essas são 
algumas das ideias que nós trazemos. Mas no nosso Plano Quinquenal há muita coisa que está clara. 
É um plano bonito e qualquer dia podemos conversar sobre isso. E muito obrigado!  
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Maputo - Cidade
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4.  VISITA PRESIDENCIAL A CIDADE DE MAPUTO

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, realizou uma visita de trabalho à 
Cidade de Maputo nos dias 25 e 26 de Abril de 2015, tendo se deslocado aos Distritos Municipais de 
Ka Tembe, Ka Mpfumu, Ka Mubukwana, Nhlamankulu e Ka Mavota.

No Distrito Municipal de Ka Tembe, ponto de entrada à Cidade de Maputo, o Chefe de Estado 
foi recebido pela Governadora da Cidade, Iolanda Maria Pedro Campos Cintura, pelo Presidente 
do Município de Maputo, David Simango, pelos Membros do Governo da Cidade e do Conselho 
Municipal, Convidados e população local. 

Na digressão, o Presidente da República esteve acompanhado pela Ministra da Administração Estatal 
e Função Pública, Carmelita Rita Namashulua; pelo Ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro; 
pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Alberto Fortes Mesquita; pela Ministra da 
Saúde, Nazira Karimo Vali Abdula; pela então Vice-Ministra da Terra, Desenvolvimento Rural e 
Ambiente, Ana Isabel Senda Coanai; pelo Governador da Província de Tete, Paulo Auade; por 
Convidados8 , Quadros da Presidência da República9  e dos Ministérios da Administração Estatal; 
do Interior; da Saúde; da Agricultura e Segurança Alimentar; da Educação e Desenvolvimento 
Humano; das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos; dos Recursos Minerais e Energia; e 
dos Transportes e Comunicações10.

No Distrito Municipal Ka Tembe, o Mais Alto Magistrado da Nação e membros da sua delegação 
plantaram árvores no recinto da Administração e visitaram o local onde decorrem os trabalhos da 
Construção da Ponte Maputo-Ka Tembe. Depois, o Chefe de Estado orientou um comício popular 

8    Os convidados do Chefe de Estado nesta visita foram os senhores Esperança Bias, Damião José e 
Cornélio Laísse.

9  Os quadros da Presidência da República que integraram a comitiva do Presidente da República nesta 
visita foram: António Gaspar, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Políticos e de 
Comunicação Social; Salimo Valá, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Económicos 
e de Desenvolvimento; Catarina Mário Dimande, Conselheira do Presidente da República para a 
Coordenação Inter-Institucional; Cristóvão Gemo, Chefe do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, 
Adido de Imprensa do Presidente da República; Adelaide Chongo, Secretária do Presidente da República; 
Renízia Canhemba, Secretária do Presidente da República; Amosse Macamo, Américo Matavele e Hugo 
Acácio, Técnicos do Gabinete do Presidente da República.

10  Os quadros dos Sectores que integraram a comitiva do Presidente da República nesta visita foram: 
Paulo Fumane, Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Desenvolvimento de Maputo 
Sul (MOPHRH); Silvestre Elias, Director de Manutenção da Administração Nacional de Estradas 
(MOPHRH); Bisa Novela, Directora Nacional Adjunta da Administração Local (MAEFP); Benedito 
Chembeze, Director Nacional Adjunto de Energia Eléctrica (MIREME); Marcela Libombo, Secretária 
Executiva do SETSAN (MASA); Eurico Banze, Director de Programas Especiais (MINEDH); Agostinho 
Mucauro, Administrador da EDM (MIREME); António Mujovo, Assessor da Ministra para a área de 
Seguro (MISAU); Inocêncio Mendonça, Chefe de Departamento Central (MAEFP).
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no Bairro Inguide e dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo da Cidade alargada a outros quadros. 

No período da tarde do mesmo dia, na Sala dos Grandes Actos do Conselho Municipal no Distrito 
Municipal Ka Mpfumu, por deliberação da Assembleia Municipal, o Presidente do Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo procedeu a entrega, numa cerimónia solene, da Chave da Cidade de 
Maputo ao Mais Alto Magistrado da Nação. Esta Cerimónia confere ao Chefe de Estado o Estatuto 
de Cidadão Número Um da Cidade de Maputo. 
No Distrito Municipal Nhlamankulu, Sua Excelência o Presidente da República visitou as obras da 
Rua de Xipamanine e da Rua 2302. Na ocasião, encorajou o Conselho Municipal a continuar com 
a obra e a assegurar o prazo de entrega daquele empreendimento. A terminar, o Chefe de Estado 
dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo da Cidade alargada a outros quadros para o Balanço da 
Visita e concedeu uma Conferência de Imprensa.
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO 
MUNICIPAL KA TEMBE

Bairro Inguide, 24 de Abril de 2015

Lixile! [lixile!]
Mucona [hicona!]

Khanimambo!
Ni fiquile! [APLAUSOS]

Hoje não viemos com General Muzka. Outra vez dançamos muito, não é?
Eram festas. Nem sabíamos o que é que vai dar. 

Agradecimentos

Mas do fundo do meu coração, quero agradecer da maneira como me receberam. Esta festa que 
estamos a fazer aqui, Ka Tembe, Cidade de Maputo, Khanimambo!

Nós viemos, primeiro, para mais uma vez vos ver e vocês nos verem, que já regressamos como 
prometemos. Mas antes, quero agradecer também a oração do Padre Gonçalo, do Sheik Mulima, 
do Pastor Mucavele, estas orações que criam este ambiente de tranquilidade e de esperança para nós 
podermos endereçar a mensagem que trouxemos.

Quero agradecer também os grupos culturais que ali apresentaram, o Xigubo e as minhas mães do 
Grupo da OMM, também mesmo aquele Grupo Militar que não apresentou. Normalmente nessa 
sequência de ligação Forças de Defesa e Segurança com a Comunidade, acho que todos estavam a 
espera para ver o que é que vão apresentar. Mas eles hão-de voltar noutro dia. Mas mesmo assim, 
obrigado, porque se prepararam para isso!

Agradeço as ofertas que foram aqui declaradas. Eu estava convencido que a Cidade de Maputo não 
tem folhas para cabritos, para ovelhas, mas eu estava enganado. Eles confiavam Ka Tembe! Muito 
obrigado! Muito obrigado!

Repúdio aos ataques xenófobos na África do Sul

Eu vou começar por duas coisas que não são boas, mas são necessárias para falarmos. A primeira 
coisa eu junto-me a vocês e a todo o Povo Moçambicano, para condenar aqueles irmãos na África 
do Sul que matam os nossos concidadãos, não só Moçambicanos mas também outros africanos. 
Nós condenamos e eu junto-me a vocês! Não há razão de um homem matar outro porque o outro 
trabalha mais ou consegue mais oportunidades. Nós todos podemos viver onde nos sentimos bem, 
dentro das regras das normas daquele País. Por isso, nós coexistimos e vivemos com cidadãos de 
outros Países que vêem para aqui. E estamos assim a querer dizer que os nossos irmãos na África do 
Sul, onde trabalham, onde gastam as suas energias, onde vivem bem, não fazem mal a ninguém, têm 
o direito à vida, têm o direito a sossego. E nós condenamos isso! 
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Dia Internacional da Luta Contra a Malária

A segunda coisa não é boa, mas é bom falar. Hoje é Dia Internacional da Luta Contra a Malária. 
A malária é a doença que mais mata em Moçambique, que coloca mais gente nos hospitais – por 
isso que quando pedimos centro de saúde – precisamente porque as pessoas que mais baixam nos 
hospitais, são por causa da malária. Malária é provocada pelo mosquito. Normalmente, o mosquito 
transporta a malária de uma pessoa para outra pessoa. Ele por si só não tem malária. A malária está 
com o vizinho, está com uma outra pessoa. Mas, o mosquito nasce aí no charco, nos rios, na sujidade. 
Então, nós não podemos permitir a sujidade, para que não nasça o mosquito para transportar doença 
de um primeiro para um segundo.

Nós podemos ajudar para que não haja a malária, ou para que não se possa expandir a malária. É 
simples. Aquelas instruções que os Centros de Saúde dão, aquelas instruções que os nossos chefes 
dão, basta seguir, nós vamos reduzir a malária. 

A primeira forma mais fácil, possível de fazermos todos, é evitarmos que haja charcos, é o saneamento 
do meio para que não possa reproduzir o mosquito que transporta a malária. Existem outras formas. 
Tem havido e houve aqui em Ka Tembe, a distribuição de redes mosquiteiras. Muitos até quando 
recebem sentem incómodos. Acham que vão ser sufocados, acham que estão embrulhados naquela 
rede. Ou uns fazem questão de pensar que têm que usar para pescar. Aquilo protege, não só nós, 
em algumas instâncias turísticas até põe aquilo. É preciso nós usarmos a rede mosquiteira para 
protegermo-nos do mosquito que transporta a malária! 

Há outra forma que os nossos irmãos da saúde usam, é a pulverização. Há momentos que entram nas 
nossas comunidades, e nós as vezes resistimos. Pensamos que é uma coisa má. Não! Mata mosquito 
e até mata outros bichos. Quando estes Programas existirem e forem trazidos para aqui, temos que 
aderir porque vão ajudar a matar mosquito que transporta a malária. 

Eu acredito que existem também outras formas próprias locais que conhecemos: um tipo de folhas, 
que quando colocamos no nosso ambiente de convivência, expulsa o mosquito. Se conhecermos 
essas formas tradicionais, porque assim nascemos, assim crescemos, vamos divulgar desde que não 
façam mal a ninguém. É importante expulsar o mosquito. 

Portanto, para começar disse: nós não gostamos, nem concordamos. Condenamos os irmãos que 
na África do Sul matam os nossos irmãos. Nós não gostamos da malária, por isso, vamos aderir 
aos Programas do Combate à Malária: o saneamento, aceitar a fumigação, aceitar o uso da rede 
mosquiteira para prevenirmo-nos contra a malária! 

Ka Tembe hoye! [hoye!]

Vamos todos combater a malária! Vamos ou não? [Vamos!]
Quem gosta de adoecer? Eu não quero ser Presidente dos doentes. Mas, quando existirem doentes, 
vamos trabalhar para curarem. Essa é que é a mensagem principal.  

Agradecimento pela participação no processo eleitoral

Eu vim, primeiro, para agradecer a população de Ka Tembe, da Cidade de Maputo. Passamos aqui em 
Setembro e conversamos. E eu perguntei, não, eu trazia o Programa do Partido FRELIMO. Expliquei: 
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a FRELIMO pensa assim. Se ganhar as Eleições vai fazer isto, aquilo, etc., etc. e eu quero liderar o 
projecto. Perguntei: posso avançar ou não? Recordam-se? [Sim!] 
E qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Avança! Disseram: avança, não há? [Recua!] e eu avancei e 
a FRELIMO ganhou! E eu ganhei! E por isso, vim!

Khanimambo Ka Tembe!
Khanimambo Cidade de Maputo! 
Quero agradecer a vocês todos, a aqueles que foram votar – independentemente de terem votado em 
mim, no meu Partido FRELIMO, mas não é o caso de Ka Tembe – Ka Tembe votou e votou bem. 
Quero agradecer todos vocês por terem ido votar e votado em mim! [APLAUSOS] 

Presidente de todos Moçambicanos

Sou Presidente para todos da Ka Tembe, mas sou Presidente de todo o Povo Moçambicano ao longo 
de todo o território nacional e vou ser Presidente para todos os Moçambicanos. Isso, vos confesso!  

Obrigado às crianças do meu País

Eu quero, não em especial, mas em particular, agradecer a todas as crianças do meu País. São crianças 
que cantaram comigo, carregaram a mim, e foram dizer aos tios, os papás, para votar no Tio Nyusi. 
Obrigado também às crianças do meu País! Eu confio essas crianças! [APLAUSOS]

As crianças são anjinhos, é ou não é? São anjos! Elas reconhecem facilmente o mal e o bom. É ou 
não é? [É!] As crianças não mentem. É ou não é? [É!] Então, está claro porque é que ganhamos. As 
crianças já sabiam! 

Paz: a primeira palavra da mensagem

Eu trago uma mensagem com três coisas só. Tem quatro palavras a minha mensagem. Foi a mesma 
que deixei em Gaza e deixei na Província de Maputo. Tem quatro palavras, mas aborda três coisas. 
É uma mensagem muito simples que todos nós vamos conseguir repetir. A primeira palavra da 
mensagem que trago é: Paz para os Moçambicanos. Portanto, palavra Paz! Ouviram todos? Khurula, 
não é isso? A primeira palavra qual é? [Paz!]      
A primeira palavra qual é? [Paz!] É essa que trago!

Unidade Nacional: a segunda palavra da mensagem

A segunda palavra é Antwanano! Unidade Nacional. É ou não é? [É!] 
Qual é que é a segunda palavra da mensagem? [Unidade Nacional!]  

A primeira foi? [Paz!]
A segunda? [Unidade Nacional!]
É verdade são duas palavras, mas é uma: Unidade Nacional!
A terceira palavra que eu trago, que todos nós queremos, é Desenvolvimento! Qual é a terceira 
palavra? [Desenvolvimento!]

Então, a primeira é? [Paz!]
A segunda? [Unidade Nacional!]
E a terceira palavra? [Desenvolvimento!]
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A reunião quase que acabou! Porque quando saírem daqui e forem para casa, vão vos perguntar, o 
que é que foram combinar lá? Combinamos o quê? [Paz! Unidade Nacional! Desenvolvimento!] 

Moçambique hoye! [hoye!]

Unidade Nacional: não falar mal de ninguém

Não vamos falar de ninguém. Nem bem, nem mal. Só vamos dizer que nós os Moçambicanos 
queremos o quê? A Paz! É ou não é? [É!]
Aqui querem a guerra? [Não!]
Pronto, aquele que acha que falamos dele porque ele quer guerra, nós não dissemos nada a ninguém. 
É isso só! 

Eu quando estava em Mapai, ali em Chicualacuala, as mães disseram: Antwanano! Unidade Nacional. 
Continue a falar sobre a Unidade Nacional. Também não devemos falar mal de ninguém, porque os 
Moçambicanos conseguiram libertar-se do colonialismo português unidos. É ou não é? [É!]

Ngungunhana, tentou ali, com o Comandante Maguiguana. Não conseguiu sozinho. Ali, as tribos 
Ndaus aí no Centro. Tentaram também. Não conseguiram sozinhas. Lá no Norte ali, os Matakas 
tentaram se organizar. Não conseguiram sozinhos. Quando aquele homem de Mandlakazi aquele, 
falou da Unidade Nacional, juntamo-nos todos nós do Rovuma ao Maputo, do Zumbu ao Índico, 
tiramos o colonialismo. Então, aquela mamã disse: não fala mal meu filho de ninguém, apenas 
nós queremos apenas Unidade Nacional. Então, quando forem lá para casa, sentarem na pesca, 
na agricultura, não falem de ninguém. Não falem mal de ninguém, nem é bom. É pecado até. O 
importante é dizer que nós queremos Unidade Nacional! 
  

Desenvolvimento

Sobre a terceira palavra que é o Desenvolvimento, hei-de falar depois, porque quem fala mais sobre o 
desenvolvimento são vocês. Vocês é que devem dizer, mais uma vez, o que é prioritário para fazermos 
ou aquilo que estamos a fazer mal. Aquilo que estamos a fazer mal, dizer: podemos fazer bem assim 
ou faça mais isto! 

Vamos fazer isto, depois de eu apresentar as pessoas que vieram comigo. Podem ir aproximando aqui 
alguns. Por causa do tempo, se forem muitos, vamos pedir aos outros para darem os papeis. Mas, não 
venham repetir as mesmas coisas. E falem cada um, e falem tudo o que quiserem. Não há problema, 
não temos medo. Estamos entre nós. Nós falamos assim. Agora, aquele que fala longe não. E não 
falem nervosos. O vosso Presidente está nervoso aqui? Uma pessoa não pode zangar. Falar com o 
Povo dele e zangar. Por isso, eles quando chegarem aqui, não podem falar nervosos. É dizer aquilo 
que têm no coração. 

Moçambique hoye! [hoye!]

Não tenham medo. Não são muitos. Se forem muitos hão-de deixar lá, nós vamos apontar, para 
levar. Não há problema nenhum. Mas, a minha delegação tem um problema. Aqui eles não estão 
autorizados a falar português. Quem fala português é só o Presidente da República. Tem que falar 
Changana e Ronga aqui! Obrigado! [APLAUSOS] 
    
[Segue-se apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]
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[...]

[Seguem-se as intervenções da população]

Ka Tembe hoye! [hoye!]

Falaram do coração e não há quem zangou, nem ameaçou a ninguém. É assim como nós queremos 
governar. Eu falei sozinho sobre a Paz. Falei sobre a Unidade Nacional e agora quero falar 
convosco sobre o Desenvolvimento, porque todos esses assuntos que colocaram aqui são sobre o 
Desenvolvimento. 

As coisas principais para nos sentirmos já livres da pobreza, livres das dificuldades das coisas que 
vou dizer, existem tantas coisas... A primeira coisa é comida para todos os Moçambicanos. Há irmãos 
que não sabem o que é que vão comer hoje. Então, nós como Governo estamos preocupados para ter 
muita comida, mas também comida diversa. 

Nós como Governo estamos preocupados com a educação, desde a criança até ao mais adulto. 
Educação para todos, educação de qualidade, educação em boas condições. 

Nós, o Governo, aquilo que vocês nos mandaram, estamos preocupados com a saúde dos 
Moçambicanos. Prevenirmos doenças, curarmos doenças, termos hospitais em condições, 
ter medicamentos em condições. Esta é também a preocupação nossa para o bem-estar dos 
Moçambicanos. 

Com essas três coisas, temos a vida mínima, a vida base, resolvida. Comidas, bem educados e 
saudáveis. Ali, já temos uma base para continuarmos. Mas somos mais ambiciosos: queremos a 
qualidade da nossa vida, isto que falaram aqui. Queremos água para beber. Queremos energia e boa 
casa. Queremos o transporte, portanto, boas vias e machimbombos – como disseram. Queremos 
boas estradas ou ferry-boat para ir a Maputo ou outro sítio. Queremos telefones, queremos bancos, 
queremos tudo. Isso são boas condições para melhorarmos o nosso nível da vida.

Mais ferry-boats

Os nossos irmãos que falaram aqui, o primeiro falou da necessidade de mais ferry-boats. O nosso 
Governo pensou muito adiantado. Primeiro, porque ferry-boat primeiro entram poucas pessoas. 
E depois, só viaja quando o dono do ferry-boat quiser. Depois, gasta sempre dinheiro. Depois, o 
próprio ferry-boat avaria. Depois, é combustível. É muita dor de cabeça. Por isso, se pensou em fazer 
ponte para as pessoas andarem na hora e tempo que quiserem. Por isso, nós tudo vamos fazer para 
monitorar, continuar para que de facto, até no final de 2017 tenhamos a Ponte aqui para resolvermos 
definitivamente todos os problemas. 

O nosso Governo pensa no futuro, como os nossos antepassados puseram esta mangueira sabendo 
que não vão ter mangas naquele ano, mas deixaram essas mangueiras a dar manga para nós todos. Nós 
temos que pensar assim. Somos um Governo e não podemos pensar no imediato. O que vamos fazer 
agora, para também não sofrermos, é continuar a monitorar para que não haja frequentes avarias do 
ferry-boat, e talvez, por causa das emergências, encontrarmos uma alternativa: se é ambulância, que 
tem que ficar 24 sobre 24 a espera – o mesmo ouvi quando fomos a Inhaca – para resolver aqueles 
problemas de emergência, de pessoas que morrem. Isso temos que pensar e também ter ferry-boats 
que não avariam sempre. Também vamos pressionar.
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Novo ferry-boat custa muito dinheiro. Significa muitas escolas não construídas. Podemos não 
construir 20 escolas. Podemos não construir 30 centros de saúde. Novo ferry-boat mandando 
construir agora, também pode vir na altura em que a Ponte está a terminar. Então, agora, vamos 
assegurar para que não haja avarias!    

Água para beber e para irrigação

Falaram de água para irrigar – tomamos nota – incluindo motobombas. Nós visitamos uma 
associação em Magude, que estão muito organizados. Pediram o dinheiro ao banco. Tiveram o 
dinheiro. Compraram equipamento. Já pagaram tudo com o resultado da produção. Se calhar é uma 
experiência para poder aprender. Mas em todo caso, ouvimos como também talvez há ainda zonas 
que não têm água para beber. Por isso, ouvi alguns diziam água para irrigar e outros diziam nem eu 
tenho água para beber. Mas vamos ver o que é que é primeiro e o que é que podemos fazer primeiro. 

Escola de ensino técnico

Pediram a escola superior. Como se diz pouco a pouco em ronga? Kutsongo kutsongo! Pouco a 
pouco, porque não tínhamos até a Escola Secundária Completa. Mas, vamos pouco a pouco. Estamos 
agora a construir a escola técnica. Essa é que é importante até, porque vamos ensinar o saber fazer: 
carpinteiro, serralheiro, pedreiro, para logo sair. Estamos a ir devagar, vamos chegar lá. Mas agora, 
vamos receber com as duas mãos essa Escola do Ensino Técnico-Profissional que estamos a construir.
 

Reassentamento

Sobre o reassentamento. Estamos atentos. Não vamos esperar uma coisa acabar para fazer outra. 
Vamos fazer junto. Ponte leva muito tempo. Se a gente esperar para tirarmos os patos, esperar 
totalmente secar o milho ou a semente, vamos atrasar. Preferimos levar o mato para uma outra 
direcção, para não estar perto de semente. Vai comendo ali e aqui a semente está a secar. Depois, vão 
secar junto, senão vamos atrasar. Nós não podemos esperar mais a ponte. Querem esperar até dois 
mil e vinte e tal? Querem isso, esperar? Então, vamos deixar. Aqui vamos deixar secar sementes. Aqui 
vamos deixar pastar eles. Comer farelo, do outro lado. Depois, quando secar dão volta para tudo. 

Eu estou satisfeito porque a pessoa que falou faz parte da Comissão de Reassentamento. Então, 
a pessoa mais indicada para compreender o que está a acontecer é ele. Se eu até tivesse tempo ia 
chamar para perguntar: vocês lá na Comissão estão a fazer o quê? Eu ia sentar ali, para lhe ouvir: 
vocês estão a fazer o quê ali? Nós estamos a espera de reassentamento, mas a informação que tenho 
é: estava-se a parcelar e até houve uma discussão sobre a dimensão porque nós não queremos Ka 
Tembe desorganizada. Não queremos uma vila, uma Cidadela que vai nascer onde não há ruas. 
Ambulância não pode passar; bombeiros não pode passar. Vamos parcelar. Este processo já está 
quase no fim e vocês vão ter... Aliás, nós lançamos ao nível nacional também o Programa Terra 
Segura onde estamos a entregar DUATs às populações. Hão-de ter DUAT. E têm razão, têm que ter 
vocês primeiro e depois, os outros que hão-de vir ocupar os espaços que vão ficar. [APLAUSOS]

As duas Isauras que nasceram no dia 15 de Outubro

Sobre as duas Isauras que nasceram no dia 15 [de Outubro de 2014]. Vocês já sabiam que no dia 15 
vamos ganhar, então!? Se aquele dia era para votar, nem tinham contado ainda!? Mas vieram as duas 
Isauras. Não tenho medo. Fui oferecido dezenas de cabritos aqui. Hei-de ir dar, lobolar com esses 
cabritos. [RISOS E APLAUSOS]
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Crimes e violações

Sobre os crimes e violações, Comandante está aqui. Aquele Ministro wa ma Police hoje ouviu. Foi 
bom que ele ouviu sozinho da mãe que tem medo de ir a machamba. Vamos apertar mais um pouco 
e penso que hão-de ver. Só que se apertarem muito é bom não chorarem de novo. Esses, quando se 
diz que há problema, vão fechar mesmo. Vão vos perguntar documento e depois não zanguem. Mas 
eles é para defender o Povo, não para ameaçar o Povo. 

Transporte, autocarros e água

Mas eu estou satisfeito, porque quando viemos durante a campanha, vocês pediram muita coisa. 
Vocês estão a se esquecer porque algumas coisas estão a ser resolvidas. Falaram do transporte, hoje 
não estão a falar. Estou satisfeito porque já temos 4 autocarros e agora estão preocupados para cuidar. 
Estradas, fiquei a saber também que vai começar agora dentro de 3, 4 meses uma pequena estrada, 
essa que começar da Ponte até ao Hotel Mar e Sol. Vamos asfaltar a estrada. E são as coisas que vocês 
pediram. Água, também sei que no Bairro de Hali e também em Nachene já a água sai. Durante 
muito tempo que não saia. Portanto, estamos a trabalhar. Estou satisfeito com isso.  

Centro de Saúde e Médico

Acho que daqui a pouco hão-de inaugurar o vosso hospital, esse de Chamissava – Centro de Saúde 
de raiz, equipado com bom equipamento. E acho que dali já têm razão de pedir médico. A pessoa 
que manda médico está aqui. Ouviu também. Eu estou aqui. Levei de propósito para vir ouvir. Eu não 
quero ouvir sozinho, dizer: hão-de vos trazer médicos um dia. Ouviram? 

Moçambique hoye! [hoye!]

Eu disse a minha Ministra de Saúde. Como é mulher, está toda a hora: “maternidade, maternidade, 
maternidade...” as mulheres estão satisfeitas porque agora é maternidade que está na moda, não é?  

Três palavras que combinamos hoje. Vamos para casa. Os que não vieram vamos dizer, a primeira 
palavra o que é? [Paz!] 
A segunda? [Unidade Nacional!] 
E a terceira? [Desenvolvimento!] 
Desenvolvimento significa energia, água, estrada, escolas, hospitais, casa, é tudo para nós. E muito 
obrigado! 
Khanimambo!

[O Chefe de Estado termina entoando Antwanano]          
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA NO FINAL DA VISITA PRESIDENCIAL 
À CIDADE DE MAPUTO

Ka Mavota, 25 de Abril de 2015 

Presidente da República: Podemos sentar!

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Muito boa tarde Camarada Presidente. Boa tarde colegas. 
Camarada Presidente, estes são os jornalistas que acompanharam a Visita Presidencial à Cidade de 
Maputo. Vamos pedir apenas que esta conferência de imprensa vai ser relativamente curta porque há 
alguns dias tivemos uma conferência de imprensa. Então, peço para questões não muito repetitivas. 
Já tivemos ontem, antes de ontem, na Província de Maputo. Camarada Presidente, gostariam de 
ouvir o balanço que faz a esta visita a capital do País. Obrigado.

Presidente da República: Bom, ainda bem que estivemos juntos na Província de Maputo e aspectos 
extras conseguimos abordar. Nós vamos sair da Cidade de Maputo satisfeitos. E como podem ver 
o figurino da nossa visita para a Cidade de Maputo, para além do contacto que tivemos com as 
populações, diferentemente das outras Províncias, nós aqui reforçamos o nosso tempo, investimos o 
nosso tempo a visitar as infra-estruturas que é a grande característica da Cidade de Maputo. 

Atenção e avanços no sector humano

A Cidade de Maputo está em crescimento, está em desenvolvimento mas o que mais nos impressionou 
foi o facto de grande atenção que está-se a ter para o sector humano. Em Ka Tembe, a população, 
maioritariamente daqueles que interviram e falaram connosco, enalteceram e saudaram os avanços. 
Quando estivemos lá no tempo de campanha, colocavam questões como por exemplo água, energia, 
estradas, escolas, hospitais... Mas fomos por eles mesmos anunciados que sentiram que já iniciaram 
os trabalhos: já têm água os grandes dois bairros mais populosos; já vão ter hospital, portanto, Centro 
de Saúde novo e equipado; a estrada que sai da ponte até ao Hotel Mar e Sol vai ser pavimentada; 
sentem e vêem já a construção da Escola Técnica-Profissional. Portanto, sentem que o compromisso 
que foi assumido em diferentes momentos, sejam eles o momento das Autarquias e o momento que 
terminou com a nossa Eleição. Estão a sentir.

Desafios

Entretanto, há aspectos que são desafios que eles colocaram como por exemplo a conclusão do 
processo de reassentamento e a disponibilização dos DUATs, que é um problema comum por todos 
os sítios por onde passamos, incluindo quando estivemos em Ka Mavota.

Estradas e Ponte da Ka Tembe

Nós visitamos a Ponte, para encorajar e monitorar os avanços que se estão a dar naquele trabalho. 
Importante foi a conversa que tivemos com os jovens que estão a trabalhar juntamente com os 
colegas de origem chinesa. Estão dispostos a trabalhar. São jovens que se entregam e o muito que nos 
pediram foi 
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a Paz, como viram todos, porque eles precisam de expandir a sua experiência depois de concluir essas 
obras para outras partes do nosso País.

Apreciamos também muito bem as obras da reparação da estrada, portanto, da Zona de Nlhamankulu. 
Aquela área que vai ficar modificada com aquele traçado que faz ligações mesmo com a Estrada 
Nacional número 1 ou passa até por cima de Joaquim Chissano até Aeroporto. Portanto, o movimento 
de vida naquela zona vai alterar porque vão ter uma via de acesso melhor. 

Transportes

Ficamos ainda satisfeitos por saber que a população sabe dos esforços que estão a ser feitos em 
torno do melhoramento da situação dos transportes para a Cidade de Maputo. As viaturas foram 
disponibilizadas e mais outras por virem. Mas também ficamos satisfeitos por saber que o número de 
carruagens que vão circular e não só, ao nível dos bairros aqui muito próximo, mas também os que 
circulam até a Linha de Limpopo e Ressano Garcia – são aspectos fundamentais que nos marcaram 
nesta grande visita.
 

Associação agrícola

A visita que fizemos a Associação dos Agricultores de Albasini é mais uma amostra de que de facto 
por todo o País existem iniciativas como estas. Iniciativas produtivas. Iniciativas que resolvem 
problemas. Aqueles agricultores quando nos exigiam o espaço para legitimação do seu DUAT, 
precisam de produzir mais. E eles conhecem. Têm consciência que produzem para alimentar-se mas 
eles dizem mesmo que alimentam a Cidade de Maputo e não só. 

Juventude

Portanto, o objectivo principal da nossa visita consideramos que foi atingido: ganhamos mais 
sensibilidade. Interagimos com a sociedade. O encontro com juventude foi uma fase muito mais 
alta. Os jovens se organizaram e disseram que durante a nossa campanha eles haviam enumerado 
algumas áreas que lhes interessavam como por exemplo a habitação, saúde, educação... E eles 
próprios apareceram a combater, a condenar o uso da droga e adiantaram algumas soluções. Umas 
foram partilhadas imediatamente com a delegação que me acompanha. Portanto, o nosso balanço 
da visita a esta Cidade de Maputo é positivo. Positivo também foi o nível de organização, o nível de 
coordenação entre o Governo da Cidade de Maputo e o Conselho Municipal da Cidade de Maputo. 
A clareza das obrigações de cada área e é esse processo que está a ajudar bastante para o crescimento 
desta nossa urbe, dessa nossa Cidade de Maputo.     

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Caros colegas, está aberta a sessão de perguntas. Peço 
primeiro que digam o nome completo e o órgão que representam. 

Joaquim Manhique (TIM): Sim Senhor Presidente, foram dois dias de visita a Cidade de Maputo. 
Que recomendações é que deixa?

Recomendações deixadas

Presidente da República: Bom, deixamos as recomendações. Uma delas é continuar a fortalecer esta 
coordenação porque essa promove desenvolvimento. Terem em atenção com a limpeza da Cidade. 
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No âmbito da construção da Circular, existem valas que estão a ser feitas. Terem cuidado porque se 
podem vazar as águas para zonas habitacionais. Evitar para que isto possa acontecer. Falamos também 
da necessidade de acelerar o processo de reassentamento. Neste caso sabemos que o processo está a 
correr, está a prosseguir, mas é preciso maior contacto com as populações porque algumas quando 
estão reassentadas levam tempo mas também é preciso monitorar e dar seguimento. As outras têm 
que progredir e observar a questão da qualidade das mesmas obras. Falamos também do cuidado 
que devem ter com a malária. Mais mobilização para que não haja malária. O índice de HIV é muito 
alto relativamente a média nacional que também é alta. Então, as medidas devem ser tomadas com 
acompanhamento para podermos reduzir para que não haja. São muitas recomendações práticas, 
concretas e específicas que nós achamos que vão ser cumpridas. E obrigado.  
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Inhambane
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V.   VISITA PRESIDENCIAL A PROVÍNCIA DE INHAMBANE

De 8 a 11 de Maio de 2015, o Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, efectuou 
uma visita de trabalho a Província de Inhambane, tendo trabalhado na Cidade de Inhambane e nos 
Distritos de Inharrime, Massinga e Govuro.

A comitiva presidencial integrava a Ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita 
Rita Namashulua; o Ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro; o Ministro do Mar, Águas 
Interiores e Pesca, Agostinho Salvador Mondlane; o Ministro da Cultura e Turismo, Silva 
Armando Dunduro; o Vice-Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo Saul 
Atelela Ngunga; a Governadora da Cidade de Maputo, Iolanda Maria Pedro Campos Cintura; 
Convidados11 , Quadros da Presidência da República12  e dos Ministérios da Administração Estatal e 
Função Pública; do Interior; da Agricultura e Segurança Alimentar; da Educação e Desenvolvimento 
Humano; das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos; e dos Recursos Minerais e Energia13 .  

À sua chegada a Cidade de Inhambane, o Presidente da República recebeu cumprimentos de boas 
vindas pelo Governador da Província, Agostinho Abacar Trinta, Membros do Governo Provincial, 
Convidados e população local. Nesta Cidade, o Chefe de Estado presidiu a abertura da II Conferência 
Nacional dos Combatentes, visitou uma exposição de vários produtos no local da Conferência. 
Depois, orientou um comício popular no Bairro Muelé 2. No Bairro de Machawenga, o Chefe de 
Estado visitou os tanques piscícolas e, depois, o Hotel Casa do Capitão, onde manteve um Encontro 
com os Empresários do Sector do Turismo. O Presidente da República dirigiu ainda a Sessão 
Extraordinária do Governo Provincial alargada aos Administradores Distritais e outros quadros.

No Distrito de Inharrime, no Posto Administrativo de Nhacoongo, o Presidente da República 
visitou a Escola Secundária de Nhacoongo, onde assistiu a uma aula de inglês com os alunos da

11 Os convidados do Chefe de Estado nesta visita foram os senhores Alcinda Abreu, Carlos Moreira 
Vasco e Lucas Junqueiro. 

12 Os quadros da Presidência da República que acompanharam o Presidente da República nesta 
visita foram: António Gaspar, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Políticos e de 
Comunicação Social; Salimo Valá, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Económicos 
e de Desenvolvimento; Catarina Mário Dimande, Conselheira do Presidente da República para a 
Coordenação Inter-Institucional; Cristóvão Gemo, Chefe do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, 
Adido de Imprensa do Presidente da República; Adelaide Chongo, Secretária do Presidente da República; 
Momade Hanifo Momad, Chefe de Departamento na Presidência da República; Amosse Macamo, 
Américo Matavele e Hugo Acácio, Técnicos do Gabinete do Presidente da República.

13 Os quadros dos Sectores que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: Pedro 
Paulino, Director-Geral do Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (MOPHRH); 
Manuel Rodrigues Alberto, Director Nacional do Desenvolvimento Autárquico (MAEFP); Mahomed 
Valá, Director Nacional dos Serviços Agrários (MASA); Francisco Mbofana, Director Nacional de Saúde 
Pública (MISAU); Benedito Chembeze, Director Nacional Adjunto de Energia Eléctrica (MIREME); 
Isaías Rabeca, Administrador da EDM (MIREME); Abel Mondlane, Chefe do Gabinete do Ministro 
(MINEDH); e Miguel Mocuba, Chefe de Departamento Central (MAEFP).
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8ª classe. De seguida, realizou no local um Encontro com os Professores e Gestores do Sector da 
Educação e Desenvolvimento Humano da Província de Inhambane. Ainda neste Distrito, o Chefe de 
Estado visitou a machamba do produtor Adolfo Alfredo Gove e a Quinta Madovela. Posteriormente, 
orientou um comício popular no Bairro Namibe e dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo 
Distrital alargada a outros quadros. 

No Distrito de Massinga, o Chefe de Estado orientou um comício popular, visitou o Hospital Distrital 
e orientou um Encontro com os Funcionários do Sector da Saúde. Ainda nesta parcela do País, dirigiu 
a Sessão Extraordinária do Governo Distrital alargada a outros quadros e presidiu a um Encontro 
com os Representantes do Sector Informal, tendo-os encorajado a persistir com as suas actividades. 

No Distrito de Govuro, o Presidente da República visitou o Regadio de Chimunda, tendo escalado 
várias infra-estruturas ligadas àquele empreendimento, a saber, a Estação de Bombagem, o Regadio, 
o Bairro de Reassentamento e a Unidade Sanitária, ambos do Povoado de Chimunda. Depois, 
orientou um comício popular, presidiu a Sessão Extraordinária do Governo Provincial alargada aos 
Administradores Distritais e outros quadros para o Balanço da Visita e concedeu uma Conferência 
de Imprensa aos órgãos de comunicação social.
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA CIDADE DE 
INHAMBANE

Bairro Muelé 2, 8 de Maio de 2015

[...]

Agradecimentos

Hoje choveu, não é? Hoje choveu, não é? [Sim!]
Quando não temos pecado, Deus gosta de nos abençoar. Obrigado também por isso! [APLAUSOS]

Por isso, quero agradecer o Padre Mutchubai, da Comunidade Hindú; Padre da Igreja Católica, 
Zavala; agradecer também o Sheik Muzimilo, da Comunidade Islâmica; e também a Pastora Orlanda, 
minha irmã do Conselho Cristão de Moçambique pelas orações que explicam essa boa disposição, 
esse ambiente todo acolhedor que estamos aqui a viver.  

Agradecimentos também vão para esses grupos culturais. Aquelas mães, jovens, as mães que estão 
a contaminar os mais novos a dançar esse grande valor cultural do nosso Povo. A minha irmã 
Pinda que foi ali levar a História de Moçambique para o palco. Obrigado! Obrigado! Nibhonguile! 
Khanimambo! [APLAUSOS]

[...] É uma oportunidade todos como também muitos cantores, mas mesmo a eles nós agradecemos 
por terem se preparado para nos receberem. Quero também agradecer, aliás, este espírito do Povo 
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Moçambicano, da população de Inhambane mesmo tendo pouco mas sempre com a cultura de 
partilhar aquilo que é o pouco. Quero agradecer as ofertas que foram feitas aqui. Algumas são muitas 
demais, e com a vossa autorização eu também vou saber comer com outras pessoas.

Eu vim para fazer uma reunião, aquilo que vocês chamam comício, mas um contacto muito curto. 
Não vamos levar muito tempo, porque não temos muito tempo para perder. A velocidade da nossa 
governação é muito grande. 

Quero, em meu nome pessoal e também do meu Partido, Partido FRELIMO, agradecer a população 
da Província de Inhambane por duas, primeiro. Um: por terem se recenseado. Dois: por terem ido 
votar. Mas aí no votar quero agradecer pelo facto de a Província de Inhambane ter votado bem, 
votado no vosso candidato que colocaram como Presidente e no Partido que desenhou o melhor 
Programa. Muito obrigado população de Inhambane! [APLAUSOS]   

Nós tínhamos falado durante a campanha, e tínhamos exibido o nosso Projecto de Governação, 
este Projecto que souberam e muito bem votar, e viemos dizer que com aquele Projecto, com a 
vossa decisão, nós vamos levar avante para o Bem-Estar da vida das populações em Moçambique. Já 
tomamos posse e já estamos a governar um só País do Rovuma ao Maputo, do Zumbu ao? [Índico!]  

[...] Nós já criamos o Governo. Penso que vocês já ouviram o Governo de pessoas da confiança do 
Povo Moçambicano, pessoas com capacidade de fazer coisas porque já fizeram, pessoas profissionais 
e dedicadas à causa do Povo Moçambicano.    

Programa do Governo

[...] Neste encontro para partilharmos o Programa dos 5 anos que já foi aprovado pela Assembleia da 
República e o seu Plano Anual, o Orçamento Anual. Mas vamos nos concentrar mais no Programa 
dos 5 anos da Governação. O nosso Programa foi feito na base das preocupações das populações, 
de todo o nosso Povo, e por isso mesmo nós escolhemos as principais cinco prioridades que podem 
resolver as preocupações dos Moçambicanos.  

Paz, Unidade Nacional e a Soberania

[...] Ouvi aqui a mensagem feita pelos religiosos, a mensagem das canções e essas mensagens 
continuam a definir a primeira prioridade para os Moçambicanos, que é a Paz, Unidade Nacional e 
a Soberania. Portanto, Khurulha; Portanto, Upwana, não é isso? [Sim!] e Soberania! [...] É a primeira 
grande prioridade dos Moçambicanos!

Desenvolvimento do Capital Humano e Social

A segunda prioridade que nós definimos é o Desenvolvimento do Capital Humano e Social.
[...]

Emprego, Produtividade e Competitividade

A terceira prioridade é Emprego, Produtividade e Competitividade. Mas depois hei-de explicar o que 
é isso. São palavras soltas que ficam difíceis. Mas Emprego todos sabemos, Produtividade também e 
Competitividade.   

A quarta prioridade são as infra-estruturas. Agora sim, não é? [RISOS] [...] 
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A quinta prioridade é a transparência na exploração de recursos naturais. Recursos naturais já sabem: 
ouro, gás – vocês têm muito gás aqui – tudo! Recursos naturais é tudo o que nós temos na terra.

Paz, Unidade Nacional e Soberania

Portanto, nessas cinco prioridades que o nosso Governo definiu, conseguimos trabalhar para a 
resolução dos problemas dos Moçambicanos. Eu vou começar por explicar a primeira prioridade 
que é a Paz, Unidade Nacional e Soberania: o que nós pretendemos com isso. Viver em Paz é viver 
tranquilo. Aquilo que aconteceu há bocado na África do Sul, onde os nossos irmãos foram mortos, 
foram perseguidos, pilharam os seus bens, não é a Paz. Por isso, o nosso Governo condenou e trabalhou 
com o Governo da África do Sul para condenar, para acabar com aqueles actos e continuarmos a 
falar, porque nós definimos durante a campanha, e mesmo agora, que o Povo Moçambicano quer 
viver em Paz!

Viver em Paz, viver Unido, significa respeitar a outra pessoa. Significa a inclusão. E essa Paz deve, 
deve e deve sempre ser defendida por todos Moçambicanos. Não é um grupo de pessoas que deve 
defender a Paz neste País. viver em Paz é viver tolerante, é ser solidário. Quando um nosso irmão está 
doente ou tem alguma dificuldade, nós tudo fazermos para aquela pessoa que está em dificuldades 
viver bem. Aquilo que vocês fizeram, de uma maneira organizada, o pouco que tiveram para apoiar 
os irmãos da Província da Zambézia, de Nampula, Sofala, de Cabo Delgado, quando tiveram cheias. 
Isso é viver em Paz! 

Viver em Paz é não haver guerra, não haver inveja. Aquela situação que temos ouvido aqui na 
Província de Inhambane, que é na Zona de Funhalouro, isto não pode continuar! Este Governo 
colocou como primeira prioridade colocar o País, deixar o País e tudo como vamos fazer para que 
Moçambique continue  a viver em Paz. Mas, vamos fazer também para que o nosso irmão do outro 
lado nos compreenda que para vivermos em Paz não é só problema do Governo, é problema de todos 
nós Moçambicanos!

Desenvolvimento Humano e Social

Quando nós passamos por aqui, as populações queixaram-se de falta de estradas. Temos sinais de 
bolsas de fome, porque por exemplo, alguns distritos não houve chuva na Província de Inhambane. 
Portanto, falaram da comida, falaram da escola, não só existirem as escolas, mas se existem estão 
distanciadas. Falaram da qualidade de educação. Falaram de centros de saúde, de postos de saúde, 
mas também de medicamentos e da qualidade de saúde. Essas coisas todas incluiremos na segunda 
prioridade, essa de Desenvolvimento Humano e Social. 

No Projecto de Desenvolvimento Humano, não vamos só criar escolas – sejam elas primárias, 
secundárias, superiores – mas também vamos trabalhar para criar competências no Ser Humano, 
criar habilidades para essa pessoa poder sobreviver e existir com qualidade. Nesta prioridade, 
também vamos equacionar a questão da habitação das pessoas. As pessoas têm que ter uma habitação 
condigna – é o trabalho que vamos fazer. Vamos trabalhar com a juventude, com o género – portanto, 
homens e mulheres – para que haja equilíbrio de género, vamos trabalhar com crianças. Portanto, 
criaremos condições para que essas camadas sociais todas possam evoluir e tenham uma vida de 
qualidade.     
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Emprego

No Emprego, vamos trabalhar no sentido de mais postos de emprego para jovens, naturalmente, 
mas não só, porque mesmo aqueles que tenham mais de 35 anos e tenham capacidade de trabalhar... 
Para isso, vamos criar incentivos para as áreas de produção que possam criar mais emprego para os 
Moçambicanos.

Produtividade

Na Produção, penso que aqui vocês também estão a fazer, para além de produzir queremos introduzir 
no seio das populações aqui na Província de Inhambane também, num espaço pequeno – um hectar 
– em vez de produzir três toneladas, temos que ensinar pessoas como é que se produz nove a dez 
toneladas. Isso é com sementes melhoradas, uso de novas tecnologias, e mesmo na maneira como 
nós trabalhamos: que tipo de equipamentos vamos usar. Este é que é o Programa do nosso Governo 
para elevar a Produtividade. Portanto, num pequeno espaço, mas produzir muito. 

Industrialização e cadeia de valor

Vamos promover a Industrialização, o turismo, e também cadeias de valor. Cadeia de valor significa 
por exemplo, nós termos a fábrica... não, primeiro termos, por exemplo, uma grande machamba 
onde produzimos soja, por exemplo. E dessa soja, vamos transformar na fábrica naquela farinha para 
alimentar galinhas. E depois, levamos aquela ração, produzimos galinha. E essas galinhas levamos 
para Matadouro, e matamos. Então, esse processo todo vai empregar gente na produção, na fábrica 
de ração, na venda, no transporte, mas também na criação de galinha, na matança de galinha, na 
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venda de galinha e isso tudo vai empregar pessoas e vai desenvolver mais. É só um exemplo que 
demos, podíamos ter dado o mesmo exemplo com o gado bovino. 

Gestão transparente e sustentável de recursos naturais

Na quinta prioridade, nessa que falamos de exploração com transparência ou de uma forma 
sustentável dos recursos naturais, significa, por exemplo, temos carvão. Nós temos que ver que ao 
tirar o carvão, aquele buraco que vai ficar, o que é que fazemos com o buraco mais tarde. Significa 
não desmatar, não desbravar ou fazer queimadas. Ou mesmo, aquele produto que tiramos, o gás 
que tiramos aqui, o que é que o Povo beneficia? Como é que é distribuída essa riqueza? Então, este 
pensamento está na nossa quinta prioridade porque a nossa riqueza tem que ser para todos!    

Moçambique hoye! [hoye!]

Disse que ia falar pouco. Anunciei-vos o Plano, o Programa Quinquenal do Governo que tem 
cinco prioridades. A primeira prioridade é essa: Paz, Unidade e Soberania; a segunda prioridade é 
o Homem, o Desenvolvimento Humano e Social; a terceira prioridade é aquela que produz, aquela 
que cria riqueza para nós, portanto, Emprego, Produtividade e Competitividade; a quarta é Infra-
estruturas. Construir tudo: estradas, escolas, barragens, hospitais, etc.; e a última é essa de exploração 
sustentável de recursos naturais e do nosso ambiente. Eu vim acompanhado por um grupo de 
Ministros que vocês gostariam de conhecer ou não? 

Enquanto 5 ou 6 pessoas se preparam para também dizer o que gostariam que continuássemos 
a fazer, eu vou pedir aos meus Ministros, e não só, Vice-Ministros, não só, a delegação toda que 
me acompanha, incluindo os quadros centrais do nosso Partido para se apresentar.  E aqueles que 
querem falar, podem se aproximar aqui, se querem saber mais sobre o que é que nós queremos fazer 
e como vamos fazer!

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]

[...] Unidade hoye! [Sim!]
Então, vou pedir agora para as pessoas que querem falar para trazerem a mensagem!   

[Seguem-se as intervenções da população]

Inhambane hoye! [hoye!]
Mulher Moçambicana hoye! [hoye!]
Juventude Moçambicana hoye! [hoye!]

Prosseguir com as Presidências Abertas

[...] Até trazia algumas recomendações para o nosso Governo. Falou da importância das Presidências 
Abertas e aconselhou-nos a continuarmos porque é a oportunidade que existe para a vossa Presidência 
dialogar com o Povo.   

Prosseguir nos esforços de manutenção da Paz

A mensagem também saudou os esforços que estamos a fazer para mantermos sempre Moçambique 
em Paz, mas recomenda também a continuarmos a fazer. E é uma mensagem que foi acolhida e 
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repetida muitas vezes aqui através de canções e nas intervenções que foram feitas. 

Insuficiência de energia e água

A mensagem referiu-se também da insuficiência de energia, da qualidade de energia. Falou também 
de falta de água em alguns bairros, não só, como o tempo limitado em que essa água é fornecida. São 
questões que foram anotadas [...]. Iremos trabalhar com o Município e com as entidades que cuidam 
da energia para continuar a melhorar a sua acção. 

Potenciar as Associações das Mulheres

A mamã Celestina encorajou-nos a continuar a governar, mas traz também uma proposta concreta: 
potenciarmos as Associações das Mulheres. Nós quando visitamos Gaza, vimos associações que estão 
a trabalhar na agricultura, na pecuária, etc., e vimos que grande parte dos associados são mulheres. 
Portanto, temos obrigação de apoiar estas e mais outras associações, mas há prioridade para estas que 
já existem. Tomamos nota também!

Despedimento sem justa causa

A preocupação do senhor Cuamba Massenda sobre o problema que teve no Tribunal e pedia ao 
Tribunal para resolver o problema de despedimento, segundo ele, sem justa causa, tomamos nota. 
Como já existe o expediente como ele diz, vamos tentar compreender e em momento oportuno irá 
ser esclarecido.     

Boa impressão nos primeiros dias da governação

A mamã Maria Helena e o senhor Alfredo, eles nos dão o conforto do trabalho, dão-nos coragem, 
solidarizam-se com o nosso trabalho e nós iremos fazer tudo para não decepcionar esta boa impressão 
que tiveram durante os nossos primeiros dias da governação.  

Potenciar a formação dos Moçambicanos

Também ouvimos atentamente a intervenção do jovem Domingos Safrão. A intervenção dele está 
em torno da Paz. Aliás, quando há Paz ninguém mais pode investir em guerra. E é isso mesmo 
que achamos que essa consciência deve ser genuína para ele poder estudar. Naturalmente que nem 
todos podem ser doutores. O pedreiro também é importante. O serralheiro também é necessário, 
o carpinteiro idem. Portanto, nós vamos potenciar a formação em educação para que todas as 
especialidades sejam importantes no nosso País.  

No nosso Projecto de Governação a juventude tem prioridade e temos feito muito, incluindo até 
neste nosso processo de inclusão, boa parte da juventude faz parte da nossa equipa de governação. 
Existem projectos concretos para a juventude. Portanto, para quem acompanha e está atento, sabe 
que as decisões estão... Há bocado nós reunimos em Maputo com um grupo de jovens que trouxeram 
preocupações, mas colocaram soluções para os seus problemas. Queremos que os jovens de 
Inhambane façam isso. Encontrem, tragam soluções e não provoquem sempre problemas. Tragam-
nos soluções para podermos juntos fazer parte da solução!

Moçambique hoye! [hoye!]
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População de Inhambane,

Não queremos ser dirigente de gabinete

Nós viremos mais vezes. Nem sempre viremos para fazer comícios. Mas, há vezes que hão-de ouvir 
que o Presidente chegou e está a trabalhar naquela escola, ou está naquele hospital ou está naquela 
machamba. Isso iremos fazer porque nós não queremos ser aquele dirigente do gabinete, aquilo 
que vocês próprios disseram. Por isso, quando ouvirem que viemos e não vos chamamos é porque 
queremos trabalhar para resolver problemas concretos. Ouvimos, não é? [Sim!]

Muito obrigado a todos por esta recepção e bom trabalho e bom fim-de-semana!   
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ENCONTRO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM OPERADORES 
DO SECTOR DO TURISMO NA CIDADE DE INHAMBANE

Hotel Casa do Capitão, 8 de Maio de 2015

RAUFO USTÁ, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE HOTELARIA E TURISMO DA 
PROVÍNCIA DE INHAMBANE: 

Sentimo-nos honrados e privilegiados em receber Vossa Excelência na Província de Inhambane, a 
Terra da Boa Gente. Estamos certos que poderemos partilhar as nossas alegrias, sucessos e desafios 
com o intuito de juntos contribuir para o desenvolvimento socio-económico da Província e do País 
no geral.

Senhor Presidente,

O seu empenho em auscultar o Povo e buscar soluções no sentido da consolidação da Paz em 
Moçambique é digno de muito louvor. Neste âmbito, esperamos nós que deste encontro algumas 
preocupações sejam resolvidas, embora muito dos assuntos aqui abordados já sejam do conhecimento 
das estruturas ligadas a cada um dos sectores, a nível provincial, nacional, através do diálogo público-
privado que temos mantido com o Governo, carecendo apenas de mais atenção e velocidade na 
resolução dos mesmos por quem de direito.  
Excelência,

A Província de Inhambane, pela sua extensão, a nosso ver, é a que mais sofre e continua a sofrer 
economicamente com a instabilidade política no País. Deste modo, encorajamos Vossa Excelência a 
imprimir mais celeridade no diálogo pela Paz, para o alcance de resultados positivos a curto espaço 
de tempo. Neste momento, não temos certeza do que vai acontecer pelos pronunciamentos diários 
que ouvimos e como investidores, esses pronunciamentos nos preocupam bastante a nós aqui no 
terreno e aos futuros investidores que gostariam de ter a certeza para investir em Inhambane, em 
particular. 

Para além dos investidores, esta situação também afecta directamente a vinda de turistas para o 
nosso País. Hoje, com as tecnologias de informação, as más notícias circulam a grande velocidade. 
Por isso, apelamos para que o Governo esteja preparado para dar resposta a essas mensagens que 
circulam pela internet e que mancham a imagem do nosso País. 

Gostaríamos de agradecer por este meio, o bom trabalho que a Polícia da República de Moçambique 
está a desempenhar, em especial em Inhambane. Não temos queixas graves sobre a Polícia de 
Trânsito. No entanto, temos recebidos grandes queixas sobre o mau trato de turistas ao longo da EN 
1 nas Províncias de Maputo e Gaza. 

Em relação aos vistos de entrada, estamos cientes de este é um assunto bastante sensível, mas 
acreditamos que muita burocracia só nos prejudica. Existem experiências de outros Países na SADC, 
como é o caso das Maurícias, que indicam que quanto mais facilidades de vistos oferecemos, mais 
turistas entrarão para este particular destino. 

Outro senão é a questão do contrato de trabalho e visto de residência para um empresário estrangeiro. 
O investidor entra para o País, regista a sua empresa, é accionista principal, mas precisa de autorização 
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para trabalhar na sua própria empresa e deve solicitar autorização de residência para ele e sua 
família. A nosso ver, esta é uma barreira para o investimento directo estrangeiro. A solução seria 
eliminar-se esta barreira e considerar-se como sendo um incentivo para se criarem mais empresas 
em Moçambique com capital directo estrangeiro. 

Excelência,

A nossa companhia de bandeira é outro problema que nos preocupa bastante. O debate sobre a 
LAM tem estado a amadurecer e está claro que alguma coisa não está certa. Apelamos ao Governo 
para, de alguma forma, não criar filhos e enteados, pois, quanto mais o Governo protege a LAM, 
mais ela fica debilitada e num futuro próximo, a globalização se encarregará de dar o destino final a 
esta companhia. Este acto já está a acontecer na Europa. Muitas companhias estão a ser forçadas a 
privatizar para competir ao mesmo nível com as outras privadas. Mas, a questão é que neste negócio, 
a LAM está também a favorecer as linhas aéreas sul-africanas num acordo bilateral entre as duas 
companhias. Elas detêm o monopólio de tráfego aéreo em Maputo e dificilmente outras companhias, 
mesmo que queiram entrar para o negócio, não conseguem sobreviver. Por outro lado, o que temos 
estado a discutir e muito é a questão da LAM, mas também temos a questão das Taxas dos Aeroportos 
que custam metade de uma passagem aérea.      

Excelência,

Não se faz turismo sem transporte. E num País extenso como o nosso, é cansativo fazê-lo de carro ou 
de autocarro. É urgente que as Taxas do Aeroporto sejam revistas e a LAM melhore os seus serviços, 
em especial o serviço doméstico, pois há um grande potencial de turistas na Cidade e Província de 
Maputo que preferem ir a Nelspruit do que às Províncias porque o turismo doméstico tornou-se caro.

Gostaríamos de aproveitar a visita de Vossa Excelência para apelar que estamos abertos a parcerias com 
a LAM e poderíamos em conjunto desenhar pacotes especiais de passagens aéreas e de acomodação 
para fins-de-semana, feriados, férias, para beneficiar os turistas domésticos residentes em Maputo. 
Mas, para nós operadores nacionais, têm sido difícil negociar com a LAM, pois as preferências são 
sempre com agências internacionais.

Inhambane é a capital do turismo de lazer. No entanto, o Aeródromo da Cidade deixa a desejar, 
precisando de uma cara nova urgente. Sabemos que existem planos para o melhoramento do 
Aeródromo de Inhambane, mas apelamos às estruturas competentes para que esse melhoramento 
seja o mais breve possível, uma vez que já há necessidade para voos nocturnos.           

Inhambane, capital do turismo de lazer, oferece muitos serviços aos turistas que não são conhecidos 
e ou divulgados. O nosso Instituto Nacional do Turismo, INATUR, instituição vocacionada para esse 
efeito enfrenta grandes desafios. A promoção e o marketing do turismo é caro em todo o mundo 
e o nosso orçamento para esta área é reduzido, comparativamente aos outros Países da SADC. 
Deste modo, nós como Província capital do turismo, gostaríamos de ver um orçamento alocado ou 
descentralizado para que possamos fazer a nossa própria promoção e marketing do destino turístico 
Inhambane. A justificação para esta solicitação é o facto de o INATUR ter muitos desafios e não estar 
a responder as actuais necessidades como Província no que concerne a divulgação do nosso produto 
turístico.   

É sabido que o Governo de Moçambique tem prestado muita atenção ao sector do turismo, em 
especial na Província de Inhambane, por reconhecer que este desempenha um papel importante 
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para o desenvolvimento do País. Porém, a Zona Norte de Inhambane com características específicas, 
refiro-me ao Arquipélago de Bazaruto, alguns empreendimentos encontram-se abandonados. 
As concessões são de várias décadas e foram atribuídas a estrangeiros que neste momento não 
estão a investir nelas. No entanto, quando um Moçambicano solicita terra ou exploração desses 
estabelecimentos, encontra grandes entraves. 

A outra questão que apoquenta os operadores turísticos é a proliferação ao longo de toda a costa 
da Província de Inhambane de casas de férias. Estas edificações, constituem competição desleal 
aos operadores, uma vez que não há controlo de entrada de turistas, pois as reservas são feitas no 
estrangeiro num formato de amiguismo. Este tipo de transacção facilita a fuga ao fisco, e como já antes 
mencionamos, a Associação de Hotelaria e Turismo da Província de Inhambane, está disponível para 
cooperar com as entidades governamentais na Província, no sentido de eliminar este tipo de prática.

Por último, e não menos importante, é a questão da dívida do Estado para com o Sector Privado. Os 
empresários no intuito de servir e apoiar as actividades do Estado, têm estado a prestar serviços que 
não têm recebido atempadamente o devido pagamento, criando transtornos às empresas, pois uma 
vez emitidas as facturas, têm que se pagar às Finanças.

Excelência,

Queira aceitar os nossos agradecimentos por esta oportunidade ímpar de partilhar os desafios que 
nos importunam, cientes da Vossa destreza, perspicácia e sentido de justiça na busca de soluções 
para os vários desafios. Apelamos aos vossos bons ofícios na resolução para as nossas inquietações. 
Desejamos muita saúde e longa vida para que o País possa desfrutar da vossa sabedoria, justiça e 
amor que tem pela Pátria Amada. 

Bem haja, Excelência!     

SILVA ARMANDO DUNDURO, MINISTRO DA CULTURA E TURISMO: 

Antes de mais, saudar os distintos operadores turísticos de Inhambane, a capital turística do nosso 
País, com referência de nível nacional, regional e internacional, onde 60% da actividade turística 
encontra-se nesta Província. Manifestar igualmente a minha satisfação pelo facto de estar neste 
estabelecimento que envolve investimento nacional e estrangeiro e emprega maioritariamente a 
mão-de-obra nacional. 

Minhas senhoras e meus senhores,

Dentre várias responsabilidades do Ministério da Cultura e Turismo destaca-se a de impulsionar 
a implantação de empreendimentos turísticos hoteleiros ao longo de todo o território. Essa 
responsabilidade só é possível através de uma Política e Estratégia do Governo que preconiza 
a criação de condições para o reforço da formação profissional dos Moçambicanos de modo que 
estejam na dianteira da indústria hoteleira do nosso País. Desta forma, haverá maior satisfação dos 
clientes, mais geração de negócio e o aumento de investimento.  

Excelências,
A Província de Inhambane é um destino turístico de referência nacional e internacional com um 
produto turístico baseado em recursos marinhos, flora e fauna, património histórico-cultural 
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associado a uma localização geográfica estratégica com extensão costeira de 700 Km correspondentes 
a um quarto de toda a costa do País, o que lhe confere uma vantagem comparativa no desenvolvimento 
do turismo e diversificação da oferta turística, podendo combinar o turismo costeiro e o do interior.  

Do ponto de vista cultural, a Província apresenta uma diversidade cultural com destaque para a 
Timbila, que foi declarada a 25 de Novembro de 2005 um Património Cultural da Humanidade pela 
UNESCO, associado a outras manifestações culturais como o Zorre, Ndzumba, Ngalanga, assim 
como locais históricos a destacar as Estações Arqueológicas de Manyikeni, Chibuene, Tofinho e 
Tofo, e a estrutura arquitectónica da Cidade de Inhambane, que constituem atractivos turísticos e 
património cultural edificado. 

Minhas senhoras e meus senhores,

Cientes dos desafios que o Ministério da Cultura e Turismo tem pela frente, envolveremos outras 
instituições do Governo para encontrarmos outras soluções conjuntas e minimizar os problemas 
relacionados com as vias de acesso, fornecimento de energia de qualidade, aumento de infra-estruturas 
e serviços básicos para a melhoria da indústria hoteleira no País, contribuindo para a promoção de 
investimentos de alta qualidade e a necessidade de envolver cada vez mais as comunidades locais e 
garantir a partilha dos benefícios do desenvolvimento turístico em Inhambane. 

Gostaria neste momento, de exortar aos promotores do turismo e da cultura da Província de 
Inhambane, para se juntarem às celebrações do 40º aniversário da Independência Nacional, cujo 
lançamento oficial das comemorações ao nível da Província realizou-se no dia 31 de Março do ano 
em curso, pois, a cultura é o sol que nunca desce, disse isso o saudoso Presidente Samora Moisés 
Machel.

Para terminar, gostaria de convidar Sua Excelência o Presidente da República para proferir algumas 
palavras aos presentes. Obrigado.  

PRESIDENTE FILIPE JACINTO NYUSI: 

Vi nas intervenções que foram feitas. A primeira foi a vossa e penso que pela grandeza do documento 
me pareceu que é resultado da conversa vossa e tinham sugerido a outra parte que devíamos interagir. 
Mas, porque também 75% do tempo vocês já gastaram com as visitas que fizemos. Isso, não tenho 
mais tempo. Apenas para dizer de que vamos tomar nota os aspectos que vocês aqui mencionaram. 

Estabilidade do País, vistos, linhas aéreas e Aeroporto de Inhambane

Os aspectos como a estabilidade do País, problemas ligados ao visto, os custos das linhas aéreas, 
também tomamos nota. As Taxas do Aeroporto, assim como também a qualidade do Aeroporto de 
Inhambane, e a necessidade de investir mais para a Empresa INATUR, também tomamos nota. 

Terras ociosas em Bazaruto, casas de férias

Sobre as terras cedidas na zona de Bazaruto que não são exploradas, não necessariamente por serem 
estrangeiros, mas qualquer pessoa que recebe a terra e não explora, nós vamos também avaliar, como 
também a questão das casas de férias iremos ver o que é que isso significa e, finalmente, o problema 
da dívida. Em momento próprio, as pessoas que trabalham na área do turismo virão para poder 
interagir convosco, e muito obrigado!   
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ENCONTRO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM 
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE INHARRIME

Nhacoongo, 9 de Maio de 2015

Bom dia, caros Funcionários da Educação! [Bom dia!]

Estou entusiasmado ver esta equipa vasta de profissionais de Educação. Quais são os Funcionários 
que não são professores? Podem levantar para eu ter ideia? Funcionários de Educação que estão aqui 
dentro, que não dão aulas, que não são professores! 

Estão lá no fundo, são poucos. Está bom. Sei que são professores, indirectamente. Está bom, obrigado!

Os que dão aulas a décimas segundas, podem levantar? Décimas segundas! É levantar mesmo para 
eu poder ter ideia. Não, não vamos julgar... [RISOS]

Os que dão décimas primeiras? São os mesmos? E então, os que dão até décima classe? Até décimas 
classes! Os que dão da décima para baixo é a maioria, não é? Obrigado!

Trabalhar mais para os nossos alunos

Bom, primeiro queremos agradecer a vossa presença aqui. Nós pedimos para visitar esta Escola e 
também solicitamos encontro convosco. Breve encontro, mas é sempre útil saber o que pensam e o 
que nós pensamos. Eu visitei agora a Escola e conversei com os vossos alunos. Confesso que acho que 
podemos fazer mais. Já não é só problema de sala de aulas, problema de carteira, e de outras coisas. É 
mesmo problema de trabalharmos mais para que os nossos alunos possam saber mais. 

Qualidade da Educação como prioridade do Governo

Quando tomamos posse e definimos o ciclo da governação, uma das grandes prioridades do nosso 
Governo agora é a Educação, é a qualidade de Educação. É por isso que temos investido tempo e 
temos a consciência porque fazemos isso, porque tudo o que pode acontecer, depende muito de 
uma Nação educada, de gente formada com qualidade. É uma batalha que vai levar tempo. Também 
para nos compreenderem porque apostamos nesta frente, vai levar tempo. Mas preferimos que nos 
compreendam mais tarde, depois de termos investido na qualidade da Educação. Os alunos não 
escrevem. Os alunos não lêem. Os alunos não falam. Esse não é um problema de mentir, porque 
eu também se calhar devo ter um aluno meu aqui. Em grande parte quando ando encontro um 
estudante que foi meu. Mas isso constatamos todos. Estive aqui fora a conversar com alunos. Não 
sabem quantas Províncias existem. Ali é uma mistura de alunos até 12ª. Fiz a pergunta sobre a 
situação geográfica da Província de Inhambane, não me responderam. Então, como estamos numa 
fase de resolver problemas concretos, por isso tenho essa coragem e a frontalidade de dizer aquilo 
que nós temos de fazer bem.

Os estudantes pediram – na mensagem – pediram água, pediram energia para aqui e pediram 
também laboratório. Isto, é verdade, precisam. Mas o básico para poder estudar têm. Estudam de 
dia, não precisam exactamente de energia para saber ler, para saber falar, para saber escrever. Energia 
terá que vir sim, para trazer novas técnicas, novas tecnologias, para pôr a funcionar o laboratório, 
apesar de que há laboratórios que podem funcionar, alguns exercícios, sem necessariamente que haja 
energia. 
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Pediram água. Sugerimos até a escola quando foi feita, aí há uma orientação de fazer caleiras. Se calhar 
já estaria a recolher água e se calhar já teríamos uma solução. Mas eu digo que isso que pediram não 
é luxo, mas não é fundamental para se saber ler, porque há experiências do passado onde as pessoas 
sabem ler sem energia, na altura, porque não estudam a noite. Mas eu já instruí o senhor Governador 
para puxar a energia para aqui, para fazer um furo, mas também explorem água de caleira. E ele vai 
trabalhar nesse sentido neste ano. Escolas como esta temos muitas no País, e se passarmos a resolver 
problemas desta natureza poderemos até as vezes atrasar aquilo que fizemos nesta escola e não 
fizemos noutras escolas. Quando construímos esta escola, não tínhamos recursos suficientes para 
podermos fazer outras coisas. Mas priorizamos isso para reduzirmos a distância de 40 quilómetros 
para 15, para os estudantes. E isso nos orgulha. Mas precisamos de fazer a nossa parte. 

Gestão da Educação

A qualidade. Então, diria eu que quando nós apostamos na educação, apostamos na qualidade. 
E temos estado a abordar o problema da educação, pelo menos na gestão da educação. Temos a 
consciência que há problemas de gestão. É por isso mesmo que por vezes, aquilo que nós temos não 
conseguimos conservar, ou os processos ficam entupidos, não fluem, porque a gestão da própria 
educação tem alguma deficiência e muito mais, porque nós temos que ter a consciência de que todo 
o sector para funcionar é preciso melhorar a qualidade da sua gestão. 

Infra-estruturas e equipamentos

Definimos também nesta batalha de mais educação e educação de qualidade, infra-estruturas e 
equipamentos. Esta escola, solicitada em 2012 quando a Presidência visitou aqui, e surgiu, é nesta 
tentativa de expandir as escolas. E temos a infra-estrutura em condições para trabalhar. Tem o 
património que tem de equipamento, mas pode ter muito mais e gradualmente. Mas também está na 
nossa batalha, penso que devem estar a ouvir que nós estamos numa campanha de fornecer carteiras 
a todas as escolas. Temos metas. Este ano vamos andar significativamente.    

O Homem-Professor

A outra questão para melhorar a qualidade de educação que estamos a tratar, a terceira – primeiro eu 
disse a gestão da educação; falei de infra-estruturas e equipamentos – e a terceira questão é mesmo a 
situação do Funcionário, do Professor, do Homem. Esta questão, até na ordem de prioridades pode 
ser a primeira questão. Portanto, o professor que precisa de viver condignamente. Condignamente 
significa resolver, pelo menos, os problemas básicos. Problemas de habitação, problemas de comida, 
se for o caso, de transporte. Mas também o Homem-professor vemos ainda mais, na sua qualidade 
de professor. A capacitação, a formação, a actualização do professor. Vemos ainda mais: a motivação, 
essas carreiras e promoções. 

A parte que cabe ao Professor

Essas coisas todas estão no pacote do trabalho que o Governo está a trabalhar nele e diversas vezes 
temos abordado. Mas há parte que é mesmo vossa, que nós temos obrigação de monitorar e é o 
que estou a fazer agora. Ensino: o que é que nós transmitimos, como transmitimos e como é que 
avaliamos aquilo que nós transmitimos. Para fazermos a réplica de escolas e escola e depois temos 
crianças que não sabem que estão na Província de Inhambane. É verdade por nervosismo...mas não 
pode acontecer a uma criança com 12ª não consiga abrir boca para dizer que Moçambique tem 10 
Províncias mais uma Cidade; que não sabe a situação geográfica da Província onde ele próprio vive! 
E para não fazer mais perguntas, que podia resultar num escândalo, terminamos a conversa. 
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Então, eu gostaria que 5 pessoas, já que não temos muito tempo, aconselhassem-nos nesta área. 
Gestão da educação, qual é a vossa visão? Infra-estruturas e equipamentos, o que é que acham? O 
ensino que é a vossa responsabilidade – eu até gostaria de ouvir mais nisso, a outra parte temos a 
consciência o que é que tem que acontecer – mas também sobre o Homem-Professor, a sua motivação. 
Por causa do tempo, cinco pessoas mas a falar concreto: tac-tac! Professor fala assim, porque se falar 
muito, os 45 minutos da aula nunca consegue dar a aula. Ele tem sempre o sumário. Então, agora só 
dão nos o sumário e depois vamos desenvolver. E obrigado. Não sei quem é o primeiro?

Bom, eu já falei os problemas. Agora, é a vossa vez. Quem é o primeiro? Vamos falar, vamos conversar! 
Não havendo nada... ahh, então há pessoas que estavam a espera... está mais um aí. Faça favor! 
Obrigado! Pode aproximar aqui!                      

[Seguem-se as intervenções dos Funcionários da Educação]

O denominador comum: trabalhar para melhorar a qualidade

Professor Moçambicano hoye! [hoye!]

Vocês são do meu estilo. [RISOS E APLAUSOS] Quando há coisas é melhor tirar e resolvermos os 
problemas. 

Bom, eu estava a ouvir. Primeiro, o denominador comum – bom, eu sou Professor de Matemática, 
não é? – o denominador comum da nossa conversa está ser que todos estamos cientes que precisamos 
de trabalhar para melhorar a qualidade. É ou não é? [É!]

E encorajam-nos como Governo, pelo que ouvi. Não sei se é porque estou a frente ou não? [Não!]
Nós confiamos em vocês. É matéria-prima que há. O segundo que falou, que é do 8 de Março, mas 
acha que os outros do 8 de Março são Combatentes – o Sebastião Simbine – Não! Os Combatentes 
é Geração 25 de Setembro. Depois, há Geração 8 de Março. Mas há os de 8 de Março que são 
professores. Um deles é o Professor Doutor Ngunga aqui, o vosso Vice-Ministro. Portanto, não falha 
nada! [RISOS]

Idade de ingresso para ambientação e flexibilidade do professor

Eu tomei nota questões como por exemplo que a Educação tem que reflectir ainda a idade de ingresso, 
e aquele período de 3 anos, de 3 meses de ambientação. Vão reflectir!
Mas, eu penso que tenho professores – grande parte são jovens – que se actualizam, que não decoram 
os procedimentos. Cada momento são flexíveis. Se calhar a criança de ontem... se você tem uma 
criança de seis anos e demora a levar a escola, é capaz de sair a conduzir o carro ou consegue escrever 
sozinho, porque só o facto de navegar, estar sozinho no telefone. Ligar, já começa saber aquelas 
palavras reenvio e muitas coisas. Então, é preciso sermos também actualizados para não sermos 
professores do País atrasado ou ultrapassado. Então, eu deixo essa reflexão com a Educação, convosco. 
Porque naquela altura, no meu tempo, eu quando entrei para a escola obrigavam-nos a pôr braço 
aqui na cabeça, para aquele que não pega a orelha do outro lado não pode estudar. Mas agora, as 
crianças que nascem, na terceira semana podem pôr o braço e chegar lá. Sim, tem uma preparação... 
mas a observação é pertinente e precisamos de explorar esse período de ambientação que pode ser 
correcto. Não quero afirmar categoricamente, mas contribuíram para a análise e o Professor Ngunga 
que é o Vice-Ministro da Educação terá que levar isso no debate como contribuição de Inhambane.
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Revisão de conteúdos e a introspecção do professor

Falaram também de rever os conteúdos. Esse termo que o Sebastião e também a Lúcia disse a mesma 
coisa, de que o professor de ontem era eu e o professor de hoje sou eu mesmo, mas o que mudou 
em mim? É fazer de facto o exercício em si próprio, também. Porque é que estás a prejudicar o País 
então? O que é que em si mudou, porque ontem ensinava e as pessoas sabiam e agora não sabem. 
Se calhar está relaxado. Ontem eu vi ele estava um smart com bom casaco, gravata [RISOS] mas 
apontou coisas importantes que podem ter mudado e nós vamos tomar para analisar e vermos isso.

Habitação e transporte para o Professor

Quando falaram na parte do professor, do funcionário, do Homem, houve aqui sugestão concreta de 
Fundo de Habitação ou outra coisa qualquer, nem que tenhamos que começar por talhões. Conceder 
talhão infra-estruturado e ver. Nós quando conversamos com jovens na Cidade de Maputo, foram 
infelizes porque pediram: este ano queremos mil talhões para jovens! O Presidente do Município 
disse Camarada Presidente diga lá aqui que amanhã posso lhes dar. Então, se tivessem pedido 5 mil, 
se calhar. Arrependeram-se. Mas, para dizer que aquela solução não é luxo encontrar soluções. E não 
se intimidem. Não pensem que sempre tem que ter talhão e fazer casas grandes de luxo. Pode-se ter, 
mas começa com a coisa simples mas sua e vai construindo, porque também ir ao Banco não é toda a 
gente que vai ao Banco. Há condições para ir ao Banco. Vamos tentar fazer este esforço. Existem boas 
ideias até no Ministério de Educação em relação ao transporte. Há uns que preferem o transporte 
mas há outros que preferem casas, mas esses pacotes todos estão a ser vistos mas naturalmente não 
vão resolver os problemas dos professores todos num ano nem em cinco anos, mas o princípio pode 
existir. Mas tem que haver também iniciativas individuais.

Avaliação na base da planificação e nos resultados atingidos

Vi essa coisa de plano teórico. De facto, quando dávamos aulas na 9ª classe havia aquela coisa, isso que 
ele falou: objectivo central, objectivo específico e depois no fim, o que é que queremos atingir e essas 
coisas todas. Mas, não vamos rejeitar métodos científicos, mas não vamos também financiar preguiça 
do professor. O importante é façamos isso tudo, mas depois os que nos supervisam, esses que nos 
avaliam, que não seja o elemento principal para avaliar a qualidade do professor. Mas a organização 
e programação... e essas organizações e programações estão na internet. As pessoas entram e o 
esquema todo... e depois nós não aceitamos a mudança muito forte rapidamente e ficamos atrasados 
com todos os conhecimentos que temos, talentosos que são. Mas, se numa questão de princípio 
estruturar e saber e facilita ao aluno qual é o objectivo que vai atingir numa certa lição. Então, ficaria 
eu infeliz dizer: caros professores, deixem esse método científico de planificação para fazermos coisas 
artesanalmente. Não! Não vamos aceitar isso também! O importante é vamos fazermos esforço para 
nós podermos ir, só que a avaliação do professor não deve ser apenas na base da planificação. Tem 
que ser nos resultados atingidos e o resultado não é ter 18 valores um estudante. O resultado é saber 
ler, saber escrever, saber falar, saber contar, dependendo de cada nível e se é ciência, etc..

Governo e o Professor a trabalhar juntos

Mas eu estou entusiasmado e encorajado mesmo. Este encontro vai mudar muito até na postura 
do nosso Governo sobre a educação, porque essa consciência que os professores têm de que temos 
que mudar e querem fazer parte da mudança, nós encorajamos e nós não vamos esquecer na nossa 
discussão o professor, o enfermeiro, o funcionário, está na mesa em função da realidade de cada 
profissão. Mais uma vez, caros professores encorajamo-vos e vamos continuar a trabalhar! O Governo 
está convosco! Muito obrigado! [APLAUSOS]
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
INHARRIME

Bairro Nhamiba (Mangueiras), 9 de Maio de 2015

[...]
Agradecimentos

Parabéns Inharrime! Hoje é dia de festa! 

Quero também, este dia que está bem, porque as coisas estão a correr muito bem, porque o nosso 
Sheik Said, a nossa Pastora Carolina prepararam-se. Oraram por nós e estamos aqui. Oraram também 
para as nossas festas. Também queremos agradecer essas orações que foram proferidas aqui! [...] os 
outros e muito obrigado, porque o Moçambicano não é egoísta, não gosta de comer sozinho. Eu 
também não vou comer sozinho! 

Irmãos Inharrime,

Os meus agradecimentos não param aí. Quando passamos aqui o ano passado, viemos aqui apresentar 
o nosso Programa, a nossa ideia, o nosso projecto de governação. Reunimo-nos. Encontramos 
com diferentes camadas sociais e soubemos exactamente se concordavam com o nosso projecto e 
disseram-nos: avancem, não há recuo!
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E queremos agora, publicamente, em vossa frente, agradecer terem ido – todos os que estavam 
recenseados – votar e votar no Partido que tinha o melhor Programa, que é o meu Partido, o Partido 
FRELIMO, e votar no candidato que vocês acreditavam que pode trazer a Paz e pode desenvolver o 
País. Então, viemos aqui para dizer muito obrigado população de Inharrime por terem apostado em 
nós!

Para além daquilo que eu disse, de vir agradecer, queremos aproveitar este momento para dizer: 
votaram! O Presidente que votaram já tomou posse, já formou Governo e o Governo já começou 
a trabalhar. Este Governo, do Rovuma ao Maputo e do Zumbu ao Índico, já começou a trabalhar. 
Já apresentamos o projecto da nossa Governação transformado no Programa dos 5 anos e esse já 
foi descrito no primeiro ano, o Programa Económico e Social para este ano. E já foi aprovado pela 
Assembleia o Orçamento para este ano. 

Programa para Bem-estar do Povo Moçambicano

O nosso Programa tem o mesmo objectivo, porque ainda não terminamos, aquele objectivo de criação 
de bem-estar. Esta é a agenda central do nosso Governo: criar o bem-estar para os Moçambicanos. 
Significa, em poucas palavras, ter comida para todos os Moçambicanos; haver escolas para as nossas 
crianças, os nossos jovens; significa o Povo Moçambicano viver com saúde. Mas não pára por aí 
só. Nós queremos ter comida, porque sem comida não fazemos mais nada. Queremos ter saúde. 
Queremos estar bem-educados. Mas queremos viver bem, ter a qualidade de vida. Viver bem. Este 
ambiente que está aqui não chega. Nós queremos ainda muito mais para o Moçambicano viver bem 
e sentir-se bem no seu próprio País.

A vossa mensagem que recebemos, agradecemos e muito nos encoraja. Acreditem em nós, apostem 
em nós. Diz aquilo que vai trazer o bem-estar para os Moçambicanos. A mensagem fala de energia. 
É isso que nós no nosso Programa de Governação queremos. Aqui temos energia nas localidades, 
mas ainda temos que puxar energia para as Povoações e temos ainda no País, Distritos que não têm 
energia. A energia aumenta a qualidade de vida do Moçambicano, que comeu, que tem saúde, aquele 
Moçambicano que estuda.   

Água é outro problema que é importante. Dissemos sempre sem água não há vida. Portanto, 
podemos ter comida, podemos querer ir a escola, podemos querer ter saúde mas se não tivermos 
água não vivemos. É Programa do nosso Governo continuar a criar condições de água para todo o 
Povo Moçambicano.

No nosso Programa, comemos, estudamos e temos a saúde. Temos água, melhoramos a vida com 
energia. Mas precisamos de dormir bem. Criação de condições para dormir bem. Termos uma boa 
casa, casa condigna, gradualmente. Estamos com essa de capim, amanhã ter casa de zinco e assim 
sucessivamente. Este é o Programa do nosso Governo. 

Melhora também a qualidade da nossa vida ter uma boa estrada para o carro passar e nos transportar 
para onde queremos ir. Ter o telefone para podermo-nos comunicar com os nossos familiares. 
Termos o banco para irmos guardar as nossas poupanças. Isso tudo está dentro do nosso Programa 
de Governação porque a melhoria da vida da nossa população é que é o objectivo central da nossa 
governação. Para isso tudo, é preciso criar mais emprego, é preciso trabalhar. 
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Então, porque o objectivo principal é isso que eu disse e mais que melhora a nossa vida, nós 
produzimos o nosso Programa. Este Programa precisa de dinheiro para podermos trabalhar. Para 
podermos implementar. É por isso mesmo que falamos que é preciso trabalhar. É preciso trabalhar 
na agricultura. É preciso trabalhar no turismo. É preciso pescar. É preciso explorar os nossos recursos 
minerais para conseguirmos ter recursos e resolvermos esses problemas todos. 

Então, o nosso Programa, esse Programa dos 5 anos que produzimos, aquele Programa que foi 
apresentado as ideias durante a campanha, aquele Programa resultante das preocupações vossas que 
nos colocaram – esses que eu disse aqui – aquele Programa que resulta de terminar aquilo que foi 
feito no mandato passado, que não terminou ainda, então temos que continuar. Esse Programa Já foi 
produzido e tem cinco prioridades principais. 

Paz, Unidade Nacional e Soberania

A primeira prioridade é essa que nos pediram aqui. Paz, Unidade Nacional e Soberania. Termos 
a nossa Pátria própria. Não há nada pode acontecer em Moçambique se não estivermos em Paz, 
e se não estivermos unidos e se não tivermos a Pátria própria. Em todos os comícios que fizemos 
na campanha, o Povo pedia a Paz. Então, nós fomos colocar no nosso Programa, o ponto principal 
número um: Paz, Unidade Nacional e Soberania. E tudo estamos a fazer para que Moçambique 
continue a viver em Paz e não fique dividido.

E já aqui se referiram, nós falamos com aquelas pessoas que nós achamos que são importantes para 
poder haver a Paz em Moçambique e estamos a falar sempre. E digo que continuaremos a falar com 
essas pessoas e mais outras pessoas, porque não são as únicas. O País é de nós todos. Temos que 
falar para que continuemos a perdoar aquele que fez mal ontem e sejamos unidos e desenvolver 
Moçambique. Esse é o compromisso que assumimos.

Esta prioridade é aquela que nós dissemos Soberania. Nós temos o nosso País. Começa aí no Rovuma 
vai até Maputo, sai daqui Oceano Índico vai até Zumbu e descreve a fronteira. Temos que continuar 
a ter este País inteiro. [...] Nós agora, para reafirmarmos a nossa Unidade, acendemos a Chama que 
há-de passar por aqui. Já percorreu Cabo Delgado, Niassa, está na Zambézia e há-de passar por aqui. 
[...] A nossa Chama está a andar, as pessoas pegam e falamos a mesma linguagem: Paz, Unidade 
Nacional e Progresso. [...] 

Neste ponto da Paz, Unidade Nacional e Soberania é aqui onde encontramos os aspectos que foram 
referidos aqui, como por exemplo a xenofobia. Quando os nossos irmãos são atacados num País 
irmão, um País onde sempre estiveram como também eles cá estiveram, convivemos, onde até 
algumas famílias se confundem, são assassinados, perseguidos, isso é falta de Paz. E tudo estamos a 
fazer com o Governo irmão, para falarmos, para parar com isso e assegurar que os Moçambicanos 
quando estão lá vivam se perturbação como também vivem os outros irmãos de outros Países no 
nosso País. Isso enquadra-se ainda na primeira prioridade que é a Paz, Unidade Nacional e Soberania.     

[...]

Temos aqui água para a pessoa viver bem. Então, o ser humano tem que viver desenvolvido e 
socialmente estável. 
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Emprego, Produtividade e Competitividade

A terceira prioridade que indicamos é também resultado daquilo que vocês próprios nos disseram. 
Nós chamamos Emprego, Produtividade e Competitividade. Se nós tivermos emprego, temos 
facilidades para conseguirmos alguma renda para construirmos a nossa casa, para comprarmos a 
nossa comida, para pagarmos a nossa energia, e assim continuamente. Mas fica prioridade também 
porquê? Porque estamos a dizer que a produtividade, tudo o que queremos: estradas; tudo o que 
queremos: escolas; tudo o que queremos, é preciso dinheiro. E para haver esse dinheiro, é preciso 
produzir. Por isso, é terceira prioridade a produtividade também. 

É produtividade porquê? Nós podíamos parar na produção. Mas agora estou a vir da machamba do 
senhor Adolfo. O senhor Adolfo está a produzir aí a entrada mesmo e ele faz o quê? Ali naquele hectar 
onde no passado tirava três toneladas, mas porque estão a lhe dizer, estão lhe dar novas técnicas, 
estão a lhe explicar como deve fazer. Estão a trazer sementes modificadas, então ele consegue ali onde 
tirava três hectares, tira sete, oito, nove... Essa é a produtividade. Trabalhar pouco e produzir mais. 
Então, se trabalhar muito, ganha ainda mais e vamos resolver problema de dinheiro para podermos 
construir mais escolas, para podermos viver bem. É produtividade a nossa prioridade. Por isso, no 
nosso Governo estamos a encorajar a todos, não só a produzir, mas agora já chegou o momento 
de aprender novas maneiras de termos muito mais aqui do que aquilo que produzindo no mesmo 
espaço e com a mesma força. 

Nesta terceira prioridade, tem uma outra coisa que chamamos Competitividade. Aquilo que 
produzimos, não só na agricultura, não só na pesca – por exemplo pescamos camarão, e se produzimos 
o coco, se produzimos a manga, temos de ter capacidade de vender esse tomate, essa cebola, competir 
com os outros. Portanto, se a nossa manga é boa, tem que ser muito mais boa do que aquela outra da 
outra pessoa ou do outro País para podermos vender e esse vender custar mais dinheiro. E nós agora 
queremos entrar... já sabemos que Moçambique é um País que existe e tem capacidade. Queremos 
competir para rapidamente resolvermos os problemas dos Moçambicanos.

Infra-estruturas económicas e sociais

A quarta prioridade é aquela em que não há nenhum comício que fiz que não foi pedido. Portanto, 
infra-estruturas económicas e sociais para Moçambique. No nosso Programa, e porque temos 
a experiência de fazer isso, já fizemos, vamos continuar a construir estradas, vamos continuar a 
construir escolas – fui visitar aqui em Nhacoongo uma escola que foi feita – vamos continuar a esticar 
a energia, para estendermos a energia, vamos continuar a abrir furos de água. No nosso Governo, 
aquilo que vocês disseram ontem, que precisamos de regadios, fazer barragens para conservar água, 
produzir energia, para irrigar as machambas, isso está no nosso Programa. Vamos continuar a fazer. 

Este Programa que já estamos a descrever em anos, há quem considera que puseram pouco para [...] 
esse ano. Esqueceram que agora estamos no meio do ano. Esqueceram que começamos com chuvas. 
Com chuvas que estragaram muita coisa e temos que começar de novo. Esqueceram que ainda não 
tínhamos dinheiro para começar a trabalhar. E há muito mais coisas que acontecem no mundo que 
esquecem. Esquecem que o gás está a baixar. Esquecem que o combustível está a baixar. Esquecem 
que, ou mesmo não sabem, que a comida está a subir de preço no mundo. O milho está a subir. O 
trigo está a subir. 

O nosso Governo é um Governo que senta e pensa, não corre. E disse, para aquilo que Moçambique 
pode fazer, este primeiro ano vamos fazer isso. Queremos fazer, não queremos prometer. E não 
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nos conduzam a prometer aquilo que Moçambique não pode fazer. Nós queremos trabalhar e o 
nosso Povo quer trabalhar. Eu estive reunido com os professores agora. E os professores disseram 
que querem trabalhar para melhorar a educação neste País. É essa coragem que nós temos, porque 
o objectivo dos Moçambicanos já está claro, não precisa alguém duvidar: qual é o objectivo desse 
Governo? O objectivo deste Governo é o Povo viver bem. E esse está definido num Programa, até 
temos Programa 2025. Agora não é andar a definir coisas. É andar a fazer coisas que já são sabidas. O 
Povo sabe que quer comida, o Povo sabe que quer estradas, o Povo sabe que quer hospital. É isso que 
o Povo quer. Quer não definições, mas realizações que nós queremos fazer.    

Gestão sustentável de recursos naturais e ambiente

A última prioridade. É prioridade porque nós temos muitas coisas para fazer. Mas porque quem quer 
tudo, tudo perde. Nós elegemos cinco coisas primeiro. Aqueles que querem fazer tudo, que façam 
porque não hão-de fazer nada! Cinco coisas. Então, a última coisa é: gestão sustentável dos recursos 
naturais e do ambiente. Moçambique é rico como se diz. Tem recursos naturais como todos nós 
sabemos. Mas é preciso explorar esses recursos bem, para que não acabem cedo, para que aquilo que 
tiramos sirva a nós próprios para que não possamos destruir. É preciso proteger. Essa é uma grande 
responsabilidade da nossa geração. Há floresta, madeira. Não é cortar de qualquer maneira que nós 
depois vamos ter madeira amanhã, até aquele pequenino que não cresceu. Ou, quando cortamos, é 
preciso primeiro repôr para aqueles que estamos a nascer agora encontrarem como nós encontramos, 
que os nossos antepassados deixaram. 

Quando vamos pescar, não é pegar aquele peixe pequenino que tem que reproduzir para encher 
mais. Isso é o que chamamos de gestão sustentável de recursos naturais. Andar a fazer coisas como 
devem ser. A galinha quando nasce na nossa casa, quando choca, aquela galinha, nós não comemos 
pintainho, há alguém com come pintainho aqui? [Não!] 

Até temos medo, não dá. Então, nós esperamos crescer aquele pintainho, e as vezes dissemos: ok! 
Aqui vamos começar comer este porque esta fêmea aqui vai dar mais, para continuarmos a ter as 
coisas. É esse pensamento que o vosso Governo tem de fazer coisas para continuarmos a comer 
sempre, não a comer tudo hoje e acabou! 

Por isso, é que costumamos vos pedir: não façam queimadas! Porque só estão a procura de animal 
pequenino. A pessoa que faz queimadas a procura daquele animal pequenino só, está a pensar comer 
hoje só. Não está a pensar que amanhã tem que comer. São essas pessoas que têm medo de plantar 
coqueiro. A Província de Inhambane não tem esse problema. Planta coqueiro, mesmo sabendo que 
estou velho, amanhã posso não viver mas sabe que aquele que há-de vir tem que comer. Por isso é que 
Inhambane é o exemplo de visão, daquele que pensa no amanhã, não pensa só hoje.   

População de Inharrime, da Província de Inhambane, 

Esta coisa dos chefes que estão aqui a acompanhar-me, agora quero apresentar-vos. Sair dos gabinetes, 
sair dos computadores, e vir aqui no terreno e ver quem produz lá na machamba, ver que aqui não 
há água, é muito bom porque quando sentamos ali e porque uns insistem sentados e não sabem que 
aqui precisa de energia, numa Povoação. Aqui produz-se peixe, mas o peixe apodrece; a não saber 
que aqui produz-se manga, e depois não tem mercado; e depois analisam, fica mal. O bom é irmos 
ver essa população como vive e o que é que faz. Por isso, eu trouxe mais meus camaradas e chefes 
para vos ver aqui. 
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População de Inharrime, 

Há quem que não quer viver bem? [Não!]
Então, nós todos sabemos que é preciso viver [Bem!]

População de Inharrime, 

Há quem não sabe que precisa de água? [Não!]
Então, querem que o vosso Presidente ir sentar no gabinete para ir escrever o que é que aquela 
população precisa: água! Eu já sei. Aquele que não sabe deve vir, não é? Então, vamos trabalhar!

Eu vou agora vos apresentar as pessoas que me acompanham, só que tenho pena porque, se até 
Presidente cumprimenta em Chope, eles não vão falar português aqui. [RISOS E APLAUSOS]

Quando o Administrador falou, quando o Governador falou, não houve intérprete aqui. Houve? 
[Não!] 
Porque só podia interpretar para o vosso Presidente, não é isso? [Sim!] 
Para ouvir os que estão lá longe não é? Agora, eles vão se apresentar um a um. Quem não sabe, é 
melhor... não sei como... [RISOS]. Enquanto isso, vou pedir cinco pessoas para virem nos aconselhar 
para ainda dizer, ou destacar aquilo que é importante. Enquanto isso, juntam-se aí e depois hão-de 
vir falar e os que acompanham hão-de se apresentar. 

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]
[Seguem-se as intervenções da população]

Obrigado!

Inharrime hoye! [hoye!]
O nosso Líder traiu-me. Disse que eu tinha cem dias e não ia fazer nada, mas acabou falando. [RISOS]

Cem dias de governação

Mas não faz mal porque eles prepararam o Presidente e têm a confiança que mesmo com um dia, já 

com o primeiro dia quando eu estava a tomar posse estava a cair a estrada, a Ponte de Mocuba e 
quando sai da Praça, primeiro problema que tratei foi como resolver o problema da ponte, já no 
mesmo dia, meia hora depois. Não tinham energia todas as Províncias do Norte e trabalhamos em 
tempo recorde. Conseguimos pôr a Estrada Nacional a circular. Conseguimos a energia. É verdade 
há quem acha que demorou, mas estava a chover mesmo quando trabalhávamos. Por isso, a questão 
colocada está certa. Não fiquemos a espera dos cem dias para podermos começar a trabalhar, porque 
senão agora vão esperar seis meses, vão esperar um ano. É para trabalharmos. Aquilo que podermos 
fazer agora, vamos fazer!

O Líder Eugénio, antes de tudo depositou a confiança em nós, aliás é o resultado da votação que fez. 
Mas encoraja-nos por saber que continua a acreditar no nosso projecto. Este é o calor que também 
estamos a ouvir das populações. Mas mesmo assim falou da necessidade de reflexão sobre aquilo que 
se chama ajuda quando um líder morre. Então, é ajuda funerária. Falou também para reflectirmos 
sobre o subsídio. Algum pensamento está a ser desenvolvido neste sentido. Estamos a pensar nisso, 
como também pensamos no combatente, como no professor. Estamos a pensar nos médicos, nos 
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enfermeiros. Mas foi bom que mais uma vez recordou. Não é que estava esquecido.  
 

 Polícia versus separação de poderes

A Anamia reclama, solicita ou pede mais um posto de saúde. Leonardo saúda o Programa do Governo 
que considera que reflecte as promessas do Manifesto Eleitoral e repisa a necessidade da Estrada 
Inharrime-Pande, Escola Secundária em Chacana, e apela para que o diálogo traga resultados. 
Venâncio Cumbana coloca o problema de cauções quando o polícia consegue recuperar o criminoso, 
ou as populações encaminham mas a parte jurídica solta. Bom, o Administrador havia dito, e não 
disse mal, quando disse que havia a independência do juiz, porque também há vezes que há provas 
de que prende-se as pessoas não certas. Então, eles têm um procedimento para isto, mas nós neste 
espírito de respeito de poder, o poder legislativo, o poder judicial, e nós que somos executivo, vamos 
tudo fazer para ver se transmitimos o sentimento das populações, porque afinal todos esses três 
poderes é para servir o Povo Moçambicano. 

Paz, Unidade Nacional e Trabalho

O último que falou, apelou mais a necessidade de Paz para se poder desenvolver Moçambique, e 
em particular Inharrime. Refuta a divisão do País e diz, apela que a Unidade Nacional é o que pode 
nos ajudar. Alias, é só ver o exemplo, mas o vosso Administrador aqui não é de Inharrime. O vosso 
director distrital de educação também não é de Inharrime, é de Homoíne. Tem também muita gente, 
por exemplo como o vosso Comandante da Polícia que é de Govuro. Então, para dizer que é real. 
Cada um trabalha de Inharrime que estão no Governo Central, nas Províncias etc. Nós tomamos 
nota, mas foi mais para sensibilizar a todos.

Para além desses que falaram aqui, também queriam falar, mas os Conselheiros conseguiram falar 
com eles. Falou Maria Rungo, falou Anita Cuambe, falou Armando, falou o Representante da 
AMETRAMO. Basicamente esses todos saudaram a expansão de energia, por exemplo, para o Bairro 
de Chilengue. Agradeceram o bom atendimento no Hospital de Mocumbi e Chacana. Agradeceram 
a Estrada Inharrime-Mocumbini. Mas também o Representante da AMETRAMO queria saudar 
porque diz que muito fez durante a campanha para que saíssemos vitoriosos e afirma que muito está 
a fazer para que possamos governar bem. E claro, cada um a sua maneira está a fazer esforços para 
que as coisas corram bem. Tomamos nota dessas observações e também queremos agradecer. 

Coisas que não estão no plano deste ano, vamos ver se consideramos no plano dos próximos anos. 

Inhambane hoye! [hoye!]

Obrigado a todos! 
Moçambique hoye! [hoye!]

Vamos trabalhar! Não há tempo para falarmos. Tempo é só para [Trabalhar!]  
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
MASSINGA

Vila Municipal de Massinga, Bairro Mudauca, 10 de Maio de 2015

[...] PR fala em matsua

Ina nzavuka kwatsi!
Zibhonguile!
[APLAUSOS]

Agradecimentos

População de Massinga,

Primeiro, recordar-vos que no dia 2 de Outubro estivemos neste palco mesmo e era um domingo 
também como hoje. E dissemos, vamos rezar. Depois de falarmos vamos rezar e depois de essa reza 
vamos pedir a Deus nos abençoar para ganharmos as Eleições. Foi ou não foi? [Foi!] 

Massinga hoye! [hoye]

Ganhamos e ganhamos bem! Ganhou o vosso candidato que vocês puseram-no como Presidente, 
e hoje está a falar aqui! Se alguém quer ser Presidente, tem que ir a Massinga. Quando for num 
domingo, tem que ir rezar. Daquela vez fomos a Igreja Metodista Unida. Hoje tivemos aqui uma 
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bênção dessa outra Igreja. Então, abençoou-nos o Deus e ganhamos! 
Zibhonguile Massinga!

Como aquele tempo estávamos em campanha, os meus camaradas disseram: depois da Igreja, venha 
aqui em casa. E saímos, fomos a casa do nosso irmão, camarada Chassico. Almoçamos lá. Ele é 
da outra Igreja, não esteve na Igreja. Almoçamos e disse: avança, não há recua! Avançamos e não 
recuamos. Vim aqui para dizer: já estou aqui, sou o vosso Presidente e vim vos agradecer por tudo 
o que fizeram! 

Khanimambo! Zibhonguile Massinga!

Vínhamos de Inhambane. Inhambane acabava de nos deixar uma mensagem: que nós quando 
ganharmos, vamos respeitar a religião. Não interessa qual a religião, mas vamos respeitar! E, por isso 
mesmo, quero dedicar estes primeiros minutos para agradecer os meus irmãos que hoje deviam estar 
a rezar, ou rezaram muito cedo ou vão rezar depois por terem estado aqui, para estarmos juntos. E 
muito obrigado! Reconhecemos este gesto e continuaremos a orar para que tudo possa correr bem 
em Moçambique. 

Quando estivemos aqui, escolhemos um tema que abordamos juntos. Era se nós ganharmos – 
tínhamos a certeza que íamos ganhar porque vocês trabalharam muito para isso – vamos respeitar a 
separação de poderes: Legislativo, o Executivo e aquele Judicial. 

Hoje iremos falar aqui sobre um instrumento elaborado pelo Poder Executivo, e que foi aprovado 
pelo nosso Parlamento, que é outro poder. Portanto, há sinais fortes de que continuaremos assim a 
respeitar. Faremos o que hoje vou trazer para vocês. 

Quero agradecer do fundo do meu coração, aquela calorosa recepção que tivemos ali em frente do 
Palácio, ali ao lado da Igreja, com aqueles grupos culturais todos a actuar. Este movimento todo, esta 
alegria, estas danças, estes jovens, esses homens, essas mulheres, que nos receberam com calor, e 
ainda a nossa irmã Dama Loka que veio de Vilankulos, para ver se connosco partilha essa cerimónia. 
Muito obrigado! Muito obrigado irmãos, por esta actividade cultural!
Agradeço também o nosso Pastor Vilanculos, Pedro Vilanculos, que aqui abriu a cerimónia orando 
para nós todos. Obrigado Pastor Vilanculos! 

Agradecemos também a mensagem da população, uma mensagem que nos dá força, que nos encoraja, 
que nos indica que estamos no bom caminho para continuarmos. Obrigado população de Massinga 
por esta mensagem que foi lida aqui!

Mais uma vez, a população de Massinga mostrou-nos que mesmo tendo pouco – e agora há sinais 
de bolsas de fome, porque a chuva não foi suficiente – conseguem o pouco tirar e oferecer. Quero 
agradecer esta oferta. Aquilo que for a mais que eu não conseguir consumir, penso que vocês me 
autorizarão também para eu poder partilhar com outros, como vocês partilharam comigo. 

Programa de Governo

Esta deslocação, desta vez, tem dois objectivos principais. Antes desses dois objectivos, primeiro 
viemos vos ver e vocês mais uma vez nos verem, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade a 
outra vez quando por aqui passamos. A minha primeira missão é: viemos agradecer a população de 
Massinga, a população da Província de Inhambane, pela forma organizada, exemplar, ordeira e séria 
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como votaram. E neste caso concreto, votaram em mim e no meu Partido FRELIMO. Muito obrigado 
por esta votação, por esta confiança que nos deram para, mais uma vez, darmos a nossa contribuição 
para o crescimento, para o desenvolvimento de Moçambique, e em particular o crescimento deste 
Distrito de Massinga! 

A Província de Inhambane, mais uma vez, mostrou que está comprometida com o crescimento e 
desenvolvimento. Não se entretém. Por isso, irmãos, caros Moçambicanos aqui em Massinga, aqui na 
Província de Inhambane, nós estamos prontos para darmos o seguimento do vosso sonho, esse sonho 
que já conhecemos todos mas iremos anunciar aqui, para onde vamos partir para podermos atingir 
o nosso objectivo central. Vamos nos concentrar na nossa agenda principal, portanto, a agenda do 
Povo Moçambicano que é tudo fazer para criar o bem-estar do Povo Moçambicano do Rovuma ao 
Maputo e do Zumbu ao Índico. 

Quando viemos aqui, nós dissemos as nossas ideias, aquilo que nós queremos fazer e vocês 
enriqueceram. Disseram que sim, mas aqui em Massinga queremos mais isto. Falaram de muita coisa 
e continuaremos a falar. Ouvimos aquilo. Também soubemos, tínhamos começado outro trabalho 
que estava a ser feito no mandato passado. Algumas coisas não terminaram porque não se faz em 
um ano, em dois anos, mesmo em cinco. Começaram e continuam. E vocês disseram: esse vosso 
pensamento é bom. Então, aceitaram e votaram. Então, nós vamos continuar. Levamos estas ideias 
todas, organizamos e escrevemos no Programa. Este Programa dos cinco anos, é este Programa que 
quero partilhar e dizer a vocês que aquilo que disseram é isso que nós vamos fazer. Mas, devemos vos 
dizer para sabermos se estamos certos ou não. Nós, vocês também, nós – eu e vocês – sabemos que a 
primeira coisa que é preciso para nós podermos viver, é preciso comida. É ou não é? [É!]

Bem-estar da população

Então, no nosso Programa, esta questão da comida é principal. É isso que nós vamos fazer tudo 
por tudo para que não falte comida aos Moçambicanos. Deve ser produzida aqui em Moçambique. 
Vamos tudo fazer para diminuir as importações, até terminar na comida porque nós temos a terra 
para produzir bem até para podermos vender. Nós temos terra para pastar o gado, para comermos a 
carne, para bebermos o leite, para comermos o queijo, até mais tarde para vender a carne. 

Nós temos água, temos o mar, para podermos pescar. Temos rios para podermos pescar. Podemos 
fazer lagoas, barragens, para podermos criar o peixe. Mas ainda nessa Província de Inhambane, 
nas baixas, fazem-se tanques para termos o peixe para podermos comer e para mandarmos fora. A 
comida deve deixar de ser problema neste País. 

No nosso Programa, privilegiamos a educação. Precisamos que os nossos filhos todos cresçam 
com a formação escolar, técnica, etc.. Isso está também no nosso projecto. Nós podemos comer, 
nós podemos estudar, mas as vezes adoecemos. Então, a saúde é também preocupação central deste 
Governo. 
Bom, comendo, estando saudável, também estudando dá para aguentar, mas nós queremos ir mais 
longe. Queremos o bem-estar da população, portanto, a qualidade da vida. Significa ter boa casa ou 
casa condigna, significa ter casa com energia ou a nossa vila ou a nossa Povoação estar iluminada, 
termos energia para accionar as bombas que puxam a nossa água – isto ainda queremos. Significa 
emprego para jovens, porque para ter essas coisas todas, energia, ter água, ter boa casa, é preciso ter 
alguma coisa para poder pagar. Significa ter boas estradas, ter pontes, para nós podermos viajar a 
vontade se quisermos ir a Maxixe, a Morrumbene, a Maputo, a Pemba, a Nampula, a Beira. Isto é o 
bem-estar!
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Com estas preocupações todas que vocês nos falaram e que nós também sabemos, não descobrimos 
porque ninguém descobre coisas que já são claras, então organizamos neste Programa dos cinco 
anos, nós o poder executivo, portanto o Governo, carregou aquilo e foi entregar a Assembleia, o 
outro poder. Analisaram e já aprovaram esse Programa e já começamos a trabalhar. 

Paz, Unidade Nacional e Soberania

Este Programa tem cinco prioridades essenciais. O País tem muitas prioridades, mas escolhemos 
aquelas cinco que são para atacarmos e aguentarmos. A primeira coisa que nós escolhemos como 
grande prioridade é essa coisa que vocês leram na vossa mensagem. Também o Padre, o Pastor, 
disse a mesma coisa: Paz, Unidade Nacional – quando dizia que não quer a divisão de Moçambique 
– e a Soberania, nós Moçambicanos termos o nosso território e sermos respeitado. É isso que nós 
queremos como a primeira prioridade: Paz, Unidade Nacional e a defesa da Soberania, ouviram?

Paz

A Paz. Há quem não gosta de Paz? [Não!] 
Sem a Paz, podemos produzir? [Não!] 
Podemos viajar? [Não!] 
Podemos estudar? [Não!]
Então, a Paz é um bem precioso que nós todos – crianças, jovens, velhos, homens, mulheres, partidos 
políticos diferentes, todos juntos temos que nos encontrar, religiosos: os católicos, protestantes, 
metodistas, islâmicos, etc. – temos que nos juntar. Ninguém deve estar a pensar que a Paz vai ser 
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entregue por um grupo de pessoas. Que um grupo tem que estar a depender de outro grupo para ter 
a Paz. Temos que ser nós todos Moçambicanos juntos para trazermos a Paz, para vivermos porque 
nós todos precisamos da Paz. E isso é importante.
 

Unidade Nacional

A Unidade Nacional é o que referiram aqui. O Eduardo Mondlane quando saiu de Mandlakazi, bom 
vocês conhecem um pouco a história porque ele esteve aqui na vizinhança a estudar, em Cambine. 
Saiu de Mandlakazi e veio para aqui. Ninguém falou aí na fronteira, não entra aqui. Não entra aqui, 
aqui em Inhambane. Não foi isso. Saiu daqui e foi lá para o Norte. Dirigiu a Luta de Libertação 
Nacional na Província de Cabo Delgado, Província de Niassa, Província de Manica e Sofala na altura, 
Província de Nampula... 

Todo o País juntou-se e libertamo-nos. Por isso, Moçambicanos não têm o problema de origem. Os 
vossos enfermeiros aqui no hospital, eu vou ainda visitar a eles hoje, os vossos professores todos, 
nem são todos daqui. Uns vieram de outros Distritos. Então, o Povo Moçambicano não tem este 
problema. Nós não podemos trazer um problema fictício, que o Povo não tem. Nem sequer pergunta 
de que religião você é mesmo. Quando vai para o hospital, o doente não é perguntado: você é doente, 
você vem de que Distrito? Ou você é de que partido para ser doente? Não! Nós vamos continuar e 
viver assim. É isso que nos faz pessoas. Não podemos estar divididos nunca! 

A Unidade é boa coisa. Mesmo aquelas pessoas que não votaram na FRELIMO ou em mim em 
algumas Províncias e em alguns Distritos, não ouviram nunca de que o Distrito tal que não votou a 
FRELIMO, os doentes não têm hospital. Não há isso! Não inventem coisas e vamos continuar a viver 
bem! [APLAUSOS]

Condenação aos ataques xenófobos a Moçambicanos na África do Sul

O segundo ponto, aliás, até antes do segundo ponto, essa questão de Paz, podemos adicionar até 
aquilo que aqui nos chamaram atenção: actos de xenofobia. Esses que se deram na África do Sul. 
Aquilo é falta de Paz também. A Paz moral, a Paz de respeito pela vida humana. Nós imediatamente 
reagimos, dissemos aos nossos irmãos da África do Sul, falamos com a Presidência da África do Sul 
e dissemos que não queríamos que aquilo acontecesse com os Moçambicanos. Condenamos. Eles 
prometeram-nos que tudo iam fazer para que aquilo parasse. E continuam a nos informar o que é 
que estão a fazer. Condenamos. Aquilo não pode estar a acontecer, mesmo na África do Sul, aqui em 
Moçambique e nenhuma parte do mundo. Um ser humano, porque o outro tem mais do que eu, tem 
que pegar em arma, faca, e andar a matar. Não! Por isso, isso faz parte desse nosso primeiro ponto, a 
prioridade de Paz, Unidade Nacional e Soberania.

Desenvolvimento Humano e social

A nossa segunda prioridade é o Desenvolvimento Humano e Social. Portanto, temos que priorizar o 
homem, o Moçambicano, para estar desenvolvido. Não é só estudar muito. Pode estudar e não estar 
desenvolvido. Estudar é importante para se conseguir estar facilmente desenvolvido. Isso é nossa 
prioridade número dois. O homem desenvolvido não é necessariamente o homem instruído ou 
estudado, mas é uma condição, como disse. Mas vamos trabalhar como desenvolver a mulher, vamos 
trabalhar como desenvolver a criança, vamos trabalhar como desenvolver o idoso, vamos trabalhar 
como desenvolver o nosso líder, o nosso combatente. É isto que vamos fazer. Ter saúde, ter condições 
de vida, a qualidade da vida, é isso que me referi na introdução. Esta é que é a nossa prioridade 
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número dois, porque queremos o Homem desenvolvido. Não queremos crianças subnutridas. E isto, 
vamos trabalhar durante este mandato.

Emprego, Produtividade e Competitividade

A terceira prioridade é Emprego, Produtividade e Competitividade. Se nós conseguirmos empregar 
muitos Moçambicanos, esses problemas todos que acabo de falar e que vamos falando, vamos tentar 
minimizar. A fome que falei, a falta de escola, de saúde, precisamos de produzir para podermos 
recursos e resolver estes problemas. Agricultura, turismo, pecuária, pesca, exploração mineral, 
florestal, esses todos são a riqueza que Moçambique tem e que temos que saber explorar, e mais 
outras, da forma racional para podermos ter recursos e resolvermos os nossos problemas. 

Produtividade

[...] Produção de mais alguma coisa. Portanto, produzir muito. Nós fomos visitar, quando estivemos 
em Xai-Xai aí, no Vale do Limpopo – quando eu for a outra Província vou dar exemplo daqui, mas 
preciso de dar exemplo de outro para vocês aprenderem e vou carregar a vossa para Nampula, 
para também aprenderem. Em Xai-Xai vimos, tem ali 1 hectar desbravado e então foi deixado ele. 
Produziu sozinho e no primeiro ano naquele hectar só tirou 3 toneladas de arroz. Então, porque o 
vosso Governo quer produtividade, chamou aqueles agricultores e explicou: ponha neste passo! Leva 
esta semente que é melhor, porque nesta semente sai arroz grande e não demora! Depois, utiliza essas 
técnicas, rega desta maneira. Nos mesmos sítios de 1 hectar, nas mesmas horas de trabalho, tiraram 
nove toneladas de arroz. É isso que o vosso Governo quer que é a produtividade. 

Vou dar exemplo daqui de Inhambane. O Governador levou-me para ir ver aí tanques de criação de 
peixes aí em Inhambane. Um espaço pequeno, a água que sai sozinha, não precisa de trazer a água, 
sai do chão numa baixa, meteram lá alvinos, aqueles peixinhos pequeninos – 2000 peixinhos – foram 
ensinados até a comida que vocês têm muito: cascas de limão, cascas de batata, cascas de manga, 
bem cedo, etc... e até pode haver mais, se calhar cascas de sumo de cajú... Espero que os peixes não 
fiquem bêbados lá, não é. Então, aquilo bem pilado e meteram. E sai depois de seis meses peixe muito 
grande. E estão a resolver problema. É a produtividade que o vosso Governo quer. Vão só de manhã, 
atiram aquele produto e vão a machamba. Fazem arroz e outras coisas. Quando voltam de lá, passam 
a fazer aquilo. Por mês tem peixe, tem arroz, tem mandioca, tem tudo. É isso que nós queremos 
fazer para resolvermos problemas. Não estarmos em guerra ou em conflitos, porque trabalho há e as 
técnicas existem.

Competitividade

Competitividade, isso Moçambicanos, população de Massinga, vamos andar rápidos. A nossa manga 
é boa e nós não vendemos a manga porque por vezes dizem que não tem qualidade. A nossa batata 
é boa. Então, temos que produzir de forma que possamos colocar esses produtos no mercado. Agora 
não é para andar a murmurar: eh eh eh.. Não! É para trabalharmos e termos essas coisas e colocarmos 
no mercado.          
     

Infra-estruturas económicas e sociais

A quarta prioridade, também é vosso problema, é nosso problema: infra-estruturas económicas e 
sociais. Vamos construir estradas, vamos continuar a estender a energia. Vamos construir pontes e 
vamos continuar a abrir furos de água. Mas este mandato, vamos dar também prioridade a construção 
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de barragens, para reter as águas, água para irrigar as machambas, água para criar peixe, água para 
produzir energia, para não acontecer isto: quando não chove, não temos água. Ou quando chove, a 
água destrói machambas. Essas infra-estruturas também vamos fazer neste mandato. 

Gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente

A última prioridade que nós escolhemos é a gestão sustentável dos recursos naturais e do nosso 
ambiente. É so ver aqui. Conseguimos caber aqui nesta sombra, porque mantivemos as árvores e dão-
nos a sombra. Nós temos riqueza aqui, mas essa riqueza se for mal explorada, mal distribuída, não 
vai servir continuamente ao Povo Moçambicano. Ontem, dava um exemplo e acho que é um bom 
exemplo para repetir. Vocês criam galinhas em casa, criam ou não? Ou criam patos, também não é? 
Quando a galinha dar 12 pintos, e vocês no dia seguinte recebem visitas – como eu hoje, fui dado 
galinha – vocês dão pintos? Vocês dão pinto? Deixam crescer, não é? Dar pinto, se calhar até podem 
dar, mas vocês comem pinto lá em casa? Pinto que nasceu, chocou hoje a tarde já estão a matar? 
[Não!] Então, o vosso Governo pensa também assim.  

Aí no mato temos animais, gazelas. Não matar aquelas gazelas pequenas. Ali no rio, ali no mar temos 
peixe. Não matar aqueles peixinhos. Ali no mato temos árvores para tirar madeira, lenha. Não matar 
aquelas árvores que ainda não são grandes. Ali em Tete, temos carvão por baixo. Ao cavar o carvão 
temos que saber mais tarde como é que fica aquele buraco. É esta prioridade que nós queremos dar, 
explicando de uma maneira mais simples possível. 

Por isso, nós queríamos anunciar aqui o Programa, porque vocês fizeram a vossa parte: elegeram-
nos. E depois, nós estivemos sentados a fazer o Programa da Governação dos cinco anos. Já fizemos. 
A Assembleia fez a parte dela. Neste caso, elegeram-nos mas o Poder Constitucional, aquele ali legal 
veio e validou, fez o trabalho dela. E nós o Executivo produzimos o Programa, entregamos aos que 
fazem leis. Aprovaram. Então, agora estou a vir dizer ao Povo que aquilo vamos fazer, vamos trabalhar 
desta maneira.

[...] Quando viermos, vamos dizer aquilo que tínhamos dito que vamos fazer, fizemos isto, isto, isto. 
É assim como eu quero governar. Governar prestando contas ao Povo que é meu patrão. 

Moçambique hoye! [hoye!]

Vou ouvir o vosso conselho. Não vou me distrair. Vou com aquela agenda que vocês me deram, que 
é o bem-estar para o Povo Moçambicano e sempre voltar para este Povo e dizer o que estou a fazer. 

Eu agora vou aproveitar este momento para apresentar as pessoas que me acompanham. Posso 
apresentar-vos? 
[...]

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]     

Eu quero dar um sinal. Aqueles que apoiam a Unidade Nacional todos vamos fazer assim. Até os 
nossos líderes estão a levantar. 

Moçambique hoye! [hoye!]
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Eu só conheço um sítio, aqui não tem, aí na Ilha de Moçambique, onde quando dizem: aqui em 
Moçambique, eles dizem vava Omuhiphiti, não dizem Ilha de Moçambique. Há tradução de 
Moçambique. [RISOS] 
Então, pode começar a primeira pessoa vir falar! 

[Seguem-se as intervenções da população]

[...]
Estradas 

Bom, as grandes preocupações que nos colocaram, fazem parte da nossa lista dos problemas 
para este Distrito. Vínhamos sabendo que temos que angariar recursos para a Estrada Massinga-
Funhalouro, Massinga-Mabote, mesmo o Sistema de Água e a Expansão de Energia que falaram. E 
vamos continuar a trabalhar neste sentido, a tentar mobilizar mais recursos para resolvermos o mais 
cedo possível o que podermos, por causa dos recursos. Mas está dentro do nosso projecto. E vamos 
criar condições para que essa estrada seja transitável. 

Não à divisão de Moçambique

Também vocês falaram que uma pessoa incompleta não pode fazer nada. Portanto, não há metade de 
pessoa, para dizer que Moçambique não pode ser dividido. É uma mensagem forte para nós mesmos, 
para todos nós Moçambicanos. 

Vocês ouviram o que disseram. Não vou repetir. Mas vou dizer que para além desses que falaram 
aqui, mais de 7 pessoas apresentaram as suas preocupações aí atrás. Uns mostraram a sua prontidão 
em satisfação com o nosso Programa e colocam-se a disposição para ajudar o Governo para cumprir 
esse Programa.

Dupla cobrança de água

Também tivemos um deficiente que diz que tem mais de 10 pessoas, crianças, sob a sua responsabilidade 
e pediu apoio. Também voltaram a repetir a questão de que há dupla cobrança de impostos sobre a 
água. Nós vamos tentar compreender e como é que isso tem que ser só um produto.  

Médicos e enfermeiros para Massinga

[...] Médicos e enfermeiros é uma questão que vamos considerar. Aliás, o Distrito é o mais populoso, 
penso que merece ter médicos ou enfermeiros a altura de atender essa população toda. 

Expansão da rede de energia e indemnização de coqueiros

Houve também a observação de que a EDM [Electricidade de Moçambique] quando faz a extensão 
de energia, remove coqueiros e não indemniza. Vamos compreender. Para isso é preciso as pessoas 
colocarem o problema, para serem conhecidas. 

Preocupações ligadas a Igreja

Também houve alguns Pastores que trouxeram algumas preocupações ligadas a Igreja. Vamos 
encontrar espaço para compreender isso ao detalhe, incluindo a estrutura interna da Igreja. Não 
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queremos interferir na estrutura interna de uma religião. 
O Bairro de Mudauca recebeu-nos, hoje recebe-nos e acho que merece a escola. Mas o Governador 
já ouviu. Ouviu essa questão da Escola para este Bairro de Mudauca.

Mudauca hoye! [hoye!]  
Massinga hoye! [hoye!] 
Província de Inhambane hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]

Muito obrigado mais uma vez! E voltaremos noutras ocasiões para dizermos aquilo que estamos a 
fazer.

Khanimambo!
Zicomo Kwambiri!
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REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM OS 
FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE NO DISTRITO DA MASSINGA

Vila Municipal da Massinga, Anfiteatro da Universidade Pedagógica Sagrada Família, 10 de 
Maio de 2015

Hoje é 10, não é? [Sim!]
Dia 10 é dia do? [Enfermeiro!]
É dia? [Do Enfermeiro!]
Então, posso antecipar a felicitação? [Pode!]
Parabéns! [Obrigado!]

Eu quero falar. Posso falar? [Pode!]
Porque eu quero dizer aquilo que eu sei e aquilo que eu assumi. Durante a campanha, falei com 
muitos grupos de Funcionários de Saúde. Qual é o termo que usam, funcionários ou trabalhadores 
de saúde? Não, há um termo. Eles discutem se devem ser trabalhadores ou funcionários. Eu vou dizer 
trabalhador, então, porque trabalham muito! É verdade que funcionário funciona... [RISOS]

Então, conversei nesta Província, conversei em Tete. Reuni com os médicos em Maputo e depois 
da minha investidura, participei na Gala dos Médicos. Portanto, a Associação dos Médicos e a 
Ordem dos Médicos organizaram a Gala e fomos conversar. Tivemos todos um ponto comum, onde 
convergiu o nosso pensamento. E este pensamento estava reflectido no Programa Quinquenal do 
Governo e no Plano Económico e Social deste ano. A minha preocupação, a vossa preocupação, a 
preocupação do Povo Moçambicano é nós continuarmos a expandir a saúde. Diminuir a distância do 
doente para o sítio onde deve ser observado. E isto tem estado a ser feito e muito bem. 

Nós tivemos o comício hoje onde as populações reconhecem mas pedem mais. Mas, a minha 
preocupação, a vossa preocupação e a preocupação do Povo Moçambicano não pára aí. Quer serviços 
de saúde de qualidade. E não existe até este momento, grandes reclamações sobre a qualidade de 
formação do pessoal de saúde. O que tem estado a acontecer até agora, o Povo está satisfeito com o 
enfermeiro, com o socorrista, com o servente, com o médico, sob o ponto de vista de prestação de 
serviços. Mas, precisamos de melhorar mais serviços, porque há outras componentes que precisamos 
de resolver. 

Comportamento dos profissionais de saúde

Um dos componentes, naturalmente, é o comportamento. Isso não tem nada a ver só com formação. 
É verdade que na formação temos que incutir esses valores, mas é o carácter de pessoas. Portanto, é 
o comportamento do trabalhador de saúde. Aqui na qualidade podemos muitas das vezes incluir os 
nossos objectivos de extensão, de melhoramento de qualidade de serviços de saúde, mas também da 
medicação, dos medicamentos. Então, convosco quero distribuir a nossa conversa em três grupos, 
porque vocês têm que ajudar a discutirmos essa coisa de qualidade. Esse problema de qualidade. Mas 
vou distribuir em três grupos, para irmos resolvendo esses problemas. Os grupos não se diferem 
aos que distribui ontem no Distrito de Inharrime com os vossos colegas professores. Eu gosto dos 
trabalhadores de saúde porque sabem que para serem o que são foram ensinados por um professor, 
é ou não é? [É!] É ou não é? [É!]



O POVO É O MEU PATRÃO

180

Mas gostos deles também, os professores, porque sabem que para eles conseguirem estudar e ensinar 
vão ao hospital, e encontram vocês de novo. Ali começa aquele diálogo de novo: o que é o primário, o 
ovo ou a galinha? Para vocês, o que é que foi o primeiro, o enfermeiro ou o professor? [Foi o Professor!] 
Mas o professor adoecia, e quando adoecia não ia para o enfermeiro? Então, é uma interdependência 
necessária que nos ensina que nós fazemos parte do mesmo grupo.

Gestão da saúde

O primeiro grupo que me preocupa, não pela ordem, é o grupo da gestão da saúde. É extremamente 
importante. Estamos a construir muitos hospitais. Estamos a adquirir muito equipamento. Estamos 
a formar muito Homem, muito enfermeiro, muito médico, portanto, recursos humanos. Então, nós 
temos recursos financeiros, recursos humanos, equipamento, o património, seja ele hospitalar ou 
médico. Então, enquanto a gestão de saúde não for eficiente, nós poderemos não concorrer para a 
qualidade dos serviços de saúde. 

Fomos agora visitar o hospital e em frente do hospital tem aquele centro que, pelos vistos, tem 
extremamente o aspecto de alto nível. Então, se nós tivermos uma gestão não racional, vamos 
continuar a ter edifícios que construímos sem lâmpadas, sujos, sem portas, casas de banho sem água. 
Então, passaremos toda a vida a termos problemas. É o que acontece com muitos hospitais e postos 
médicos ou centros de saúde nossos por causa da gestão. 

É por causa da gestão de saúde que, por vezes, os vossos processos, os vossos salários, as vossas horas 
extras, porque aquele que gere a saúde não consegue gerir convenientemente, não tem preparação por 
vezes, ou não tem vontade, então existem problemas onde não há. As normas estão estabelecidas e 
são conhecidas. Estamos a falar da gestão dos edifícios, da gestão dos recursos humanos mas também 
pode ser a gestão financeira. Os poucos recursos dirigidos, direccionados à saúde, se encontrar gente 
que gere mal – se é um fundo para medicamentos e depois ou não compra, ou se compra a logística 
não é gerida convenientemente, há quebras, a gestão do stock do medicamento só compra quando 
acaba ou então, compra em grandes quantidades e fica fora do prazo, etc., etc.. Isso se chama gestão 
de saúde, e mais coisas que vocês até sabem que ficam engatadas ou bloqueadas, precisamente por 
falta dessa consciência da gestão. Então, queria que juntos reflectíssemos também em torno disso, 
porque este é um grande problema. 

Eu tenho dito que não é necessariamente que um gestor de saúde seja médico. Pode haver um médico 
bom aqui, e se calhar vamos prejudicar este médico bom – fomos ver aí a Doutora Eva, não sei se está 
aqui ou ficou lá, não foi convidada para esta reunião? Está a tirar dentes pessoas? Eu tenho medo de 
médicos. Assim que puseram roupa branca, estou com medo. Enfim, medo de injecção, dizerem que 
estou doente, mas hoje não estou! [RISOS] 

Deixem-me falar e depois digam no fim. Mas, para dizer o seguinte: não é necessariamente, porque 
pode ser bom cirurgião. Por causa da fama e por ser melhor cirurgião da Província de Inhambane e 
vocês dizem: fica Director Provincial de Saúde! Podemos estar a queimar o homem. O homem faz 
bem aquilo que aprendeu. E temos que deixar fazer aquilo bem. E para gerir isso, podemos se calhar 
encontrar um economista bom ou alguém que se especializou na administração hospitalar. Há curso 
disso: administração hospitalar ou saúde pública. Então, nós temos que em torno disso ver o que é 
que está a engatar, porque grande parte das preocupações que vocês têm é resultado da gestão da 
saúde, dos serviços de saúde. 
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Património, Infra-estruturas e Equipamentos

O outro grupo que acho que juntos temos que reflectir, que concorre para a qualidade de saúde é 
aquilo que normalmente nós corremos para isso: hospitais, construção de hospitais, etc., portanto, 
infra-estruturas. Mais hospitais, mais blocos operatórios, mais centros de saúde, etc., etc.. mas 
também é o problema de equipamentos. Ficamos ali, fomos ver aquela área de estomatologia que 
diz que parece que no País é o melhor equipamento está aqui. Gostei porque está com orgulho, o 
equipamento é lindo. Mas ele disse que é novo, não sei se daqui a dois anos vai continuar limpo. Mas 
para dizer que se não estiver limpo, voltamos para o problema de gestão. Ele próprio tem que ter essa 
maturidade, mas o equipamento é extremamente necessário porque concorre para a qualidade de 
saúde. 

O Homem

Portanto, falei do primeiro grupo de gestão, falei do segundo grupo de património, portanto, infra-
estruturas e equipamentos, e o último grupo – pela prioridade é o mais alto – é o Homem, que são 
vocês! É o Homem, que são vocês! Sem vocês nada pode acontecer, porque quem vela pelas infra-
estruturas é o homem a partir da altura da concepção, construção, etc.. Quem gere é o Homem. E 
gerir o Homem é ainda mais complicado. [...]
 
[Seguem-se as intervenções dos Funcionários da Saúde]

[...] Não ganharam. Não ganharam nada [APLAUSOS E RISOS]

Hospital vai ser construído

O processo do vosso hospital já foi feito. Já foi identificado o local. Já foi, o processo já entrou no 
Tribunal Administrativo. O concurso foi lançado e vai ser construído. Não pediu nada. Já isso o 
Governo já sabia. Eu quando passei por aqui já me tinham falado disso e não me esqueci. E vai 
ser construído. Por isso, é resposta imediata. Agora não batem palmas, não queriam hospital? 
[APLAUSOS]

Expansão do hospital

Aqueles últimos falaram do hospital – da expansão. Se olharem bem, as obras estão a ser construídas 
de uma maneira desenquadrada e baralham-nos. Aquela entrada principal nem parecia que estamos 
a entrar no hospital. Então, o outro hospital distrital que vai ser construído vai estar bem ordenado, 
as coisas bem estruturadas. Esse não vai ser abandonado. Por isso mesmo, estou plenamente de 
acordo quando sugerem que tem que ser feita a vedação. A vedação até evita conflitos. Assim, vamos 
ver se... Não sei porque é que o Presidente do Município não levou isso a sério, senão qualquer dia 
amanhã hão-de construir no seu hospital, dentro aí, e depois custa tirar as pessoas. Mas o muro é 
uma maneira de conservar uma área que não se deve entrar de qualquer maneira dentro, por uma 
questão de saúde. 

Maior fluxo de pacientes, maior confiança do Povo nos Serviços de Saúde 

Falaram de que há muito fluxo de gente. Não tenham medo. Significa que o nosso Povo acredita em 
vocês. Quando não acreditava não vinha para o hospital. Fazia o parto em casa. Quando vinham, 
era tarde. Mas agora não, pequena dor de cabeça antes de procurar se é malária, ele não se medica, 
vem para aqui. Se tem diarreia, vem para aqui. Enche. Então, isso é muito bom. Sinal de que a vossa 
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mensagem está a chegar e o resultado do vosso trabalho está a ser reconhecido. Isso pressiona a nós 
o Governo para podermos criar mais condições para mais abrangência e para a qualidade. É por isso 
mesmo que a própria população no comício hoje, disse: sentimos pena dos nossos médicos e dos 
nossos enfermeiros. São poucos. Não disseram que atendem mal. O que é normal noutro sítio é: mau 
atendimento! mau atendimento!  

Alguém está aflito, chega. Nunca sabe se o médico ou enfermeiro ou o técnico está com alguém lá 
dentro. Ele quer ser o primeiro, porque a dor cada um sente sozinho. Não partilha com alguém, 
mesmo irmão. Podem ser amigos, mas a dor cada um sente sozinho. Claro, nessa altura normalmente 
a pessoa reclama: não me atenderam... Mas ele sabe que são poucos. Nós estamos a trabalhar neste 
sentido, o rácio médico/habitante, enfermeiro/habitante é muito baixo. Portanto, tem que ser 
melhorado. Então, nós vamos trabalhar neste sentido. 

Gerador e formação profissionalizante em saúde

Tomamos nota essa questão do gerador. Teremos que ver. Agora, a formação. Falou-se de que a 
formação está relegada. Se olharem bem, o Ministério de Saúde é um dos Ministérios com muitos 
centros de formação. Isto é uma formação profissional. Não é escola normal. Essa formação custa 
mais do que uma escola secundária. Então, o fluxo de formação no País, quase todas as Províncias 
tem mais de uma ou duas escolas ou centros de formação profissional. Então, não está relegada. 

Descentralização de orçamentos e processos administrativos 

Essa questão dos orçamentos descentralizados ou os processos voltarem estão a concordar 
simplesmente o que eu disse no início, a gestão! Porque o processo mal formado não consegue passar 
lá, lá no Tribunal, porque está mal gerido, está mal feito. E não se faz com esperteza a formação. 
Não é preciso ser esperto para fazer um processo. Isso é ciência, como vocês fazem a saúde como 
ciência. Então, voltam para evitar irregularidades. O importante agora é como é que os processos são 
formados para não estarem a ir para frente e para trás. Descentralizar é possível, mas quando tens 
pouco as vezes é difícil descentralizar, porque depois vai chegar uma migalha. A pessoa quando vê 
de cima, sabe em que momento quem precisa o quê e pode intervir imediatamente. Mas a sugestão 
está correcta. O nosso Governo está para a descentralização. Mas normalmente descentraliza-se 
gradualmente e os processos são dinâmicos. 

Subsídio de risco

Falaram do subsídio de risco. Bom, é uma questão concreta. Se calhar é verdade. As pessoas estão 
expostas. Mas coisas como estas são muitas. Há uma vez que estávamos a falar com professores e 
diziam porque é que os médicos e enfermeiros têm subsídio tal e eu não tenho, por exemplo, subsídio 
de giz? Quer dizer, é uma maneira de ver. Então, vamos trabalhar também para o salário base. O 
salário base resolve muitos dos problemas de muita gente. Mas subsídios está fixado. É verdade 
que quer se engordar um pouco. Não sei se está calculado, não sei bem ao nível da Saúde. Se é em 
percentagem. É percentual ou é fixo? Então, na altura em que sobe 10% o seu subsídio subiu. Subiu! 
Vai ser calculado na base do salário que foi feito. Então, é preciso não pensar que aquilo é estático. 
Não é Kapa, porque vocês é que me disseram. Me ensinaram aqui. Então, aquilo é uma variável que 
é proporcional ao seu próprio salário. 
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Atenção a materiais piratas

Não há mais nada do que falaram. Essa questão de material pirata, quem fala de material pirata, pode 
ser medicamento também. É uma chamada de atenção importante. De facto, isso é uma observação 
que concorre para a qualidade e também para a redução de custos. De uma coisa duradoira e uma 
coisa de 10 dias. Isso, estamos a chamar atenção aos que adquirem medicamentos e equipamento 
hospitalar. 

Uma mentalidade de produção em todos Moçambicanos

Mais uma vez dizer, nós continuamos muito atentos, muito concentrados e a pensar em vocês. As 
soluções demoram porque o nosso País ainda não está a produzir o suficiente. Eu quando reúno 
com o Governo Provincial, há vezes que digo: quanto você produz? 40 mil! Quanto você gasta? 140 
mil! Esse outro 100 vem de onde? Então, temos que produzir! Vocês estão a produzir no vosso lugar. 
Então, temos que criar mentalidade de produção em todos os Moçambicanos para resolvermos os 
problemas de saúde, de educação, do funcionário público, do polícia, assim sucessivamente. E muito 
obrigado! Estamos juntos e bom trabalho. Obrigado!                                                                                 
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REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM OS VENDEDORES
INFORMAIS DO DISTRITO DA MASSINGA

Vila Municipal da Massinga, 10 de Maio de 2015

Obrigado! O trabalho do nosso Governador é muito simples, não é? [RISOS]
Bom, boa tarde a todos! [Boa tarde!]
Estou a dirigir a reunião mais alegre. Pessoas todas alegres com as suas caras, têm muito dinheiro 
vocês, não é? [RISOS] Estão folgados não é, como Mafolidje! [RISOS]

Sector Informal como parceiro do Governo no Emprego

Bom, eu pedi este encontro. Vocês não pediram. Eu, quando me disseram que vinha a Massinga, 
então eu disse peço falar com o Sector Informal. Eu é que pedi. Pedi porque vocês resolvem um 
problema do Governo: auto-empregam-se! Não são daqueles que estudam e depois sentam e estão a 
espera de alguém lhes empregar. Não são daqueles que murmuram: eu não tenho nada, não apanho 
serviço. Não! Vocês disseram-nos: existimos, temos cabeça, pensamos, temos força. Então, disseram-
nos: nós vamos criar a nossa actividade para podermos viver e se possível, viver bem. 

Sector Informal e o apoio a Educação dos Moçambicanos

Então, vocês são uma classe que ajuda a resolver esse problema de falta de trabalho ou emprego. 
Mesmo que seja de uma forma insignificante, alguns de vocês empregam. Têm um trabalhador, 
ou dois trabalhadores ou têm um irmão que trabalha. E com o vosso esforço alimentam famílias. 
Vocês fazem crescer os vossos filhos, asseguram a educação dos vossos irmãos, dos vossos sobrinhos, 
conseguem ir a escola, pagam as matrículas e cadernos. Resolvem também o problema da educação 
dos Moçambicanos. 

Sector Informal, a Saúde e a intermediação da troca

Vocês resolvem o problema de saúde. Não têm muito, mas quando adoecem têm capacidade de 
adquirir aspirina sozinhos, ou cloroquina, dependendo daquilo que foi medicado e o custo. Então, 
resolvem o problema de saúde. Mas não é só isto. Vocês reduzem a distância, são intermediários 
entre o produtor e o consumidor e reduzem a distância. Por vezes trazem mercadoria de muito longe, 
aquilo que não há aqui. Se aqui não se produz batata, ou se aqui produz-se muita manga ou laranja, 
carregam isto e levam para outro sítio e do regresso, porque são no fundo gestores por excelência. 
Exploram todos os momentos. Se vão por exemplo a Inhambane ou a Maxixe, de lá regressam ou 
com cigarros ou com rádios, ou com baldes de plástico para vir vender. Então, fazem movimento 
para lá, para ajudarem, e também fazem vice-versa. 

Sector Informal e a resolução de problemas básicos

Uns resolvem problemas muito simples, aqueles que custariam encontrar a solução. Reparam rádios, 
reparam motorizadas, reparam bicicletas, reparam celulares – não sei como é que rapidamente 
aprender a tecnologia – reparam aquilo que não se consegue reparar até o próprio fabricante não 
consegue resolver problemas de fundo que vocês conseguem resolver, por vezes, por causa da vossa 
dedicação e inteligência. Portanto, vocês também têm uma outra coisa: facilitam a vida do cliente. Os 
vossos clientes vos conhecem mas vocês também conhecem os vossos clientes. Há vezes que o vosso 
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cliente precisa do sal, precisa de uma farinha – de 1 quilo de farinha – e não tem dinheiro naquele dia, 
quer um peixe seco, mas porque vos conhece, tem um relacionamento directo com o cliente, vocês 
facultam o cliente e dia seguinte ou depois de ele conseguir, traz. Ou traz em espécie ou em material 
ou em prestação de serviços. Portanto, a vossa camada participa no desenvolvimento do País de 
uma maneira indirecta mas de uma maneira presente. É por isso mesmo que eu disse: deixem-me lá 
chegar a Massinga, pedir o encontro e sentar com eles, para eles nos dizerem o que é que eles sabem 
fazer e como sabem fazer. Mas também nos dizer aquilo que acham que nós podemos fazer para 
vocês, para melhorar. 

Necessidade de Empoderamento do Sector Informal

Aqui disseram uma coisa e gostei muito. Essa mensagem é muito profunda. Não escreveu muito 
mas disse uma coisa essencial. Falaram da necessidade de serem reforçados, o empoderamento! 
Disse por outras maneiras. Têm a consciência de que os bancos não são do Governo, não são do 
Estado. Os bancos são igualzinhos às vossas bancas. O Governo não chega a vossa banca e obrigar: 
olha, empresta lá esse aqui comida. Empresta lá aquele comida! Não chama pessoa perfilar e dizer 
empresta lá comida. Vocês não. Vocês é que sabem. Olham cara: este aqui tem cara de ter dinheiro 
para me pagar amanhã  dá. Aquele que você vê que não tem cara, não dá. E o banco funciona assim, 
é dele! 

Fundo e Banca

O Fundo é aquilo que nós conseguimos. Vem para aqui, é pouco, mas Municípios como esses são 
muitos no País. Distritos são tantos, mais de 160, quase 160 sim. Então, para dizer que o pouco que 
produzimos dos vossos impostos, aqueles vossos impostos, o Estado vive de impostos. Então, são 
aqueles impostos que de novo repartem e devolvem para vocês poderem se repartir para desenvolver 
a economia. Pode se dar o caso de que é pouco, mas porque é pouco aquilo que nós cobramos. 

Mas, também dá-se o problema porque uns também não devolvem. Quando recebe não paga 
depressa, para aquele dinheiro poder circular. Enquanto aquele dinheiro está no banco, entrega as 
pessoas, o banco circula. Negócio do banco o que é? É fazer rodar, levar o dinheiro dele, leva 100 
entrega a mim e depois ele cobra 1000 meticais. Depois eu vou comprar na loja relógio e por causa 
desse movimento, cobra mil. O banco vive com essas coisinhas e circula. Mas o nosso Fundo não está 
a circular porque ninguém devolve. Então, por isso mesmo cada vez mais vai para baixo. Aquilo fica 
parece um poço  de água no tempo seco, onde quanto mais busca água, busca água até acaba. Mas 
se um poço está numa boa zona, quando busca de novo sai, de novo sai, de novo sai e a água nunca 
acaba. E o nosso caso é esse em que a água termina. 

Então, porque eu é que pedi o encontro por saber que vocês empregam pessoas, empregam a vocês 
mesmos, facilitam a nossa vida, quero vos ouvir. Normalmente costumo pedir cinco pessoas para 
falar, mas a vocês vou pedir pelo menos seis, para sairmos a ganhar todos, e obrigado! Quem começa? 
[APLAUSOS]    

[Seguem-se as intervenções dos vendedores informais]

Obrigado!
Moçambique hoye! [hoye!]
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Agora estou satisfeito, falaram. Mas depois descobri porque tinham medo de falar em português 
[RISOS]. Quando souberam que pode se falar em toda a língua, funcionou!

O problema dos transportadores

Nós tomamos nota aqueles aspectos que vocês aqui levantaram. Vamos instruir ou a equipa provincial, 
se for preciso ao nível do Ministério dos Transportes e Comunicações e Autoridade Tributária para 
vir perceber e esclarecer esta questão de viaturas. Não sei bem. As viaturas têm o seu critério quando 
se compram fora. E nós sabemos que vocês compram com grande sacrifício, do vosso trabalho. Mas 
para que alguém não venha aproveitar o vosso sacrifício e meta viaturas aqui dizendo que eu sou 
comerciante, eu faço negócio pequeno e meter 50 carros, 100 carros que não ficam nem Maxixe, vão 
para outras Províncias, então temos que encontrar maneira de como fechar esse problema antigo. 
Perceberam? Perceberam? [Sim!]

Porque é fácil vir alguém aqui e dizer vamos resolver como o caso de Maxixe. Vamos a Chicualacuala, 
também a mesma coisa. Vamos a Mopeia também a mesma coisa. Então, podemos tornar o nosso 
País onde os estrangeiros metem mais viaturas sem cobrar e não há nenhuma parte do mundo. Os 
países vivem das importações e das exportações. [...] Então, nós vamos mandar essa equipa para 
compreender pelo menos os casos esses que já começaram a tratar. As pessoas pagaram o banco, têm 
os papeis para mostrar, ser explicado: pagaram o quê? Isso tem que ser explicado. Ninguém paga 
nada e depois sem compreender. E mesmo a velocidade, o critério a usar para valorar, para o carro 
sair mais caro do que o valor que vocês submeteram ali para pagar. 

Mais atenção do Município

Os outros aspectos de Fundo, ajuda, vamos ver. O Município percebeu. Vocês são uma classe que 
pode ser privilegiada da maneira como disseram e muito bem, porque vocês é que desenvolvem isto 
com os impostos. Não tem fábricas, não comércio muito grande, mas com pequenos negócios, são 
as pequenas cobranças que fazem. Então, dentre dar dinheiro aquela pessoa que produz dinheiro e 
dá retorno e dar dinheiro e depois não devolve, é um problema. Mas ali há que tem machamba até 
ao redor e precisamos também de reforçar os que produzem galinhas, que têm serrações. Portanto, 
não só comércio informal mas os que têm carpintarias. É preciso toda esta gente para podermos 
desenvolver o nosso Distrito, desenvolvermos a nossa Vila. Continuem!

Manter os Mercados em condições adequadas

Essa questão de Polícia vai nos ajudar. Essa questão das multas, também para ajudar a compreender, 
mas continuem a manter os mercados de higiene. Se me autorizarem eu sou capaz de passear lá 
no mercado, quero ver. Mas essa hora, penso que já terão fechado. Se fosse de dia, eu viria lá ver. 
Higiene, se tem casa de banho perto é importante; se é uma zona que é preciso iluminar, vamos pedir 
o Município para iluminar para evitar aqueles que roubam e também aumentar mais segurança, 
policiamento, nessas zonas públicas porque é ali onde nós temos a maioria da nossa população. 
Muito obrigado por terem aceite o meu convite!

Obrigado a todos! [APLAUSOS]                               
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
GOVURO

Vila Nova de Mambone, 11 de Maio de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]
[...]
Govuro hoye! [hoye!]
Bhostia! [bhostia!]
Muconi! [Tinopona!]
Inini ndino pona uchoni! [APLAUSOS]
Tinobhonga!
Vamos conversar, não é? [Sim!]

No dia 1 de Outubro [de 2014] estivemos aqui, se se recordam, mas falamos muito pouco porque 
tínhamos que correr para outro distrito. E hoje viemos e vamos ficar aqui! 

Quero agradecer da maneira como nos receberam e mesmo da maneira como estão aqui cheios. 
Govuro não é muito grande, mas tem muita gente. Penso que ninguém ficou em casa. Muito obrigado 
por terem nos recebido aqui em Govuro assim! [APLAUSOS]

Quero também agradecer a oração, as orações que recebemos aqui do Sheik Faruk e do Padre Pereira 
Marques, essa bênção que vai permitir que vamos trabalhar, mas sobretudo porque rezaram para a 
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tranquilidade dos Moçambicanos. Muito obrigado também!

[...] Quero agradecer as actividades culturais. Só foi pouco tempo. Estava a animar muito. Eu vi 
aqueles jovens que viravam, levantavam e aquelas meninas e meninos da Escola Secundária que 
estavam a cantar. Muito obrigado, a estes e os outros!

Quero agradecer também a maneira como vocês ensinam aos que não sabem. Em vez de dizer, 
senhor Presidente, aprende lá a criar o gado, vocês disseram, está aqui o gado, vai aprender a criar! E 
muito obrigado pelas ofertas todas que me deram! 

Nós estamos aqui no último dia da nossa visita. Da outra vez quando viemos para aqui, começamos 
por aqui a visitar a Província de Inhambane e terminamos. Desta vez, começamos em Inhambane e 
estamos a terminar aqui a visita. Estivemos em Inhambane, estivemos em Inharrime, estivemos em 
Massinga, e hoje viemos mais uma vez visitar os nossos irmãos daqui de Govuro! 

[...] Iniciado em outros anos. Vamos fazer agora 40 anos de Independência este ano em Junho. O 
trabalho que temos vindo a fazer, nós já nos organizamos, já escrevemos o nosso Programa dos cinco 
anos e viemos informar aquilo que vocês queriam que nós fizéssemos e iremos fazer. E vou explicar 
como é que iremos fazer. 

Paz, Unidade Nacional e Soberania

Escutei atentamente as orações, escutei atentamente a mensagem e as canções. Dali conseguimos 
ver que a primeira prioridade que o nosso Governo escolheu é de facto a prioridade do Povo 
Moçambicano, da população de Govuro. [...] Para nós vivermos bem, para nós podermos trabalhar, 
o que é preciso? Qual é a coisa principal que Moçambique deve ter? O que é? [A Paz!]
[Dirigindo-se ao intérprete] Como é que se diz a Paz? [Lunharalo!] hein? [Lunharalo!]
É Lunharalo, não é? [Sim!]
Qual é a primeira coisa para nós vivermos bem? É a Paz, é ou não é? [É!]
É ou não é? [É!]

Então, no Programa do Governo de Moçambique para os próximos 5 anos, a primeira prioridade 
que nós desenhamos é esta: Paz, Unidade Nacional e a nossa Soberania! Por isso, fomos ao encontro 
das preocupações do Povo Moçambicano. A Paz é a grande prioridade para nós no nosso Governo!   

Desenvolvimento Humano e Social  

Quem são os donos de Moçambique? Quem vive em Moçambique, quem são? [Somos nós!]
Somos nós, não é? [Sim!]
Nós Moçambicanos, não é? [Sim!]
Então, a segunda prioridade do nosso Governo é isso que vocês estão a nos dizer: o Desenvolvimento 
Humano e Social. Portanto, tudo fazer para que os Moçambicanos possam viver bem, possam 
desenvolver. É a segunda prioridade que escolhemos para o nosso Governo, porque nós sabemos 
que o Homem para viver é preciso comer, é ou não é? [É!]  
Hospital, comida, ter boa educação, medicamentos, médicos, enfermeiros, socorristas, etc.. Mas 
também para viver muito bem, vocês falaram aqui na vossa mensagem que é preciso por exemplo, 
energia. 
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Emprego, Produtividade e Competitividade

Nós definimos a terceira prioridade, aquela que quando reunimos aqui falamos dela: Emprego, 
Produtividade e Competitividade. Emprego, portanto, trabalho para mais jovens. Com emprego 
podemos pagar energia, podemos pagar a comida se não a produzimos directamente, podemos 
pagar o medicamento. Isso é essencial e faz parte do nosso Programa de Governação. Mas nós temos 
a consciência de que precisamos de trabalhar. E por isso mesmo para aqui em Govuro, está a ser 
trabalhado esse Regadio de Chimunda. É para produzir mais, empregar mais pessoas e nós próprios 
trabalharmos naquele terreno. E não só produzir pouco, mas produzir muito e rapidamente. 

[...] é nossa prioridade, porque daqui vamos produzir arroz. O arroz não só para comermos aqui 
em Govuro ou em Mambone, mas o arroz para levarmos e vendermos em Vilankulos, Maxixe, 
Inhambane, Xai-Xai, Gaza, e se for ainda muito tirarmos para fora para conseguirmos dinheiro e 
resolvermos mais as nossas preocupações. 

[...] Nós aqui dissemos também que nós vamos continuar com os projectos em curso e vamos fazer 
mais. Está aí o exemplo da continuação da construção do Regadio daqui de Chimunda. 

Construção de Infra-Estruturas Económicas e Sociais

A quarta prioridade é a Construção de Infra-Estruturas Económicas e Sociais. Falaram aqui da 
Estrada Pambara, essa EN1, até Save. Mas falaram também da necessidade de expansão de energia, 
incluindo mesmo aqui dentro da Vila de Mambone, levar para as casas das pessoas. Mesmo esse 
Regadio de Chimunda, faz parte de infra-estruturas que nós dissemos que fazem parte da quarta 
prioridade, porque com essas infra-estruturas, nós podemos produzir duas, três vezes por ano. Com 
infra-estruturas fazemos escolas, hospitais que aqui referiram ou centros de saúde.

Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e do Ambiente

Definimos como últimas prioridade, porque são muitas prioridades mas tínhamos que escolher 
aquelas para fazer, que é a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e do Ambiente aqui no nosso 
País. O nosso País tem ainda muitos recursos naturais que estão a ser ainda pesquisados e explorados 
na terra e no mar. Por isso mesmo, temos que pesquisar da forma sustentável, explorar da forma 
sustentável. Significa explorar sem estragar a natureza, porque se estragarmos nós amanhã poderemos 
não ter aquilo que nós temos hoje. 

Programa para o Bem-Estar dos Moçambicanos

Portanto, como disse, das preocupações que nós colhemos das populações ao longo de todos 
os Distritos do nosso País, já desenhamos o nosso Programa, este que eu digo resumimos em 5 
prioridades para resolver todas as nossas preocupações para o Bem-Estar dos Moçambicanos.

Repúdio aos ataques xenófobos na África do Sul

Quero agora aproveitar explicar aqui... A Província de Inhambane recebeu também irmãos que 
trabalham na África do Sul, porque lá os outros irmãos decidiram perseguir até chegaram ao ponto de 
matar alguns deles. Então, os nossos irmãos decidiram voltar. Nós o Governo condenamos e dissemos 
ao Governo da África do Sul que ninguém deve ser morto, Moçambicano ou não Moçambicano. 
Nós todos somos irmãos e temos que viver juntos. E esse trabalho, e essa conversa têm estado a ser 
repetidos e muitos Moçambicanos todos estão a condenar, incluindo todo o mundo inteiro.
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Queremos que todos se solidarizem com todos os irmãos que regressaram, que a qualquer momento 
podem decidir também ir de novo porque a situação, pelo menos até agora, dá sinais de estar a 
ser controlada. Mas também queríamos pedir a todos os Moçambicanos, aqui à população de 
Govuro para que não façam acções de retaliação. Não é bem cultura dos moçambicanos. Ainda 
bem que falamos que nós entre nós vivemos de tolerância, de perdão, mas mesmo assim, fortemente 
continuaremos a dizer aos nossos irmãos da África do Sul para não matarem a ninguém. 

Govuro hoye! [hoye!]
Inhambane hoye! [hoye!]
 
Quero agora ouvir vocês a falar, a dizer aquilo que vocês pensam, o que é que vocês gostariam que o 
vosso Governo fizesse para o vosso Bem-Estar, para o Bem-Estar dos Moçambicanos. Aqueles que 
querem falar pedimos para se aproximarem aqui ao palco. Falar pouco. Dizer coisas directamente. 
Se calhar não falar muito coisas pessoais, mas coisas que ajudam todo o Povo Moçambicano. Podem 
não ser todos, porque são muitos e nunca mais sairíamos, mas vamos... aqueles que restarem vamos 
apontar aquilo que eles querem através dos nossos colegas que estão aqui connosco. 

Moçambique hoye! [hoye!]

Eu vou, enquanto eles se organizam e falam, vou deixar os que me acompanham para se apresentarem 
aqui. Não querem conhecer? [Queremos!]                     
Esses que estão aqui sentados! Então, vou deixar para se apresentarem, obrigado!

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]
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[...] Há quem gosta de Moçambique dividido? Em Massinga, disseram-nos assim: uma pessoa metade 
não existe! Aqui em Mambone existem pessoas que são metade aqui? [Não!] Anda sem cabeça? 
[Não!] 

Então, aprendemos lá, aprendemos a Unidade Nacional. Há-de passar por aqui também a Chama 
da Unidade Nacional. Vocês hão-de ver. Está a vir lá do Rovuma, passará por aqui até Maputo. E 
esperamos que vocês vão receber a Chama. Vão pegar, brincar, ver, mas sobretudo, reflectir sobre 
a Unidade de todos os Moçambicanos. Agora vamos ouvir as poucas pessoas que vão falar. Mas 
ninguém deve falar do Mercado de Peixe aí, porque o Ministro disse que está no Orçamento deste 
ano e se tudo estiver liberto há-de construir Mercado de Peixe aqui em Mambone! [APLAUSOS] 

Govuro hoye! [hoye!]
Pode a primeira pessoa passar!

[Seguem-se intervenções da população]

Govuro hoye! [hoye!]
Província de Inhambane hoye! [hoye!]

Se tivéssemos tempo, podíamos falar todo o tempo. Mas como ainda temos que terminar e fazer 
outras reuniões, já tomamos nota de muita coisa que aqui falaram. Mas tomamos nota, por exemplo 
o senhor Zebadias Fenias Jaime reclama o pagamento da sua reforma militar; Timóteo Muchanga diz 
que é preciso apoiar-se mais o desporto; Meque Fernando falava sobre questões ligadas a deficientes; 
há quem pede indemnização pelo seu coqueiro que foi cortado; mas há muitos aqui também que 
agradecem as realizações do Governo e pedem também Hospital para Panda. Esses aspectos mais 
outros que nós já conhecíamos foram referenciados. 

O primeiro que falou, como viram, falou um pouco mais nervoso. Continuem a falar normalmente 
porque quando o vosso Presidente chega, o vosso Governador chega, o vosso Administrador fala 
convosco é para primeiro ouvir as preocupações e procurar soluções. Não precisam de ficar nervosos. 
Sugeriu que quando se vier para aqui, visitar o Mercado. Só para vossa informação, demoramos um 
pouco porque estávamos a visitar o Regadio e a Aldeia onde estão a viver vossos irmãos que estão 
aqui. Estivemos no terreno. Ontem em Massinga, reunimos com os enfermeiros, com os médicos, 
mas também reunimos com aqueles vendedores do mercado. Falaram, discutimos as coisas e 
conversamos. Não precisam ficar nervosos. 

Os vossos pedidos tomamos nota. Aqueles que são com alguma seriedade, aqueles que são com 
alguma honestidade e seriedade, nós vamos avaliar em cada momento o que é que se pode fazer. 
Acabei até dizendo que o Mercado vai ser construído.   

Govuro e Moçambique para todos

Queremos sugerir e recomendar a população de Govuro para não pensar que são só para viver 
Govuro. Se tem que trabalhar, só as pessoas de Govuro. Nós quando estivemos ali no Regadio, 
tem jovens que vieram de Inharrime, tem jovens que vieram de Massinga, mas tem muitos jovens 
de Govuro que disseram que são daqui e vão aprender. Se aquele projecto terminar, com aqueles 
conhecimentos, podem ir fazer trabalho outro sítio também. 
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Escola Técnica para Govuro

O Projecto do Regadio está a projectar a construção de uma Escola Técnica, neste caso de nível 
agrário, e vai funcionar aqui. Naturalmente os estudantes ou os alunos, não vão ser só os alunos 
de Govuro. Vão ser muitos de Govuro, mas também tem que vir de outras zonas, como também se 
formos agora a Massinga, vamos encontrar muitas meninas, muitos jovens de Govuro que estão a 
estudar ali a enfermagem. Dali, vão trabalhar ou em Maputo, ou em Vilanculos ou alguns hão-de vir 
para aqui. Vocês também têm enfermeiros aqui que não são daqui. Existem jovens que são daqui. É 
assim que se chama a Unidade Nacional. É o desenvolvimento de Moçambique. Não podemos pensar 
só Govuro, Govuro, senão vamos ficar sozinhos numa ilha. Precisamos de crescer e expandirmos 
todo o nosso País.

Govuro hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]
A Unidade Nacional hoye! [hoye!]              
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA NO FINAL DA VISITA PRESIDENCIAL 
A PROVÍNCIA DE INHAMBANE

Vila Nova de Mambone, 11 de Maio de 2015

Presidente da República: Boa tarde. Só falta Timbila para tocar o Hino Nacional [RISOS]. Podemos 
sentar, para os que sentam! 

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa do Presidente da República): Muito boa tarde Camarada 
Presidente. Boa tarde colegas. Camarada Presidente, estes são os jornalistas que acompanharam a 
Visita Presidencial à Província de Inhambane e gostariam de ouvir do Camarada Presidente qual é, 
qual foi o principal objectivo desta Visita Presidencial à Província de Inhambane.  

Presidente da República: Está certo. Bom, vamos falar do objectivo e também dos resultados. Nós 
estamos a visitar as Províncias. Mas essa é a quarta que estamos a visitar, a Província de Inhambane. 
E o objectivo continua a ser o de primeiro, vir saudar o Povo Moçambicano nesta parcela do País 
pelo facto de terem aderido ao Processo Eleitoral, portanto, toda a população da Província de 
Inhambane. E ao mesmo tempo, estamos a felicitar, agradecer por terem votado no meu Partido, 
Partido FRELIMO, e a mim.  
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Divulgar o Programa do Governo e colher a sensibilidade das populações

Durante a campanha, nós fomos dizendo o que é que vamos fazer caso ganhássemos as Eleições. 
E também trazíamos um Manifesto, este que agora foi aprovado. Portanto, é a primeira Província 
que visitamos depois da aprovação do Programa Quinquenal do nosso Governo. Então, levamos 
também uma mensagem para explicar às populações, o que é que foi aprovado e o como pensamos 
executar. É bem conhecido que o nosso Programa foi desenhado de forma integrada, onde as coisas 
acontecem em simultâneo e estamos a dizer as cinco prioridades e ao mesmo tempo estamos a colher 
a sensibilidade das mesmas populações quando as deixamos falar sobre o que pensam, o que acham e 
termos o conforto para podermos avançar. Então, nesta sensibilização é aí onde estamos em contacto 
directo com as populações. Mas também estamos a ter a sensibilidade porque decidimos ao mesmo 
tempo que estamos nas Províncias, visitar áreas que vão fazer executar o nosso Programa: áreas 
económicas, áreas sociais, é aí onde na mesa de atenção estão os projectos agrários.

Conferência dos Combatentes

Ao entrarmos aqui na Província de Inhambane, nós principiamos a marcha abrindo a Conferência 
dos Combatentes. Para nós foi um momento de extrema importância, porque ali encontraram-se 
todo o tipo de Combatentes que estão no nosso País – portanto, espaço de reconciliação – onde 
discutiram os seus problemas. E deixamos a nossa mensagem de esperança de que eles, como aqueles 
que libertaram este País, que em momentos diferentes trabalharam para a Soberania deste País, então, 
aconselhámo-los a serem os primeiros para a manutenção de Paz de Moçambique. 

Expansão da piscicultura

Como dizia, depois embarcamos na visita a actividades concretas. Fomos a piscicultura. Temos um 
objectivo de fomentar e esta Província está a dar passos muito largos quando mesmo na baixa da 
Cidade de Inhambane já se faz a criação do peixe; as técnicas que estão a ser usadas e a maneira como 
está a ser apresentado o projecto às populações. Grande aderência, e é nosso objectivo expandir 
a experiência para todos os Distritos e ser como uma outra actividade complementar das nossas 
populações enquanto praticam a agricultura ou pecuária. Ficamos encorajados.

Discussão sobre o turismo

Tivemos encontros também com diferentes camadas da produção no nosso País, o caso do sector 
do turismo, com os operadores que apresentaram as suas sugestões de como levar mais avante a 
actividade turística na Província de Inhambane e que acabará sendo de nível nacional, porque os 
turistas são de âmbito nacional e internacional.

Melhoria da qualidade da educação e da saúde

É também nossa preocupação, como sempre dissemos, a qualidade da educação, a qualidade da 
saúde. Visitamos uma escola – escolhemos uma mas podíamos ir a tantas – mas casualmente 
escolhemos uma como amostra. De facto, não ficamos totalmente satisfeitos com o desempenho, 
diria, dos alunos ou dos professores, mas os resultados não são daqueles que nós ansiávamos que 
tivéssemos. Deixamos orientações claras, mas o importante nessas ocasiões é que nós estamos a 
trocar impressões com os fazedores da educação e de saúde. Eles têm apresentado ideias concretas, 
como as coisas devem acontecer mas também ao mesmo tempo discutimos os aspectos do Homem 
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como pilar principal, também em termos de Desenvolvimento Humano. Então, discutimos as 
preocupações daquele que faz a saúde, daquele que faz a educação. Ficamos satisfeitos quando 
conversamos, dialogamos com jovens médicos, jovens enfermeiros em Massinga e mesmo hoje, 
aqui em Govuro, Mambone. Portanto, como se pode ver, todas as áreas que fazem parte do nosso 
Programa estão a ser visitadas em amostras, para ver se dinamizamos o processo e compreendemos. 

Regadio de Chimunda e o emprego para jovens locais

Quando falávamos da necessidade de gestão de águas para produzir, fomos hoje visitar o caso 
concreto do Regadio de Chimunda, esse Regadio pode considerar um caso de sucesso o processo 
de reassentamento em curso e da maneira como se pensa como deve se expandir. Discutimos, 
conversamos com os trabalhadores – grande parte recrutados localmente – mas também vem alguns 
operadores das máquinas que vêm com a própria Empresa que são já treinados e tem que se continuar 
para evitar que se faça treinamentos semanais ou mensais ou mesmo anuais. Mas grande parte dos 
que estão a trabalhar naquele projecto são jovens e estão satisfeitos. Jovens desta região de Mambone 
ou do Distrito de Govuro em geral. 

Mensagem da Paz, de Unidade e de Desenvolvimento

Portanto, nós consideramos que estamos a atingir os nossos objectivos. A mensagem de Paz foi em 
todo o lado repetida. A população quer viver em Paz, quer viver Unida, consideram-se Moçambicanos 
e então por isso não podem ser separados e nós aproveitamos ao reforçarmos a mensagem sobre os 40 
Anos da Independência de Moçambique para consolidarmos a nossa Unidade Nacional, manutenção 
da nossa Paz para vermos se podemos já levar com sucesso os projectos de Desenvolvimento de 
Moçambique.

A Visita a Inhambane foi um sucesso

Nota positiva: nós contamos com a Província de Inhambane e a velocidade e a cadência com que está 
a tomar, estamos a ver que iremos avançar num passo comum. Por isso mesmo, essas visitas fazem 
bem porque permitem conhecermo-nos e permitem para os governantes ao nível local conheçam o 
nosso método de trabalho ou o nosso grau de exigência e as nossas prioridades comuns. Portanto, 
como disse, para nós a visita foi um sucesso!  

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa do Presidente da República): Obrigado. Colegas, alguma 
questão? 
O silêncio....

Presidente da República: Obrigado. Eu não intimido. Podem fazer todas as perguntas que quiserem. 
[RISOS] Todas as perguntas que quiserem... 
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Sofala
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VI. VISITA PRESIDENCIAL A PROVÍNCIA DE SOFALA

A visita de trabalho à Província de Sofala efectuada por Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente 
da República, ocorreu de 12 a 15 de Maio de 2015, cobrindo os Distritos de Nhamatanda, Chemba, 
Dondo e a Cidade da Beira.

Nesta digressão, o Chefe de Estado fazia-se acompanhar pelo Ministro do Interior, Jaime Basílio 
Monteiro; pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Bonete 
Martinho; pelo Ministro dos Combatentes, Eusébio Lambo Gumbiwa; pelo Vice-Ministro 
da Administração Estatal e Função Pública, Roque Silva Samuel; pelo então Vice-Ministro da 
Indústria e Comércio, Omar Mithá; pelo Vice-Ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca, Henriques 
Bongece; pela Governadora da Província de Cabo Delgado, Celmira Frederico Pena da Silva; por 
Convidados14 , Quadros da Presidência da República15  e dos Ministérios da Administração Estatal e 
Função Pública; da Agricultura e Segurança Alimentar; da Educação e Desenvolvimento Humano; 
da Saúde; das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos; dos Recursos Minerais e Energia; e da 
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural16 .  

A visita iniciou na Localidade de Metuchira, no Distrito de Nhamatanda, local onde o Chefe de 
Estado aterrou proveniente do Distrito de Govuro, Província de Inhambane. Em Metuchira, o 
Presidente da República recebeu os cumprimentos de boas vindas da Governadora da Província, 
Maria Helena Taipo, dos Membros do Governo Provincial, Convidados e população local. Nesta 
localidade, o Presidente da República presenciou o Nsembe - cerimónia tradicional de evocação aos 
espíritos dos antepassados - realizada pelo líder comunitário Tanzira Armando Raquia e procedeu 
ao plantio de uma árvore na residência oficial do Chefe da Localidade. Visitou de seguida uma 
exposição agro-pecuária e de artesanato, antes de orientar o comício popular naquele ponto do País. 

14 Os convidados do Chefe de Estado nesta visita foram os senhores Eneas Comiche, José Tomo Psico e 
Xavier Sakambuera Sailors.

15 Os quadros da Presidência da República que acompanharam o Presidente da República nesta 
visita foram: António Gaspar, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Políticos e de 
Comunicação Social; Salimo Valá, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Económicos 
e de Desenvolvimento; Catarina Mário Dimande, Conselheira do Presidente da República para a 
Coordenação Inter-Institucional; Cristóvão Gemo, Chefe do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, 
Adido de Imprensa do Presidente da República; Adelaide Chongo, Secretária do Presidente da República; 
Momade Hanifo Momad, Chefe de Departamento na Presidência da República; Amosse Macamo, 
Américo Matavele e Hugo Acácio, Técnicos do Gabinete do Presidente da República.

16 Os quadros dos Sectores que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: Setina Titosse, 
Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Agrário (MASA); Cecílio 
Grachane, Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Estradas (MOPHRH); Bartolomeu 
Soto, Director Geral da Administração Nacional das Áreas de Conservação (MITADER); Cândida 
Moiane, Directora de Planificação e Desenvolvimento Institucional (MAEFP); Eurico Banze, Director de 
Programas Especiais (MINEDH); Benedito Chembeze, Director Nacional Adjunto de Energia Eléctrica 
(MIREME); Carlos Yum, Administrador da EDM (MIREME); António Mujovo, Assessor de Seguro de 
Saúde (MISAU); e José Zibia, Chefe de Departamento Central (MAEFP).
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Depois, o Chefe de Estado presidiu a Sessão Extraordinária do Governo Provincial alargada aos 
Administradores Distritais e outros quadros. Na Vila Municipal de Nhamatanda, o Presidente da 

República inaugurou o Complexo de Silos, propriedade da Bolsa de Mercadorias de Moçambique, e 
dirigiu uma saudação à população presente no local.

Na Sede do Distrito de Chemba, segundo dia de trabalho na Província, o Presidente da República 
visitou as obras de construção das pontes Sangaze 1 e 2, ambas sobre o Rio Sangaze, dirigiu um 
comício popular bastante concorrido, orientou uma Sessão Extraordinária do Governo Distrital 
alargada a outros quadros e manteve uma reunião com as Associações de Pescadores Locais do Rio 
Zambeze.

No Distrito de Dondo, no Bairro de Macharote, o Chefe de Estado começou por visitar o campo de 
produção do Senhor Ângelo Jone, iniciativa integrada no contexto do Programa de Transferências 
de Tecnologias Agrárias (PITTA), orientou um comício popular, dirigiu uma Sessão Extraordinária 
do Governo Distrital alargada a outros quadros e terminou o dia com a visita a Fábrica de Cimento 
Austral, no Bairro Samora Machel.

Na Cidade da Beira, último ponto de trabalho nesta Província, o Chefe de Estado começou por 
dirigir um comício popular no Bairro de Chingussura, tendo depois visitado as instalações da 
Universidade Zambeze, local onde orientou de seguida uma reunião com o corpo docente, 
funcionários e estudantes daquela instituição. Posteriormente, orientou a Sessão Extraordinária do 
Governo Provincial alargada aos Administradores Distritais e outros quadros para o Balanço da 
Visita e concedeu uma Conferência de Imprensa aos órgãos de comunicação social. 
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
NHAMATANDA

Localidade de Metuchira, 12 de Maio de 2015

Metuchira hoye! [hoye!]
Nhamatanda hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]

Aprendi uma coisa aqui. Ouvi: Achinene! Arrivava! Mas, eu depois perguntei e alguém me explicou. 
Então, eu vou gritar e vocês vão dizer: Alipano! Eu vou dizer: Ana Moçambique! [Alipano!]

Ana Moçambique! [Alipano!]
Achinene! [Arrivava!]

Moçambique hoye! [hoye!]
A Unidade Nacional!

Bom dia! [Bom dia!]
Mwamuca? [Tamuca!]
Ine ndamucambo!

Takhuta! [APLAUSOS]
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Agradecimentos

População de Metuchira, de Nhamatanda, da Província de Sofala,

Estamos a entrar e esta enchente toda para nos receber, com este carinho e calor, takhuta Sofala! 
[APLAUSOS]

Nós viemos aqui para vos ver, para nos ver, mas sobretudo para falarmos sobre o desenvolvimento do 
nosso País. Mas, antes de tudo, como disse, agradecer a recepção que nos fizeram. As danças culturais, 
esse Utsi de Metuchira, Utsi de Tica, esse nosso músico Eugénio, esse ndokhodo, é ndokhodo não 
é? [Sim!]

Mas, também a nossa irmã Lina, que aqui actuaram. Aqui actuaram mais grupos culturais. Obrigado 
por este calor e como nos receberam!

Queremos também agradecer as orações do Padre Justino, do Sheik ou do Maulana Razak, mas 
também do Pastor Salomão Madeira. Essas orações que foram feitas no âmbito do carinho, exortando 
a Paz, a Unidade Nacional e a Estabilidade em Moçambique. Muito, muito obrigado também!

Saudação ao Enfermeiro Moçambicano pela passagem do Dia Internacional

Vamos começar a nossa conversa com uma coisa muito boa. Eu vi uma ambulância com escrita sobre 
saúde. Como é que está escrita? Sem saúde como é que fica a frase? [...] Já me explicaram: O Nosso 
Maior Valor é a [Vida!]      

O Nosso Maior Valor é a [Vida!] 

É disto que quero começar a falar. Hoje é o Dia Internacional do Enfermeiro. Eu peço, em 
representação de todo o Povo Moçambicano, do Rovuma ao Maputo, do Zumbu ao Índico, aqui em 
Metuchira, em Nhamatanda, na Província de Sofala, muita palma! 
Vamos bater muita salva de palma em homenagem ao nosso Enfermeiro, em saudação ao nosso 
Enfermeiro! [APLAUSOS]

Enfermeiro Moçambicano hoye! [hoye!]

Às minhas mães: quando digo Enfermeiro, a Enfermeira está lá dentro!          

Enfermeiro Moçambicano hoye! [hoye!]
Nós os Moçambicanos reconhecemos o trabalho do Enfermeiro, nas condições em que trabalha, em 
todo o momento. Esta hora em que estamos aqui, muitos Enfermeiros gostariam de estar connosco, 
mas porque temos nossos irmãos em sofrimento, um Enfermeiro não tem sábado, não tem domingo, 
não tem noite, não tem dia. Está toda hora a trabalhar para nossa saúde. 
Muito, muito obrigado ao Enfermeiro Moçambicano! 

O nosso Enfermeiro ainda tem muita gente para cuidar. Aqui na Província de Sofala, um Enfermeiro 
cuida de mais de 2.500 Moçambicanos sozinho, na responsabilidade dele. Aqui também no vosso 
Distrito até cuida mais. Cuida mais de 2.900 Moçambicanos sozinho. Por isso, é um trabalho que 
orgulha os Moçambicanos e merece todo o nosso carinho!
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Nós estamos a levar Médicos para os Distritos. Nesta Província, quase todos os Distritos têm Médicos. 
Antes, não tínhamos Médicos. Mesmo a Província de Sofala tinha poucos Médicos. Mas hoje, ainda 
não atingimos, mas temos um Médico para 55.000 Moçambicanos nesta Província. Apesar disso, 
avançamos muito. Até o Posto Administrativo de Tica, já tem Médico. Por isso, os nossos irmãos 
muito fazem para nós podermos nos manter com saúde. Obrigado! Obrigado o Povo Moçambicano 
que acarinha ao Médico e ao Enfermeiro Moçambicano! 

Mais uma vez, Enfermeiro Moçambicano hoye! [hoye!]

Vocês têm aqui em Nhamatanda 98 Enfermeiros. É muito pouco. Mas, vamos tudo fazer para aumentar, 
para eles poderem assistir a nós todos sem grandes esforços, e nós também sem demorarmos para 
sermos atendidos. 

Agradecimento pela participação no processo eleitoral

Eu hoje vou falar concentrado em dois momentos. Primeiro, vim aqui ter com a população de 
Nhamatanda agradecer por terem ido votar durante as Eleições do Dia 15 de Outubro [de 2014]. A 
vossa presença nas mesas de votação, mostramos ao mundo que os Moçambicanos estão organizados 
e exercem a democracia, e vão livremente escolher os seus representantes. A melhor maneira de 
ficar no poder em Moçambique é através de Eleições e a população organiza-se, o Povo organiza-
se e vai livremente escolher a pessoa, o Partido que vai governar todo Moçambique. É isso que os 
Moçambicanos precisam! 

Todos os Países do mundo saudaram Moçambique por estar de cinco em cinco anos a realizar 
Eleições. Significa que aqui não há espaço para alguém lamentar, murmurar. Há sim espaço para 
se organizar, produzir o melhor Programa, apresentar ao Povo Moçambicano e o Povo todo unido 
do Rovuma ao Maputo, escolher o Programa e continuarmos a viver. O mundo saudou. E obrigado, 
portanto, à população de Nhamatanda por terem afluído às mesas de voto!

Presidente de todos Moçambicanos

Quero também manifestar especial agradecimento a aqueles que votaram em mim. Aqueles que 
votaram no meu Partido, Partido FRELIMO. E digo aqui, formamos um Governo! Sou Presidente 
para todos os Moçambicanos, de Sofala, da Zambézia, de Nampula, de Niassa, de Cabo Delgado, de 
Tete, de Manica, de Inhambane, de Gaza, da Província de Maputo, da Cidade de Maputo, de todo 
Moçambicano! As preocupações de todos esses, são preocupações minhas. [APLAUSOS] Por isso 
mesmo, vamos continuar a resolver os problemas de todos os Moçambicanos!

Aqui na Província de Sofala, não haverá hospital para aqueles que votaram no Presidente Nyusi só. 
Haverá sim hospital para todos Moçambicanos! Aqui em Metuchira, não haverá ponte que só devem 
atravessar pessoas que só votaram em mim. Haverá ponte para poder passar todos Moçambicanos 
que vivem aqui! Por isso é que digo: sou Moçambicano para resolver problemas dos Moçambicanos. 
Esta é que é a minha prioridade! [APLAUSOS]

Por isso, meus irmãos, qualquer pessoa que tiver um problema que deve ser resolvido por este 
Governo, é colocar o problema para ser resolvido ou juntos para participarmos na solução do 
problema. Não há exclusão. Não há pequenino, não há grande. Não há criança, não há velho. Não há 
combatente, não há desmobilizado. Toda a gente que é Moçambicano merece o carinho do Presidente 
da República de Moçambique! [APLAUSOS] 
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Programa Quinquenal do Governo e o bem-estar dos Moçambicanos 

Nós já produzimos o Programa da Governação para cinco anos. Este Programa é para responder às preocupações 
dos Moçambicanos de todo o País. Durante o ciclo passado de governação, começamos a fazer trabalho que hoje não 
concluímos. E tínhamos dito durante a campanha que vamos continuar todos os projectos em curso para ver se nós 
concluímos. Quando apresentamos o Projecto nosso da Governação, tínhamos a sensibilidade dos problemas que os 
Moçambicanos têm. Sabíamos, sabemos, e vocês sabem que o nosso grande problema, o nosso grande objectivo é 
viver bem, aquilo que se diz o bem-estar. Mas, é viver bem. É isso que os Moçambicanos querem. Por isso, é preciso 
para viver bem, a primeira coisa que cada um de nós precisa aqui é comida. É ou não é? [É!]

Precisamos de comida, precisamos de água, precisamos de saúde, precisamos de estudar. É ou não é? [É!] 

Com comida, naturalmente com água que vou beber, eu vou usar para cozinhar, eu ainda vou viver. Mas, posso 
apanhar mosquito. Então, a saúde vai resolver o meu problema. Mas também vamos pôr as nossas crianças a estudar. 
Mas não chega. O Moçambicano agora exige mais. Quer a qualidade da sua vida. Moçambicano quer dormir numa 
boa casa. Moçambicano quer vestir bem e quer colocar sapato. Moçambicano quer energia, quer telefone, quer banco, 
aqui falaram. Quer telefonar. Quer viajar numa boa estrada. É por isso mesmo que fizemos o Programa. E no nosso 
Programa, porque temos que fazer tudo, muita coisa junta, escolhemos cinco coisas prioritárias para resolver os 
principais problemas dos Moçambicanos.    

Paz, Unidade Nacional e Soberania

A primeira coisa que escolhemos no nosso Programa para resolver os problemas dos Moçambicanos é a Paz, Unidade 
Nacional e a nossa Soberania. Eu estava a ver aquela peça teatral dançada, pelos jovens da escola. As crianças disseram 
que querem a Paz e escreveram aí no canto. As crianças querem a Unidade Nacional, por isso disseram que não 
querem Moçambique dividido. Por isso, nós definimos é prioridade número um para a nossa governação. 

Desenvolvimento Humano e Social

Acabamos falando que os Moçambicanos querem a saúde. Já o Moçambicano não quer só comer para encher barriga, 
mas quer comer bem aquela comida que lhe desenvolve. O Moçambicano já não quer só estudar para ter diploma, 
quer estudar para saber fazer, para se desenvolver. Por isso, a nossa segunda prioridade é o Desenvolvimento Humano 
e Social. O Homem tem que estar desenvolvido. 

Emprego

Quando falamos de viver bem, é preciso ter alguma coisa para viver bem. O Moçambicano quer Emprego. Por isso, 
definimos como a nossa terceira prioridade durante a nossa governação: Emprego, Produtividade e Competitividade. 
Se tivermos emprego, já dá para termos comida, para termos medicamento, dá para viajar, dá para termos uma boa 
casa, dá para mandarmos a nossa criança para a escola.

Produtividade

Mas nós embarcamos na Produtividade, simplesmente porquê? Porque agora estamos a produzir. Eu fui ver a 
exposição. Fui ver banana. Fui ver lá maçaroca, mandioc, etc.. Mas nós queremos mais. Vamos trabalhar esta tarde 
para inaugurar os vossos silos. Porquê? Temos que produzir mais para comermos e também para podermos vender e 
termos dinheiro para resolver outros problemas. 
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O que vamos fazer nesse ciclo de governação é trabalharmos com as populações, com os que estão nas machambas, 
nos campos agrícolas, na pecuária, para ensinarmos métodos de produção que fazem no mesmo hectar produzir mais 
comida. Agora, aqui mostraram-me cabrito. Disseram-me: este cabrito .... Como se chama? Cabrito bóer. Porquê? 
Porque trouxemos uma raça, cruzamos, misturamos com a nossa aqui e nasceu esse. Então, eu disse esse é Cabrito 
Nhamatanda, para dizer que é mais gordo e grande. É isso que queremos que vocês aprendam, a trocar e em poucos 
anos cabrito crescer e ficar gordo. Teremos muitos Cabritos Nhamatandas aqui. 

Não é Mbuzi ya Raça [dirigindo-se ao intérprete]. Ele respondeu que é Mbuzi Bóer e eu disse é Mbuzi 
Nhamatanda.

Moçambique hoye! [hoye!]

Competitividade 

Quando falamos da Competitividade queremos dizer o seguinte: vimos cebola ali. Temos que 
produzir cebola grande para vendermos na Shoprite, para levarmos para Chimoio, para levarmos 
para Zimbabwe, porque quando for aquele pequenino e eles lá têm aquele grande, então não vamos 
conseguir vender como eles vendem. Por isso, temos de produzir de forma a conseguirmos competir 
com outros produtores de Nhamatanda, de Sofala, de Moçambique e do Mundo.

Construção de infra-estruturas económicas e sociais

A nossa quarta prioridade no nosso Programa, são as Infra-estruturas Económicas e Sociais. O nosso 
Governo quer continuar a construir estradas, pontes, escolas, silos, hospitais, fábricas, regadios. Este 
está no nosso Programa dos cincos anos.

Gestão sustentável de recursos naturais e ambiente

A nossa última prioridade neste mandato é a Gestão Sustentável de Recursos Naturais e Ambiente. 
Moçambique é muito rico. Temos que explorar aquilo que é nosso para nós mesmos. Para beneficiar 
a nós mesmos. Mesmo se vendermos fora, aquele vendemos mas o dinheiro é para beneficiar a todos 
Moçambicanos, a partir do local onde vive, mas também para construirmos estradas em todo nosso 
Moçambique.     

Ontem, diziam na conversa que tinhamos que temos que explorar as nossas coisas para nós. Não 
se pode pensar explorar as coisas para nós só ali onde vivemos, porque Moçambique é grande. Esta 
energia vem de muito longe. Vem de Cabora Bassa. E se Cabora Bassa dissesse energia só fica para 
mim, não teríamos energia na Beira, em Chimoio, em Inchope, em Govuro, em Mambone, não 
teríamos energia. A energia é para todo Moçambique. O imposto que nós pagamos aqui, é esse que 
faz estradas em Cabo Delgado, faz estradas em Muanza, constrói Administração em Chicualacuala. 
É assim como que se governa. 

Um governante tem que ter uma visão geral do País e não uma visão separada. Por isso, esta 
prioridade por si só, convida-nos mais uma vez de que é preciso continuarmos unidos. Podemos nos 
convencer, ah nós a Província de Gaza queremos ficar sozinhos aqui. Pensa que está a viver só a custa 
da Província de Gaza, mas o peixe que vem da Beira, ou do Porto da Beira, aquele Porto de Maputo 
que produz e traz para aqui. Constrói. Leva. Constrói hospitais em Quelimane. É essa visão. Quando 
começamos a pensar que nós sozinhos podemos fazer amanhã não temos hospital, não temos escola, 
nem sequer vamos ter aeroporto porque não vamos ter capacidade de sozinhos desenvolver o País. 
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Vocês aqui na Província de Sofala têm muita responsabilidade. É uma terra que sob o ponto de 
vista do ambiente, muito rico. Temos Gorongosa aqui. Temos em todo o lado a riqueza. Águas que 
circulam nesta Província. Precisamos de proteger a natureza, esta natureza que os nossos bisavós nos 
entregaram bem. Não vamos estragar para podermos entregar aos nossos bisnetos.

São essas cinco prioridades que eu disse. Primeira: Paz, Unidade Nacional e a nossa Soberania. 
A segunda prioridade: Desenvolvimento Humano e Social. A terceira prioridade: Emprego, 
Produtividade e Competitividade. Quarta prioridade: Desenvolvimento de Infra-estruturas 
Económicas e Sociais. E a quinta prioridade: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Ambiente. E 
o nosso Parlamento, a nossa Assembleia, já aprovou esse Programa. Portanto, nós o Poder Executivo 
produzimos o nosso Programa. Os nossos colegas do Poder Judicial dirigiram o processo eleitoral e os 
nossos colegas das Assembleias, os que fazem as leis, já aprovaram. Estamos prontos para trabalhar!  

População de Nhamatanda,

Vamos agora nos unir, sem perder tempo, sem nos espalharmos, indicar as nossas necessidades. E 
vamos trabalhar Nhamatanda para sairmos da pobreza e resolvermos os nossos problemas! Ouvimos 
Nhamatanda? [Sim!]

Nas nossas famílias existem crianças. Outras não gostam de ir para a escola. Uns vão a escola. Os 
outros quando vão a escola, voltam no meio, a caminho. Vamos nós, o Povo, que é patrão meu, do 
meu Governo, vamos sentar-nos para poder exigir a esse Governo para cumprir com o Programa que 
vocês próprios aprovaram. 

Moçambique hoye! [hoye!]

Normalmente, eu costumo pedir pessoas para virem nos aconselhar. É o que vou fazer. Mas, percebi 
aqui que aquela mensagem foi muito longa. Eu estava a tomar nota daquilo que vocês querem que 
seja feito. Portanto, muita coisa penso que já foi dita naquela mensagem. Estou enganado? [Não!] 
Estou enganado? [Não!] 

Como se não bastasse, a minha Governadora já esteve neste palco, reuniu convosco – uma parte – e 
vocês disseram algumas preocupações para o nosso Governo resolver. Estou a mentir ou não? [Não!] 

Então, eu sei que quando veio aqui falaram sobre energia – expansão de energia. Falaram ou 
não falaram? E  só, nós quando viemos sabíamos que há problemas de água em Metuchira – lá 
em Nampula ha Metocheria, o nosso País tem... há problemas de água, há problemas de água em 
Nhamatanda. É ou não é? [É!]

Disseram-me também que vocês falaram da Ponte sobre o Rio? Da Ponte sobre Rio? Então, a 
Governadora não mente. Mas, disse tudo. Disse tudo aquilo que vocês falaram. Falaram de vias de 
acesso. Falaram do atendimento na maternidade, numa outra ocasião. Falaram ou não? Mas, isso 
falaram era antigo. Parece que houve desenvolvimento e boas. Falaram de boas coisas. Vocês disseram 
também, falaram do conflito homem animal, mas isso é mais para Chemba. Falaram também dos 
antigos militares que não têm pensões. Falaram ou não? Então, o vosso Presidente sabe ou não dos 
vossos problemas. Sabe ou não sabe? [Sabe!]
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Quero resolver os problemas dos Moçambicanos sem saber esse é de que política, de que partido. 
Quero resolver problema de Nhamatanda e de Sofala. É isso que quero fazer, para mostrarmos que 
nós Moçambicanos somos sérios. É isso que viemos fazer! 

Eu agora vou apresentar os quadros que me acompanham, para vocês conhecerem. Posso fazer isso, 
não é? Mas, mesmo assim, se houver alguma coisa para falar, vou pedir algumas pessoas – mas depois 
de se apresentar – para virem falar dessas coisas que vocês falaram. Têm que ser eles próprios a vos 
dizer o que é que estão a fazer. Pode ser assim? [Sim!] 

Pronto, então apresentemo-nos!
[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]

Afinal, fazem de propósito. Falam muito bem Chi-Sena. [RISOS E APLAUSOS]. Eu vou apresentar 
vos também uma pessoa que não está aqui hoje na função que eu nomeei, porque vocês na Província de 
Sofala produzem muitos quadros. Eu tenho quadros no meu Governo. Uma já viram, a Governadora 
de Cabo Delgado. Saiu daqui de Sofala e está a governar lá a Província de Cabo Delgado.  Mas 
também como há muita gente que trabalha, então roubei-vos mais um quadro que nomeei. Ele vai 
dizer sozinho o que é! Camarada!

[Segue-se a apresentação de Henriques Bongece, então recém nomeado Vice-Ministro de Pescas, 
Mar e Águas Interiores]

[APLAUSOS]
Sofala se não pescar, é aquela teoria de que o sapateiro nunca tem sapato. Então, vocês têm agora 
alguém para ajudar Sofala a pescar mais! 

Sofala hoye! [hoye!]

Mas, ele agora vai ajudar todo Moçambique. Vai ajudar pesca em Moma, em Angoche. Vai ajudar a 
pescar no Rio Zambeze, aquele peixe chicoa. É o trabalho que vai fazer. E vai controlar o Mar. Aquele 
gás que está a aparecer no mar, ele tem que fungula masso... 

Acções de energia previstas para 2015

Eu como não quero que vocês venham aqui perder muito tempo, enquanto que o vosso Presidente 
já conhece os problemas, vou convidar um quadro da Electricidade de Moçambique para falar um 
pouco o problema de energia que vocês apresentaram nas outras reuniões. Pode ser assim? Faça 
favor!

[Segue-se a intervenção de Carlos Yum, da Electricidade de Moçambique, que focalizou na 
expansão da rede eléctrica prevista para o ano de 2015]

Acções sobre as pensões dos Combatentes previstas para 2015

Vi um Ministro que veio dizer que é Ministro de todos. É Ministro de todos tipos de Combatentes. 
Mas, como há esse problema de pensões, etc. quero pedir a ele também para poder falar. 

[Segue-se a intervenção de Eusébio Lambo, Ministro dos Combatentes que focalizou nas acções 
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em curso por parte do Ministério dentro do quadro criado pelo Decreto 16/2011 que cria o 
Estatuto do Combatente] 

Portanto, disse que vai mandar uma equipa para o Distrito de Nhamatanda, para desbloquear os 
problemas das pensões. Foi o que ele disse. Ele é que disse aqui. Portanto, aqueles todos que estão 
nessa situação de se beneficiar desses serviços, é melhor se apresentarem. Não se enganem. Estão a 
atrasar, estão a ficar velhos. Apresentem-se, regularizem as vossas pensões, a vossa situação e fiquem 
a produzir nas vossas machambas para as crianças, para nós próprios! 

Acções na área da Saúde 

Vou também convidar o representante do Ministério da Saúde, para vos falar em poucas palavras 
sobre o que é que estão a fazer na área de saúde. 

[Segue-se a intervenção do Representante do Ministério da Saúde, que saudou o papel do 
enfermeiro, na participação da população nos Programas de saúde, na denúncia dos desvios de 
comportamentro de alguns funcionários, na colaboração dos Comités de Saúde]  

Portanto, disse: Enfermeiros e Médicos aprenderam a trabalhar bem. Se há um que trabalha mal, 
não são todos os Enfermeiros. É um só que faz cobranças e é preciso denunciar, para ser resolvido o 
problema.

Disse também, esta coisa de que não há medicamento, não há medicamento, quando há. Os 
medicamentos quando chegam, aquele Comité de Recepção onde as comunidades fazem parte, tem 
que assistir o que chegou. E saber que medicamento chegou. 

Acções previstas de obras públicas previstas para 2015

Vou convidar a pessoa que deve falar-vos de água e ponte. Porque aqui sempre que chego: água e 
ponte. Quero ouvir ele a falar também. Está bom?

[Segue-se a intervenção de Carlos Bonete Martinho, Ministro das Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hidricos, que falou das actividades previstas para 2015 que incluem o início da 
mobilização de equipamento para o início da construção da Barragem de Metuchira; da 
construção de depósito escavado em Nharichonga; da reabilitação de mais de mais de 20 furos 
e construções de novos, para além de novas ligações; início da construção da Ponte sobre Rio 
Metuchira]  

Então, o Governo que vocês elegeram é esse aqui, que faz coisas. Ouviram? [Sim!] E vem dizer ao 
Povo que aquilo que você pediu, vou fazer isto. Há muita coisa que pediram. Mas, disseram muito 
bem: este ano, porque não é Governo de mentiras. É Governo que faz Programas este ano. Porque as 
coisas vão acontecer em Chemba, vão acontecer em Muanza, vão acontecer em Caia. Então, é preciso 
pouco a pouco ir dizer ao Povo é este o vosso Governo, Moçambicanos de Nhamatanda! 

Barragem e Ponte em Metuchira

A Barragem em Metuchira vai começar este ano. Vai se fazer mais um depósito acrescido. Com a 
Barragem vamos gerir a água para não destruir mais nada. Água para irrigar machambas. Mas vai ser 
água suficiente para bebermos. Mas, para não esperarmos só aquela Barragem porque a construção 
leva tempo, vai se reabilitar os furos, vamos fazer mais furos, e sobre aquela ponte, eu já disse ao meu 
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Ministro: sinto vergonha passar por esta ponte! Ele disse que este ano vai fazer essa ponte. Portanto, 
não viemos prometer. Viemos dizer o que é que vamos fazer. 

Ensino superior em Nhamatanda

Eu vi na mensagem também que falaram da educação e do ensino superior. Mas, queria dizer que 
pelo menos já temos escola superior aqui em Nhamatanda. Então, agora vamos consolidar. Os alunos 
para irem a universidade têm que fazer a 12ª primeiro. Tínhamos a escola primária, depois tivemos 
até 10ª e agora temos até 12ª. E assim iremos para frente. Não se faz escola grande antes de fazer 
escola pequena. Mas, enquanto isso está a se criar condições para o ensino a distância. Eu vou deixar 
as poucas pessoas que vão falar. Não sei se vão pedir o quê. Aquilo que pediram, nós já respondemos. 
Mas podem vir falar. Não repetirem as mesmas coisas.  

[Seguem-se as intervenções da população]
    
Nhamatanda hoye! [hoye!]

Eram muitos que estavam a falar. Mas todos os que estavam aqui para falar, disseram o que queriam 
dizer e os Ministros, os Oficiais tomaram nota daquilo que eles disseram. Pediram hospital em 
Metuchira. Uns pediram tractor para poder produzir. Houve também o António Velambo que pediu 
material desportivo para a sua equipa de futebol.  

Mais empresas para gerar mais emprego

Também na linha em que Anabela apresentou, houve também outros que sugeriram para que haja 
mais empresas para poderem empregar pessoas. E como se não bastasse, houve quem falou da 
Empacol, a empresa que faliu e não pagou indemnização. 

Pensões e subsídios para a terceira idade

Sobre o marido que faleceu e a pensão não foi ainda resolvida, temos essa sorte de estar aqui o 
Ministro do Interior. Penso que vai tomar conta disso, porque era polícia. Também tomamos nota 
sobre os subsídios da terceira idade. 

Mais Governadoras no País

Recebo com muito gosto a proposta de haver mais Governadoras aqui no País. Mas também existem 
homens com bom coração. Ela veio dar continuidade ao trabalho que os outros começaram.

Então, queríamos mais uma vez afirmar que o vosso Governo, por mim liderado, tudo vai fazer para 
que as promessas do Manifesto que estão agora no Programa Quinquenal possam ser executadas. 

Moçambique hoye! [hoye!]
Nhamatanda hoye! [hoye!]

População de Nhamatanda,
Muito obrigado a aqueles que acreditaram em mim e em mim votaram, porque vou trabalhar para 
todos os Moçambicanos, para toda a população de Nhamatanda! 
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA À POPULAÇÃO 
DA VILA MUNICIPAL DE NHAMATANDA POR OCASIÃO DA 
INAUGURAÇÃO DOS SILOS DAQUELE DISTRITO

Vila Municipal de Nhamatanda, 12 de Maio de 2015

[...] Então, a forma de ter comida para comermos no próximo ano é virmos guardar um pouco o 
que está aqui, porque aqui há condições para conservar. Mesmo aquilo que não podermos comer no 
próximo ano, estará em condições com qualidade aceite para vender aos nossos irmãos de Maputo, 
aos nossos irmãos de Gaza, aos nossos irmãos de Niassa, se eles não tiverem lá nas suas Províncias. 

Da mesma maneira que os nossos irmãos de Niassa, os nossos irmãos de Gorongosa, os nossos 
irmãos de Angónia têm também Silos, esses seus Silos se tiverem mais milho, e nós não tivermos 
milho, hão-de conservar e mandar para aqui quando aqui estivermos com fome. Mas, porque nós 
não queremos que haja fome aqui, vamos produzir muito porque aquilo que vai restar, vamos tirar 
fora, vamos vender. Por isso,

População de Nhamatanda,
População da Província de Sofala,

Tem responsabilidade acrescida. Grande parte dos Silos estão a vir para a vossa Província. 
Isso para dizer vamos produzir para alimentarmos o País, para alimentarmos a Província, 
para alimentarmos a nós mesmos! 
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
CHEMBA

Vila de Chemba, 13 de Maio de 2015

Chemba hoye! [hoye!]
Ainda tem gente deste lado, não tinha visto.
Sofala hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]
Juventude hoye! [hoye!]
Mulher hoye! [hoye!]
Combatente hoye! [hoye!]
Matxibhesse adhidi?
Mwatcherua? [Tatcherua!]
Ine ndatcherwa!
Takhuta! [APLAUSOS]

Agradecimentos

População de Chemba,

Estivemos aqui na pré-campanha no dia 16. Vínhamos também de Nhamatanda. Conversamos, 
combinamos algumas coisas. Agora, voltei para dizer mais outras coisas. Tínhamos pensado que 
aquela vez encheram porque queriam ver porque não tinham visto. Mas hoje, já que nos vimos a 
primeira vez, seria pouca gente. Mas não, cada vez que viemos, enchem, enchem, enchem! Por esta 
recepção, takhuta Chemba! Takhuta! [APLAUSOS]

Vou começar por agradecer também as orações aqui dadas pelo Padre Bonané e pela Pastora 
Madalena. Estas orações que abençoam a nossa actividade hoje e ilumina a nossa caminhada nessa 
procura de bem-estar para o Povo Moçambicano. 

Quero saudar também a todos os católicos pelo Dia da Nossa Senhora de Fátima, Dia 13, como muito 
bem a oração aqui referiu. E também, dar parabéns porque sei que estão em Semana de Peregrinação 
durante o fim de semana. Esperemos que seja o momento onde todos os cristãos se encontram e se 
juntam a outros irmãos das outras religiões, e mesmo aqueles que não têm, na busca da inspiração 
para a Paz no nosso País. 

Agradecer também as danças aqui. Eram muitos bons. Todos a vibrar. Ninguém se cansava. E se 
tivéssemos tempo, ficávamos todo o tempo aqui a assistir. Muito obrigado também pelas danças, 
canções e todas exortam a Unidade Nacional e a Paz em Moçambique! 

Agora, no fim, ainda no agradecimento eu quero, do fundo meu coração, agradecer as ofertas mas 
sobretudo pela lição que dão aqui. A população de Chemba é criadora de gado, sobretudo caprino; 
a população de Chemba pesca e a população de Chemba cultiva na machamba. Por isso, mais uma 
razão daquelas canções que pedem a Paz e a tranquilidade porque a população de Chemba quer 
produzir na machamba, quer criar o seu gado e quer pescar. Muito obrigado pelas ofertas!
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Repúdio aos ataques xenófobos na África do Sul

Junto-me também a vocês, e na mensagem do jovem poeta que aqui declamou, quando condena 
a xenofobia. Portanto, aqueles irmãos na África do Sul perseguiram a outros irmãos, não só 
Moçambicanos, até chegaram a matar. E dissemos que nós não queremos que haja perseguição no 
nosso continente, na nossa região. Os Moçambicanos estando legalmente em qualquer outro País, 
merecem a vida, como também merecem a vida qualquer estrangeiro legais. E mesmo quando são 
ilegais, fazemos questão de devolver quando estão no nosso País. Não matamos, não perseguimos, 
não arrancamos os seus bens. E quero ao mesmo tempo, agradecer a população de Chemba por 
não esse espírito de vingança, de retaliação, mas sim de compreensão. Exortar a outros irmãos para 
continuarmos a viver juntos em harmonia. 

Agradecimento pela participação no processo eleitoral

Quero felicitar – gostei do termo – os Chembenses, não é? O facto de dia 15 de Outubro [de 2014] 
terem ido votar, aqueles que estavam recenseados, aqueles que tinham idade. Os que não tinham, 
hão-de ter próxima vez. E por terem votado, aqueles que votaram em mim para ser Presidente e 
aqueles que votaram no meu Partido, felicitar porque já Moçambique tem o seu Presidente. Tem ou 
não tem? [Tem!] 
Como se chama? [Filipe Nyusi!] 
Como se chama? [Filipe Nyusi!] 
Chemba sabe isso? [Sabe!]

Aprovação do Programa Quinquenal do Governo

Então, já formamos o Governo. Viemos agora vos informar o que é que estamos a fazer. Aquele 
Governo que formamos resultado das Eleições do Dia 15 de Outubro [de 2014], produziu um 
Programa. E este Programa entregou a Assembleia da República. A Assembleia olhou e disse aumenta 
aqui mais uma coisa, diminui aí mais uma coisa. Discutiram e aprovaram o Programa e entregaram 
a nós o Governo para poder executar. E esse Programa tem aquelas vossas preocupações que juntos 
discutimos. Aquelas preocupações que iniciamos no mandato passado e não terminamos. É isso que 
quero vos recordar o que estamos a fazer. 

Paz, Unidade Nacional e Soberania

São muitas coisas, mas nós juntamos em cinco grupos principais. Primeiro grupo principal é esta 
coisa que todos estão a cantar aqui: Paz, Unidade Nacional e nós termos o nosso País, termos a nossa 
Soberania. Essa é a primeira coisa. Sem a Paz, nós desunidos, não vamos fazer nada. Nem vamos 
dançar, não vamos produzir, não vamos poder pescar. Então, a Paz, Unidade Nacional e a Soberania 
é a nossa primeira prioridade, Moçambicanos. Escrevemos e a nossa Assembleia aprovou! 

Prioridades orientadas para o bem-estar dos Moçambicanos

O nosso objectivo principal para esses cinco grupos que nós juntamos todas as nossas preocupações, 
é tudo fazer para o bem-estar de todos os Moçambicanos sem discriminação. Nós queremos diminuir 
a diferença entre a Cidade e o Campo. Aquilo que acontece na Cidade deve acontecer aqui na zona 
rural. Se lá tem energia, aqui tem que ter energia. Se lá tem água, aqui tem que ter água. Se lá tem 
hospital, aqui tem que ter hospital. Se lá tem o banco, aqui tem que ter o banco. Se lá tem telefone, 
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aqui tem que ter telefone. Esta é que é a nossa preocupação. E o nosso Programa da Governação está a 
fazer estas coisas e vamos fazer diminuindo todos os dias. Por isso, a Paz e Unidade Nacional, porque 
a guerra não pode nos atrapalhar. Ninguém pode dividir-nos porque nós queremos desenvolver este 
País! 

Desenvolvimento Humano e Social

Escrevemos no nosso Programa a segunda prioridade. É o Desenvolvimento Humano e Social. 
Portanto, formar as pessoas. As pessoas crescerem bem, com saúde. As pessoas estarem bem nutridas, 
desenvolvidas, para não serem pessoas que vivem cansadas, doentes, sem estudar. Esta é uma das 
prioridades principais que nós juntamos no nosso Programa.

Emprego, Produtividade e Competitividade

A outra prioridade desse grupo que também escolhemos, é aquilo que juntos também discutíamos: 
Emprego, Produtividade e Competitividade. Fazer tudo para criar empregos, mais empregos para 
jovens. E, mesmo assim, para nós que produzimos, ensinar novas formas: usar o tractor, usar 
fertilizante, usar sementes novas – aquelas que produzem mais. Explicar como é que se tem que fazer 
machamba, para naquele espaço pequeno onde tira 2 sacos, tirar 10 sacos. Esse faz parte do nosso 
Programa.

Construção de infra-estruturas económicas e sociais

O quarto grupo é o grupo de Infra-estruturas. Portanto, é o grupo de que o nosso Governo, este que 
vocês escolheram no dia 15 [de Outubro de 2014], vai continuar a construir estradas, a construir 
hospitais, a construir escolas, a construir pontes, a construir mercados, a abrir furos de água, a esticar 
energia. E já dissemos no Programa, onde e quando é que vamos fazer essas coisas todas que me 
referi. 

Gestão sustentável de recursos

O último grupo. É o grupo de cuidar bem os nossos recursos naturais. Nós temos madeira. Nós temos 
animais. Nós temos peixe. E em algumas zonas, eu não sei se aqui ainda não, se calhar qualquer dia 
quando fizermos a prospecção, quando cavamos lá em baixo, encontramos recursos minerais. Mas 
nós temos esse nosso mato, que muitos Países não têm. Então, nós vamos continuar a conservar 
isso para não andar a destruir num só dia e acabar. Vamos continuar a cuidar da natureza para 
Moçambique continuar a ser considerado um País rico porque tem Zona Verde, tem o mar, tem as 
águas, tem o subsolo não destruído. 

Aqui, posso dar exemplo. Aqueles que destroem o mato sempre a fazer carvão. Carvão é necessário. 
Mas, se podermos vamos colocar mais plantas para nascerem mais árvores para virmos cortarmos 
nos próximos anos. Ou, aqueles que gostam de queimar, que estão a procura só de mbewa, mbewa 
é só um só. É pequenino mbewa. É preciso não estragar todo o mato e amanhã não temos árvores. 
E vocês muito bem sabem. Ofereceram-nos cabritos aqui, mas não nos ofereceram aqueles bebés. 
Ofereceram-nos aqueles grandes, porque aquele grande é para ser comido ou então é para nascer 
outros. Galinhas aqui vocês nos ofereceram. Não nos ofereceram pintainho. Então, é sempre proteger 
para que amanhã possamos ter muito mais coisas.
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Então, são esses grupos cinco que o vosso Governo traçou para criar mais comida para os 
Moçambicanos, para assegurar mais escolas, mais hospitais, mas também para melhorar a qualidade 
de vida de todos nós.   

Chemba hoye! [hoye!]

O que é que querem ouvir mais para falarmos? Há mais coisas que querem ouvir? Eu vou então 
continuar. Quando passamos aqui... a vossa Governadora já esteve aqui a visitar, não é? E vocês 
falaram muito, não é? Falaram as coisas que querem, ou não? Mas, também o vosso Administrador 
sempre quando nos encontramos diz falta isto, falta aquilo. Quando eu passei aqui também, alguma 
série de coisas vocês também falaram. Então, eu vou falar sobre essas coisas. Posso falar, não é? 
Ndilongue? Ndizalonga! [APLAUSOS]

Mas, se vocês quiserem depois, se eu não falar tudo, podem vir falar. Não falar aquelas coisas pessoais: 
eu discuti com meu irmão, não sei o Presidente vai fazer o quê. O que é que eu vou fazer? Isso aqui 
o Líder vai resolver.

Contacto com empresas para criar postos de emprego

Quando passamos aqui, tinham falado que devíamos falar com a Empresa Brown Energy Power 
ou com a TCO. É ou não é? Para eles começarem a trabalhar de novo. Nós não ficamos cansados. 
Continuamos a falar com eles. Algumas empresas, não só estas em Moçambique, têm alguns 
problemas, problemas financeiros da própria organização da empresa. Mas, a TCO está a mostrar 
bons sinais e tudo indica que até já tem representante, está aqui, e vocês cruzaram-se. Vai começar 
o trabalho e vai garantir o recrutamento de jovens para poderem trabalhar. Então, essa empresa, 
tudo indica, vai começar a trabalhar. Nós vamos continuar a encorajar a eles, mas pedimos para 
que vocês também colaborem porque eles vêem. Não vêm só eles, acho que também sabem que há 
uma nova empresa que vai surgir aqui, a ECOFARMA, que vai produzir algodão, etc.. É uma nova 
empresa. Queremos que apoiem para que eles possam produzir convosco, empregar a vocês, mas 
também possam ter rendas para poder sustentar a própria empresa. Portanto, a ECOFARMA, a outra 
empresa, há-de chegar aqui a Chemba.

Pontes sobre os Rios Sangaze e Pompwe

Quando passamos aqui, ainda tinham dúvidas sobre a Ponte sobre o Rio Sangaze, e depois sobre o 
Rio Pompwe. Tinham dúvidas: ahh, estão a falar, estão a falar.. Agora já viram, não é? As pontes estão 
a andar ou não estão? Estão a andar ou não estão? [Estão!] 

Tinhamos dito que as pontes hão-de andar. Estão ali a andar. O vosso pedido foi aceite. O nosso 
Governo é sério. Quando o Povo quer uma coisa, a gente procura recursos e trazemos. Próxima 
chuva, essa está a acabar, aqui não vão sofrer aqui. Eles vão acabar a Ponte e vão passar por cima da 
ponte. 

O nosso Governo não é aquele de vir prometer, de falar no ar. Quando um pai em casa tem três filhos, 
quando compra três camisas não dá as três camisas a um só filho. Começa a dar uma, uma, uma até 
os três. A próxima vez, arranja camisetes, também faz isso. É o que nós fazemos. Não queremos ser 
aquele Governo que vem a Chemba e dizer: nós vamos criar aqui Aeroporto, trazer aviões, vamos 
encher... mentir, não! É aquilo que é possível, e vamos fazendo. Vamos fazer mais coisas e vocês vão 
ver porque estão a vir. 
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Energia eléctrica

Falaram da outra vez sobre energia. Melhorou. Nesse tempo que não viemos aqui, já em Chiramba 
tem energia. Tem ou não tem? [Tem!] 

Então, fica ainda por ter energia em Mulima. Mulima não tem. Mas, como o gerador de Mulima 
estava avariado, tiramos por enquanto aquele de Chiramba, pusemos em Mulima para acender o 
gerador. Enquanto que os nossos colegas de Electricidade estão a puxar, porque ainda temos Distritos 
que não têm energia nesta Província: os nossos vizinhos de Maríngue. E vão ter. Por isso mesmo, 
nós agora estamos a intensificar. Não esquecemos. Chiramba resolvemos. Mulima também iremos 
resolver, mas enquanto isso, continuarão com esse gerador.      

Água

O outro problema que sabemos é água. A gente quando está aqui, arranjaram um bom sítio. Daqui, 
estou a ver água. É muito bonito. Mas, depois a água não chega. Mas como tenho Ministro de Água 
aqui, ele está a ver isso. É verdade que se faz furo e quando se faz furo, apanha-se água. Mas, o 
projecto de água, este está a merecer a nossa atenção. 

Estradas

Agora, temos o problema da Estrada, não é? Caia-Chemba-Maríngue, não é? Temos esse problema ou 
não é? É o problema também do vosso Presidente. Não estou a dormir. Quando os outros começam 
a querer nos atrapalhar por causa... a querer ameaçar a Paz, nós ficamos... mas porque é que não nos 
deixam ficar a pensar como resolver o problema da Estrada que vai a Caia para o Povo de Chemba? 
Nós queremos dormir a pensar ir negociar com os que têm dinheiro, para conseguirmos dinheiro. 
E esses que têm dinheiro as vezes fogem, por causa de algumas ameaças que os outros fazem. Nós 
queremos fazer essa estrada e estamos a trabalhar. O nosso Governo está a procura de recursos, neste 
caso o dinheiro. As pontes, já é uma solução inicial. Mas esta estrada está no nosso projecto. Estamos 
a procura de recursos. Quando tivermos o dinheiro viremos comunicar que vamos começar com a 
estrada. Por enquanto, asseguramos que passaremos sempre a reparar sempre a estrada para torná-la 
transitável para Caia.  

Ampliação do Hospital de Chemba

População de Chemba,

Continuem unidos a lutar pela Paz em Moçambique. Há muita coisa que nós queremos fazer. Estava 
eu agora a conversar com os técnicos de saúde. Não estão ainda satisfeitos, porque vocês agora para 
irem a uma cirurgia, vão a Caia. É ou não é? Não fazem operação aqui. Fazem ou não? Os meus 
líderes estão zangados. Fazem operação ou não? Então, este é um problema do meu Governo. Mais 
uma razão de Paz. Escolheram bem. Ja tem gente séria para trabalhar, não para falar. Então, nós 
estamos a trabalhar neste sentido, para ver se nas próximas ocasiões, já este ano é curto, acabou, criar 
condições para ampliar o nosso hospital.  Vocês estão com o problema da morgue, é ou não é? [É!] 
Morgue é problema ou não é meus líderes? Aos líderes disseram que por enquanto não é. Não, não 
estão a responder. É ou não é? [É!] 

Então, vamos lutar pela Paz, não é? Para podermos produzirmos mais e termos morgue, é ou não é?  
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Mas eu estava agora a falar com o vosso Administrador. Eu disse, senhor Administrador faz lá 
qualquer coisa. E ele me disse: Presidente, vai a vontade! Eu já estou a trabalhar neste projecto. 
Existem aqueles amigos que apoiaram-nos durante o trabalho e mesmo nós estamos estamos a 
trabalhar. Vai se colocar morgue aqui no vosso Hospital de Chemba! E há-de estar! [APLAUSOS] 

Agência Bancária

O que é que eu esqueci? [Banco!] 
O que é que eu esqueci? [Banco!]
Então, pronto, acho que já não há-de haver mais nada para falar. A partir de Agosto ou Setembro, vão 
ter banco aqui! [APLAUSOS] 

O Banco não é do Governo. Nós falamos com os donos do Banco e pediram-me, disseram-me: vai 
dizer Chemba que estamos a preparar o banco. Mas, a coisa principal que o banco quer é a Paz, 
porque onde há guerra ninguém vai pôr dinheiro. Alguém vai trazer dinheiro na guerra? Então, 
é bom vocês estarem unidos, concentrados e evitar essas pessoas que falam da guerra, porque nós 
temos que trabalhar para termos sucesso. O banco, Agosto, Setembro estão aqui. Se quiserem mandar 
dinheiro para mim, mandem! [RISOS e APLAUSOS]

Não à guerra!

A guerra não é só aquela de pegar arma e disparar. É, por exemplo, nós reunirmos aqui e começarmos 
a dizer que vamos fazer confusão. Então, os donos do dinheiro começam: eh, aquela gente de Chemba 
é confusão, não vale a pena! Vamos tirar esse banco para Caia ou vamos tirar esse banco para Beira. É 
essa coisa. Não andar a bater, não, não! É murmurar e fazer confusão. É isso que não devemos fazer! 

Eu vou pedir então, porque todas as coisas que me mandaram falar, já falei sozinho aqui. Mas, penso 
que há-de haver alguém que vai querer falar mais. Pode vir falar. Enquanto isso, fica aqui a espera, 
vou pedir as pessoas que me acompanharam para se apresentarem. Pode ser? Mas eles uns vieram 
comigo lá de Govuro. Estavam a falar Ndau lá. Aqui fala-se Sena, não é? Então, é melhor eles falarem 
Sena aqui! Obrigado!

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]
  
Ntendere hoye! [hoye!]

Não sei se temos já os que querem falar, que ainda tem coisas para dizer? Eu falei tudo. Problemas do 
Povo não acaba, não é? Vamos ouvir. Só tem uma pessoa, porque o resto já falei. Faça favor!

[Segue-se a intervenção do cidadão]

Chemba hoye! [hoye!]

Eu cheguei aqui... alguém falou aqui sou Ministro de ma police, não é? Então, perguntei: está a 
ouvir manhazo? Perguntei: olicuona manhazo? Comando palibhe! Ele disse que tem no Programa 
dele a construção de Comandos ao nível dos Distritos. Assim que ouviu, apontou Chemba. Então, 
há-de fazer. Naturalmente que uma casa de alvenaria não se constrói numa semana, não é? Vai 
ser uma casa de raiz, nova. Não aquelas ruínas. Vamos construir de novo, totalmente nova. Estou 
satisfeito porque a Governadora disse-me que diminuiram os crimes aqui em Chemba. Havia muito 
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roubo de gado, roubo de cabrito. Mas, os poucos polícias, esses que não têm Comando trabalham 
muito. O Povo quer que a Polícia tenha condições para poder trabalhar. Então, estão respondidos. 
O Ministério do Interior, o Comando Geral da Polícia, vai construir o nosso Comando aqui em 
Chemba! [APLAUSOS]     

Moçambique hoye! [hoye!]

Queremos mais uma vez agradecer a população de Chemba como nos recebeu, como interagiu 
connosco neste comício. Agradecer o esforço que tem estado a fazer para que Moçambique viva em 
Paz. Mas, queremos advertir que não devem aderir a actos de confusão. Há vezes que alguém diz: 
ahh, vamos aí a Casa do Administrador; ahh, vamos aí a Casa do Líder; ahh, vamos aí a Casa do 
Chefe da Localidade. Não! Porque nós queremos em Paz desenvolver o nosso Distrito de Chemba!                    

Moçambique hoye! [hoye!]
Ntendere hoye! [hoye!]
Chemba hoye! [hoye!]
Sofala hoye! [hoye!]

Takhuta!
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REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM PESCADORES DO 
RIO ZAMBEZE NO DISTRITO DE CHEMBA

Vila de Chemba, 13 de Maio de 2015

Chemba pode ajudar Moçambique a crescer

Eu é que pedi para conversar convosco. Pedi porque o Distrito de Chemba é o Distrito que pode ajudar 
Moçambique a crescer em muitos aspectos. Tem terras aráveis e férteis para fazer a agricultura. Aqui, 
uma semente de milho quando cai sozinho no chão, germina logo. Mapira também. Algodão tem 
campos que pode produzir. Já produziu algodão e agora está a produzir, embora timidamente. Mais, 
o Distrito de Chemba também pode criar todo o tipo de gado, com relevância para o gado caprino. 
O Distrito de Chemba pode fazer turismo, mas uma actividade tradicional, numa extensão de mais 
de 90 Km ao longo do Rio Zambeze, que banha ou circula este Distrito de Chemba, realiza a pesca. O 
que significa que as pessoas mais nutridas que Moçambique pode ter, também podem ser as pessoas 
de Chemba. Vão ter as horas que produzem arroz um pouco, vão ter boa mapira, vão ter algodão para 
conseguir vender e conseguir variar a dieta, mas tem carne e tem peixe. E vocês conseguem resolver 
esse problema, mesmo quando não tinham gerador ou não tinham energia aqui. Mas produziam o 
peixe, como disse bem, secavam o peixe, fumavam o peixe ou transferiam. Então, para nós vocês são 
um sector importantíssimo para o desenvolvimento do Distrito e da Província de Sofala.

Governo e o apoio a pesca

Queremos estar convosco para dar-vos a coragem, o encorajamento, para podermos ajudar aquilo 
que nós pudermos, mas sobretudo para discutirmos juntos o que devemos fazer para crescer a vossa 
actividade, como é que vocês têm organizar, porque já pescam juntos. Mas um dos factores de grande 
união que tradicionalmente existe é o pessoal que trabalha na pesca. Ninguém puxa rede sozinho, 
sempre precisa de alguém. Quando estão a levar naqueles barcos pequeninos, um pode ir sozinho, 
mas naquela pesca utilizando anzol. Mas normalmente quando querem pescar grandes quantidades 
vão em grupo. Então, vocês por excelência são unidos e sabem o valor da unidade. E queremos, neste 
caso convosco, partilhar também os vossos pensamentos. É uma amostra que fizemos aqui. 

Nós quando estivemos em Inhambane visitamos os vossos colegas. Mas aqueles eram mais produtores, 
criadores de peixe, a piscicultura. Fomos ver o que é que eles estão a fazer, aquilo que estão a produzir. 
Eles produzem e entregam. Entregam a grosso a aqueles outros compradores que vão então levar 
para os mercados. Mas, convosco queremos perceber as dificuldades que têm, o que é que o vosso 
Governo pode vos ajudar neste processo na pesca. A experiência que nós podemos espalhar para 
todo o País, porque a quantidade do peixe que vocês tiram, acima de 75 mil toneladas, isso é muito 
e exige... não, são cerca de 75 toneladas... 5 toneladas de peixe que tiram, é uma quantidade que 
nós poderemos multiplicar. Podemos aumentar mais para ver se poderemos produzir acima dessas 
quantidades que parecem ser mais que 5 toneladas que disseram. Mas, em todo o caso, a conversa 
vai ser... então é isso: o plano era de 75, mas são 69 toneladas que produziram. Então, isso é uma 
quantidade significativa que é feita artesanalmente. 

Mas nós queremos agora compreender o que pode ser feito, para que possamos fazer muito mais 
para alimentar a Província de Sofala ou o País em tilápia. Fornecer a grandes lojas de Chimoio, Beira, 
de Inchope, de Caia, portanto, através do peixe que sai daqui de Chemba. Então, eu quero ouvir de 
vocês, o que é que fazem. Estou aqui ao lado com Guigo. Guigo hoje sentou ao lado do Presidente! 
[RISOS E APLAUSOS]. 
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Eu perguntei: senhor Presidente dos Pescadores de Chemba, como é que ficou Presidente? Disse, fui 
eleito! Significa que os pescadores também fazem a democracia. Elegem e escolhem a pessoa. Não 
está aqui? [Está!] Não escolheram? [Sim!] Então, não é outra pessoa dizer que sou eu também! [...]          

Quem quer falar primeiro? Pode falar em Sena, em Ndau...

[Seguem-se as intervenções dos pescadores]

[...]

Formação em matéria de pesca e a participação de mulheres 

Eu vi e ouvi o que vocês falaram. Enalteceram o papel da formação. E também na mensagem vem 
que estão a ser preparados para serem pescadores que produzem mais, mas também pescadores 
que podem criar o peixe. Transmitiram uma experiência que nós vamos dizer aos outros irmãos de 
outras Províncias, que para poderem pescar muito estão a se organizar em associações, mas essas 
associações agora incluem as mulheres e as mulheres como não podem ir ao rio, organizam-se na 
machamba e então têm peixe e têm comida. Mas, uma coisa: já que vocês vão a noite pescar e elas 
vão de dia, arranjem um tempo para de vez em quando estarem com a família, não é? [APLAUSOS 
E RISOS]

Crocodilos e hipopótamos

Aquela dificuldade que colocaram aqui de hipopótamos e crocodilos, nós na Sessão que tivemos do 
Governo Distrital, também estivemos a ver isso: como diminuir o fluxo de crocodilos e hipopótamos. 
Mas, se vocês tiverem ideias discutam através dos Serviços de Economia para vermos como podemos 
minimizar esses riscos.

Transporte, frigorífico e mercado

Pediram uma embarcação, se possível, para a Associação – de motor. Pediram, se possível, transporte 
para levar o peixe distante para o lugar dos consumidores. Pediram também a possibilidade de 
frigorífico. Mas também louvaram que já tem mercado. No passado não havia mercado localmente, 
levavam para o Malawi. Mas agora já não. Conseguem vender aos enfermeiros aqui na Vila. 
Conseguem atender aos professores e aos funcionários. Isso estamos satisfeitos. Mas, irão ter mais 
conseguindo muito mais peixe que vamos vender fora. 

Experiência de Mercado de Peixe de Inharrime

Assim como eu levo a experiência das associações daqui para o outro lado, mas posso dar a experiência 
dos outros lados como fazem algumas das questões que vocês colocaram. Uma das questões acho 
que em Inharrime ou Massinga, acho que em Inharrime, que eles vão resolver o problema através do 
Mercado do Peixe. Quando o volume for muito grande, e através dos Serviços de Economia, através 
do Distrito, conseguirem o Mercado de Peixe e toda a gente ao nível da Província saber que há o 
Mercado de Peixe em Chemba, as pessoas hão-de vir buscar o peixe aqui.  
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Dividam as tarefas, não procurem fazer tudo 

A outra coisa: não procurem fazer tudo. Não vão conseguir. Não procurem pescar, depois transportar, 
conservar, vender. As mães lá no Maputo, o que é que fazem? Elas vão comprar tomate, cebola, 
alface, lá onde se produz. Aqueles só produzem só. E as mães que vendem, vão e compram. E não 
têm carrinhas, não têm carro. Pegam ou contratam carrinhas. Os que têm carro são outras pessoas. 
Ele o trabalho dele é só carregar couve, alface, milho, de muitas mães. Então, não é só uma mãe. 
Juntam-se as mães. Cada uma três sacos, quatro sacos, etc.. Juntam-se e transportam juntos e não 
dói o pagamento, porque aquilo que eles transportam, cada um paga pouco, pouco e o dono do carro 
consegue dele. 

E vocês podem também trabalhar dessa maneira. É por isso que o dono do frigorífico, ou do 
congelador, pode ser uma outra pessoa. Não precisa cada um ter frigorífico dele, senão vai ficar um 
dia que não tem nada. [...] vocês todos os dia quando vão pescar, apanham peixe todo o dia? Não 
há mau dia? Vento mau não apanham? Então, vão ficando as vezes com congelador sem nada. Mas 
também aqui há muito cabrito [RISOS]. Só que congelador de peixe, quando põe cabrito vai cheirar. 
Então, não pode ser! Então pode ser um. Um para frigorífico, três, quatro. Trabalho dele é so esperar. 
Quando o peixe vier ou ele compra ou aluga as pessoas quando põe aí, quando põe no frigorífico 
dele, aluga. Então, dividem-se as tarefas: um pescar; outro transportar; mais um, conservar; depois 
vem os outros que levam para o mercado e ir vender. Vai ver que a vida vai ficar bem. Perceberam 
não é? [Sim!]

Viver e trabalhar juntos sem discriminação partidária

Há uma coisa que eu queria combinar convosco. Dizem muito bem que no meu coração cabem 
todas as pessoas. Naturalmente que aquelas pessoas que fazem mal cabem, mas para podermos dizer 
a elas que não faça mal. Aqui em Chemba vocês têm uma coisa muito boa. Nas vossas associações 
não costumam ver esse é desse partido, aquele é daquele partido. Todos juntam-se. É ou não é? [É!] 

Mesmo num outro partido, ou a combater ou são desmobilizados, agora terminou, não há confusão, 
estamos em Paz, estão todos na mesma associação, é ou não é? [É!] 

É isso que o Povo quer. Pessoas viverem juntas, perdoarem-se, tolerantes, viver juntos. É isso que 
vocês estão a fazer. 

Temos de trabalhar. Vamos pescar para melhorar as nossas vidas. Esse é que é trabalho actual. E 
aqueles outros que eram desmobilizados e não tiveram as suas pensões e reformas, aproveitem agora 
falar com a Administração, regularizar as vossas pensões e ficar a trabalhar para as vossas mulheres, 
para os vossos maridos, para as vossas crianças, para Moçambique crescer. Estão a ouvir? [Sim!]

Aqui quando entraram, alguém perguntou de que partido é cada um? [Não!] Foram perguntados? 
[Não!] Eu nem sei. Quem falou que estão misturados são vocês mesmo, não é? [Sim!] É assim mesmo. 
Nós queremos viver assim. Então, agora não vamos perder muito tempo mais. Vamos nos organizar 
para produzir. Vocês pescar, ganhar dinheiro. Ganhar o peixe para comer. Essa é que é a tarefa de 
desenvolver e melhorar as vossas casas, como muito bem estavam a falar. É minha obrigação dizer 
aos mais novos, aos mais velhos, de que não devemos perder mais tempo. Não vamos aqui aconselhar 
confusão. Só aconselhamos para estarmos juntos e trabalhar. 



O POVO É O MEU PATRÃO

224

Pescadores de Chemba hoye! [hoye!]

Gestão de um barco

Agora, sobre aquilo que falaram. Havendo barco com motor, quem vai gerir? Ou como vão gerir? 
Quem vai controlar? Ou como vão controlar? Não vão discutir? É a vossa Direcção da Associação, é 
isso? É isso? Ou então, cada vez que há uma associação, vamos ter dinheiro vamos deixar de construir 
hospital, comprar carteira, só barco só? Combustível onde vão arranjar? Vão cobrar quando alguém 
for pegar nhama? Está bom. Vocês sabem melhor. Eu não tenho barco. Vim aqui com o Vice-Ministro 
de Pescas. Quero saber essas coisas como se fazem, eu não percebo bem. É trabalho dele!

Vice-Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas: [...] É para dar e os pescadores pagarem. Aqui em 
Chemba, como tem muitas associações, nós estamos a fazer um Programa, não so para a Província 
de Sofala, para todas as Províncias do País. Queremos massificar o pescado e vamos começar a 
introduzir aquilo que é o pescado motorizado. Fizemos em Metangula. Entregamos os motores e os 
mutuários já começaram a pagar. E outras Províncias também. Chemba não vai fugir dessa regra. O 
barco provavelmente poderá chegar aqui. Vamos juntamente com o Governo Provincial e o nosso 
Fundo vai assinar os acordos com os grupos que vão receber e deverão pagar, para esse dinheiro 
comprar mais barcos, mais motores, para todas as Províncias deste nosso País. Camarada Presidente, 
visitamos a Província de Sofala e é a Província que tem mais mutuários que mais pagam, que mais 
metem dinheiro no nosso Fundo, ao nível do nosso País.   

Capitalizar o Fundo de Paz e Reconciliação

Presidente Filipe Nyusi: [...] Mas há uma outra coisa que vocês têm. Podem aproveitar, aqueles 
que são combatentes. Há um Fundo de Paz e Reconciliação e vem aí. Está a se discutir. É bom 
se apresentarem para poderem se beneficiar dessas coisas. Estão a passar. Os outros lá estão a se 
inscrever e as coisas estão a andar, quando nós estamos a demorar. Ouviram não é? [Sim!]

Muito obrigado então por todo o apoio, esta conversa amigável que tivemos. E a próxima vez que vier 
vão me mostrar, vou visitar a Associação lá na água, não aqui, a pescar.             
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
DONDO

Cidade de Dondo, 14 de Maio de 2015

Dondo hoye! [hoye!]
Sofala hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]

Mbumba ya Dondo, matxibhesse adhidi?
Mwatcherua? [Tatcherua!]
Muari muadhidi?
Takhuta! [APLAUSOS]

Dondo hoye! [hoye!]
Vocês dizem: Achinene? [Arrivava]
Mas também costumam: alipano!
Achinene? [Alipano!]
A Dondo? [Alipano!]
Nhamatanda? [Alipano!]
Sofala? [Alipano!]
Achinene? [Arrivava!]
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Moçambique hoye! [hoye!]

Dondo, Dondo!

Agradecimentos

Dia 16 de Julho estivemos aqui e o meu palco foi este. Não foi? Foi ou não foi? [Foi!] Não dançamos 
aqui? Ja estávamos convencidos que vamos trabalhar para ganhar. Vim aqui para dizer, antes de tudo: 
Dondo, Dondo! Muito obrigado por votar no meu Partido!
Muito obrigado por votar em mim! [APLAUSOS]

Vamos desenvolver Moçambique. Vamos desenvolver Sofala. Vamos desenvolver Dondo, porque 
Dondo soube decidir. Decidiu bem. Escolheu o melhor Programa e escolheu o melhor Presidente. 
Takhuta Dondo! [APLAUSOS]

Vou começar por agradecer aquela recepção que tivemos aí na pista quando chegamos. Este calor 
todo, esta enchente – da outra vez estava cheio – pensei ahhh, como já nos conhecem, desta vez mas 
encheram e exageraram! Khanimambo Dondo! Khanimambo! [APLAUSOS]

Chegamos aqui, muita dança. Utsi, toda dança de Sofala, toda dança do Sul, toda dança do Norte. 
Aqui em Dondo sumariza-se a Unidade Nacional. Por este exemplo que nos dá Dondo, obrigado 
Dondo! Obrigado Dondo!
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Quando chegamos aqui da outra vez, reunimos depois daquele comício grande que tivemos aqui, 
com os líderes. Reunimos com os religiosos. Reunimos com os médicos tradicionais. Todos nos 
aconselharam e disseram: avança e não há recuo! Avançamos e não recuamos! E hoje, viemos 
dizer obrigado pelos ensinamentos, pelas orações, pelas rezas todas que fizemos dos nossos líderes 
comunitários, dos nossos líderes religiosos, dos nossos irmãos!
 
Muito obrigado, porque graças ao vosso trabalho estamos aqui hoje e poderemos desenvolver 
Moçambique com toda a vontade porque nós confiamos em vocês como vocês confiam em nós! 

Vou agradecer o Pastor Domingos Parafino e José Simião, que dirigiram as orações aqui. Orações 
que vão nos ajudar a trabalhar, mas sobretudo oraram pela Paz em Moçambique e pelo Progresso 
deste mesmo País.

Agradeço também as ofertas. Isso estou habituado. Estivemos agora a visitar a Exposição ou a Feira 
dos Agricultores e da Pecuária. Também saímos com muito arroz de Dondo. Saímos com mel, de 
Dondo. Saímos com escultura, de Dondo. Obrigado pelas ofertas e o carinho e o amor que têm para 
com o Povo, com o vosso Presidente, mas com todo Povo Moçambicano que nós representamos.  

Presidente de todos os Moçambicanos

Nós quando estivemos aqui no ano passado, soubemos muita coisa que falta nos Moçambicanos. Mas 
também ouvimos da população de Dondo aquilo que estava a ser feito durante a governação. Mesmo 
assim, trazíamos alguma informação daquilo que falta em Dondo. Nós desenhamos o Manifesto. 
Quando viemos a segunda volta, durante a campanha, prometemos que quando nos elegerem vamos 
fazer isto, aquilo, etc.. E criamos o nosso Manifesto, divulgamos e vocês muito bem escolheram esse 
nosso Manifesto. E com o nosso Manifesto, e com a vossa escolha, vencemos! Sou Presidente de 
todos os Moçambicanos, unidos do Rovuma ao Maputo, e do Zumbu ao Índico! Vocês em Dondo 
escolheram o Presidente para governar todo Moçambique, é ou não é? [É!] 
Obrigado! [APLAUSOS]

Hospitais, escolas e água

E hoje, na vossa mensagem, disseram-nos mais coisas que gostariam que fossem feitas. Eu hei-de 
dizer que o nosso Programa dos cinco anos que já foi aprovado pela Assembleia, o que é que vai fazer. 
Vocês falaram de hospitais e escolas. Falaram da Ponte em Savane e em Chinamacondo. Falaram. 
Falaram também da necessidade de água não só aqui na Vila de Dondo, mas também água nos 
Postos Administrativos também e nas Povoações.

Iluminação pública para Dondo e energia eléctrica e estrada para Savane

A vossa mensagem muito bem diz o problema da iluminação pública aqui a noite. A iluminação e a 
necessidade de mais patrulhamento, por isso, mais polícias para evitar o crime aqui em Dondo. Como 
nos tinham dito, e tornaram a nos recordar, que a Estrada Dondo-Savane precisa de ser trabalhada. E 
também em Savane, há necessidade de expansão de energia, a energia da rede nacional, para permitir 
que possa desenvolver mais actividades naquela zona. Dondo orgulha-se por ser uma zona agrícola. 
E sugerem-nos mais, mais possibilidades de irrigação para poderem produzir mais arroz.  

Mphunga taphathapa! [APLAUSOS]
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Solidariedade para com as vítimas da xenofobia e das cheias

Estamos aqui, também recebemos essa mensagem de solidariedade da população de Dondo que 
lamenta o assassinato, acções bárbaras na África do Sul que sacrificaram nossos irmãos, até que 
obrigaram a abandonar alguns deles, aquele País. Condenaram. Vocês em todos os momentos se 
juntaram aos vossos irmãos que estavam a sofrer cheias aqui perto na Província de Zambézia, em 
Nampula, incluindo aqui em Sofala em algumas zonas. Essa solidariedade também sentimos na 
vossa mensagem.

Repúdio a presença de homens armados

A vossa mensagem foi muito profunda quando diz que não gostam de ver Moçambicanos armados 
a andar em redor do Distrito de Dondo, em redor da Província de Sofala ou ao longo do nosso País. 
Não gostam e dizem para serem desarmadas essas pessoas. 

Estas coisas todas que disseram, e mais aquelas coisas que disseram quando estávamos em período 
de campanha, aquelas coisas que ficaram ainda por fazer, nós agrupamos no nosso Programa 
Quinquenal da Governação, este Programa que está a ser desdobrado nos Planos Anuais e temos a 
lista que agrupamos em cinco grandes prioridades. É isso que queremos hoje também vos informar. 
Aquilo que nos mandaram fazer, nós estamos organizados desta forma para podermos cumprir.

Paz, Unidade Nacional e Soberania

A primeira prioridade [...] é aquela prioridade que Dondo também escolheu como principal 
prioridade. Para podermos desenvolver Moçambique, para podermos viver bem – porque o objectivo 
principal é os Moçambicanos viverem bem – o bem-estar dos Moçambicanos. O objectivo principal 
é melhorar a qualidade de vida dos Moçambicanos. 

Eu ainda não tinha dito Ntendere, mas porque a minha irmã [referindo-se a intérprete] sabe que a 
primeira prioridade é Ntendere, é essa que está no nosso Programa que nós escrevemos. A primeira 
prioridade do vosso Governo é Paz, Unidade Nacional e a manutenção da nossa Soberania. 

Khuphathana! Ntendere! Com isso tudo, nós podemos fazer tudo em Moçambique. Ntendere para 
nós significa tolerância, perdão e respeitar a outra pessoa. Ntendere para nós significa não ameaçar 
outra pessoa. Não dizer se você não me der isso, eu vou te fazer aquilo. As pessoas devem viver livre e 
não ter medo de outras pessoas. Ntendere é ouvir quando outra pessoa fala, ver se tem razão. Se não 
tem razão, dizer que irmão aqui está fora da razão. E outra pessoa ouvir e compreender. Isso é que é 
Ntendere. Estar todos dias, mesmo nas nossas casas.

Ntendere é, se nós temos o nosso Programa para governar, levar o Programa para a população e 
dizer: a minha ideia é construir estradas. Fazer a Estrada Beira-Machipanda. Reparar a linha férrea. 
Ntendere para nós é trazer o Programa que queremos construir Fábrica de Cimento em Dondo. 
Queremos construir Fábrica de Travessas em Dondo. Ntendere para nós é vir dizer ao Povo que 
queremos puxar a energia para Savane. É vir dizer que queremos construir a escola ou a escola 
técnica em Matuca. E o Povo ouvir e dizer sim, você tem boa ideia. Escolhemos você. E aquele que 
não foi escolhido porque a ideia dele ainda não é boa, há-de ser vista a ideia dele. Vai trabalhar. Isso 
é que é Ntendere!
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Para nós Kuphathana – é isso Kuphathana? – também na minha língua é assim, para nós Kuphathana 
significa que o filho da Beira se conseguiu lugar, quer estudar em Nampula, estuda! Significa que se 
a Província de Inhambane produziu muitos médicos e não podem ficar só em Inhambane, outros 
médicos vão para o Hospital Central da Beira. Para nós, a Unidade Nacional significa que a riqueza 
do Porto da Beira pode construir a estrada que vai para Palma. Significa que o gás que está em Palma, 
quando for explorado, construir fábricas, construir escolas, estradas, em Sofala, em Chimoio. A 
Unidade Nacional! Nós não conhecemos e não aprendemos desde a nossa Independência o País que 
não vive junto, as pessoas que não vivem juntas, as pessoas que não se falam. Isso é que é kuphathana! 

A nossa Soberania – portanto, são três palavras que fazem parte da nossa primeira prioridade: 
Ntendere, Kuphathana e Soberania que ela explicou que é muito complicado. A Soberania significa 
nós termos as nossas fronteiras. Termos o nosso País, esse País que os combatentes libertaram – os 
nossos pais – com muito sacrifício. Então, termos o nosso País. Sabermos que aqui é no Malawi 
aqui, termina aqui. Aqui é Tanzania, é Rovuma. Aqui temos o mar aqui, Comores fica ali e no meio 
dividirmos a água. Sabermos ali é África do Sul, ali é Zimbabwe, Zâmbia. Termos o nosso País! Não 
podemos ser Povo que a qualquer momento pode perder a Pátria. E esta é a primeira prioridade para 
nós. Não podemos perder a nossa Pátria!  

Desenvolvimento Humano e Social

Na nossa segunda prioridade, resultado da auscultação e da realidade que vive o Povo Moçambicano, 
é o Desenvolvimento Humano e Social. Durante o nosso mandato queremos assegurar a formação 
do Homem, a sua integridade, as suas capacidades, as suas habilidades, assegurar uma formação 
técnica-profissional, que é o saber fazer, para poder saber estar no nosso País. Por isso, quando vocês 
pedem a Escola Técnica-Profissional estão correctos. Porque é isso que vai desenvolver o Homem. 

Desenvolver o Homem, significa assegurarmos o seu crescimento para que não haja muita morte 
materno-infantil, ou através de turbeculose, ou através de malária e outras doenças. Ou através, 
porque a criança come mal. Porque as vezes não é comer muito, é comer bem, comer coisas nutridas. 
E nós temos aqui. Quando visitei a Feira, há os que estão a produzir leite aqui em Dondo. Andei em 
muitos sítios mas Dondo mostraram-me leite e ofereceram-me. Mostraram leite. Então, aquilo que 
alimenta e faz desenvolver o ser humano faz parte da nossa prioridade. Por isso que, até criamos 
o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar para garantir o Desenvolvimento Humano 
juntamente com outras acções de educação, de saúde, e mais. 

Nesta prioridade número dois, vamos assegurar o desenvolvimento ou o equilíbrio também entre 
mulher e homem, criança e adulto, porque é isso que faz desenvolver o Moçambicano. 

Emprego, Produtividade e Competitividade

A terceira prioridade enquadra também as preocupações que aqui disseram. Escolhemos Emprego, 
Produtividade e Competitividade. Os jovens, quando passamos aqui da outra vez, tivemos encontro 
e disseram queremos emprego. E é verdade que nós podemos nos empregar mais. O que está aqui 
e na Beira é pouco. Só MOFLOR, Fábrica de Cimento, Fábrica de Travessas, ou também ir para 
Mafambisse. Mas temos que criar mais oportunidades de negócios para que mais jovens possam 
estar a trabalhar na agricultura, na pesca, no turismo, e em todo o tipo de actividades que pode se 
explorar no Distrito de Dondo.
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Durante a nossa governação queremos trabalhar com as populações de Dondo para introduzir e 
incentivar novas maneiras de produzir. Fui visitar o senhor Caetano ali que tem a exposição dele, tem 
avícola. Mas fui visitar só para incentivar aquela ideia. Tem muitas associações aqui. Produzem num 
hectar. Ele me disse, antes produzia num hectar. Num hectar produzia uma tonelada e meia. Mas com 
as novas técnicas que eles estão a desenvolver, ele está a produzir três toneladas na mesma machamba. 
Isso nós iremos incentivar na agricultura, na pecuária, na pesca, e também na piscicultura. Portanto, 
há novas técnicas para nós criarmos peixe, criarmos galinha, para ver se em pouco espaço, pouco 
tempo, fazemos muito mais trabalho. Iremos apelar, iremos trabalhar com todas as comunidades 
para desenvolvermos a produção neste sentido. 
 

Construção de infra-estruturas económicas e sociais

No nosso Programa – que resultou da conversa, da consulta comum – no nosso Programa ainda 
temos a quarta prioridade, esta que também falaram aqui: infra-estruturas económicas e sociais. 
Como nos escolheram, estamos a dizer: vamos continuar a construir estradas, aqui essa Estrada vai 
continuar, vocês sabem muito bem, vai passar, vai ser muito bonita. Por isso mesmo, vamos limitar 
as velocidades. Vamos continuar a reabilitar as linhas férreas; vamos continuar a construir mais salas 
de aulas, incluindo neste Distrito de Dondo; vamos continuar a estender energia para Savane e mais 
outras Povoações. E isso está no nosso Programa de Governação. 

Mesmo esquadra, a nós pediram-nos em Chemba ontem, querem Comando Distrital bem feito. 
Também uns querem tribunais bem feitos. Querem que se construam mais casas dos Chefes de 
Postos bem feitos, administrativos. Esses todos e mais também obras de irrigação também estão no 
nosso projecto da governação dos cinco anos. 

Gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e ambiente

A quinta prioridade e a última, não porque há o que falta, todas as coisas que vocês disseram aqui 
encontram um sítio onde nós encaixamos. A última é a gestão sustentável, transparente, dos recursos 
naturais e do ambiente. Moçambique é rico em recursos minerais. Existe carvão. Há zonas onde há 
pedras semi-preciosas. Agora estamos a descobrir no Norte, já tínhamos descoberto na Zona Sul, na 
Zona de Inhambane, o gás natural. Agora, é mais abundante ainda no Norte. Esses recursos naturais, 
também a madeira, também os nossos animais, a própria água, esses recursos todos têm que ser 
protegidos e explorados da forma racional e transparente. 

O que é de Moçambique, deve servir os Moçambicanos! Mas a todos Moçambicanos! Os investimentos 
estrangeiros são para vir ajudar a explorar, mas as vantagens nacionais dessa exploração tem que 
beneficiar aos Moçambicanos, todos nós, do Rovuma ao Maputo e do Zumbu ao Índico, e não a um 
pequeno grupo de Moçambicanos. Nas cercanias onde há produção, as pessoas têm que sentir que 
vivo aqui e esse produto sai daqui e beneficiam também. E eles têm que ter a consciência que esse é 
um produto nacional, tem que beneficiar a todos os Moçambicanos. Com estas rendas, temos que 
construir escolas para todos nós; temos que pagar professores, enfermeiros, funcionários, polícias 
de todo o País. Com esses bens temos que construir estradas para nós todos. É assim como que se 
desenvolve em Moçambique! 

Por isso, o pensamento de eu devo governar uma zona, o outro deve governar noutra zona, não vai 
ser possível para o desenvolvimento harmonizado do nosso País. Nós precisamos de continuar. Essa 
conquista aqui é invejável. O mundo agora, incluindo muitas ocasiões de negócio, já ultrapassam 
fronteiras. A fábrica de carros que está no Japão fabrica outras peças. Na China, a fábrica de aviões que 
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Mas, enquanto isso – como eu aprendo do meu Povo – se houver duas, três pessoas que querem 
também dizer alguma coisa que queremos anotar. Preparem-se! Podem falar. Em Chemba, eles não 
quiseram falar dos problemas pessoais... em casa: vir dizer que o meu vizinho não gosta de mim. 
Quando é isso, eles dizem que levam para os líderes comunitários. Eles resolvem isso. Se alguém 
levou galinha dele, eles resolvem isso. Mas, falar de ideias de Estado, as coisas como é que têm de 
evoluir, aquilo que nós não dissemos. Lá falou uma pessoa só, porque tudo tínhamos falado. Mas, 
outros sítios falaram mais. Se vocês quiserem, também podem falar! 

Então, eu vou pedir as pessoas que vieram comigo para se apresentar. Podem começar! 

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]

Sofala hoye! [hoye!]

Vou também apresentar um especial, que não está na minha delegação mas veio me receber aqui 
porque ainda não arrumou a bagagem suficiente. 

Da mesma maneira que Sofala produz muitos quadros, muitos, muitos desta vez produziu muitos 
novos quadros. Ontem vocês viram. Viram a Governadora de Cabo Delgado a falar melhor do que 
todos nós, não é?
Mwana wa kun Manga kule. Beira kule! [APLAUSOS]

Dondo hoye! [hoye!]

Está a governar ali na Província de Cabo Delgado. Eu quando passei por lá outro dia disse: quero 
levar Governadora. Quero mudar para outro sítio. Os velhos zangaram-se comigo: não, não, não, 
não! Estão satisfeitos os Fumos, a trabalhar lá. Então, é isso que nós queremos. Onde cada um pode 
contribuir, contribuir melhor. Agora não sei se esse não sai, não sai, querem que fique de vez la, casar 
e fazer filhos lá, não sei. Mas, é trabalho. Os Fumos não querem isso! 

A pessoa que vou tirar daqui – já tiramos – já está no Maputo. A pessoa trabalhou aqui, vou vos 
apresentar agora. Se calhar, comigo, é o último comício que está a fazer aqui. A próxima vez que vier, 
ele vem não como pessoa desta Província. Faça favor [dirigindo-se a Henriques Bongece, então 
recém nomeado Vice-Ministro de Pescas, Mar e Águas Interiores]
  
Não sei se há alguém que quer falar? Pode, pode!

[Seguem-se as intervenções da população]

Dondo hoye! [hoye!]

Vamos agradecer os nossos irmãos que vieram saudar e também encorajar-nos para continuarmos 
a trabalhar. 

Combatentes

Ontem, nós em Chemba reunimos os Combatentes, e estava também representada a Direcção 
Provincial dos Combatentes, portanto, neste caso ACLLN [Associação dos Combatentes da Luta 
de Libertação Nacional], e tivemos encontro com eles todos. E eles disseram que queriam conversar 
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está. Na América faz outras peças. No Japão, e depois junta... a tendência de dividir que nós estamos a 
pensar, naturalmente estamos a começar a pensar recuando. A descentralização, e a gente sabe o que 
é, é isso que temos estado a fazer. Tomar as decisões, sim senhor, o Distrito agora tem mais médicos 
do que antes. Tem mais professores com formação. Tem mais escolas, tem mais oportunidades. É isso 
levar o serviço centralizado para colocar no Povo.    

Obrigado Dondo!

Dondo hoye! [hoye!]

Dondo,

Como disse, nós viemos com o objectivo principal de vir agradecer a todos aqueles que foram 
votar. Agradecimento especial aos que votaram no Presidente Nyusi e no seu Programa do Partido 
FRELIMO. Viemos agradecer a toda população de Dondo que soube mobilizar: as crianças mobilizar 
os seus pais, os seus tios. Os outros que não estavam na altura recenseados comunicaram as suas 
famílias: vão votar, vão votar e vão votar e votar bem! E votaram no vosso Presidente. Quem é o vosso 
Presidente? [Nyusi!]           
        
Quem é o vosso Presidente? [Nyusi!]
É de Dondo só? [Não!] 
É de onde? 
Mandja! [APLAUSOS]

A segunda razão da nossa vinda, estamos a governar. Viemos dizer já formamos o Governo e viemos 
vos informar o Programa que vamos implementar durante os cinco anos. Eu perdi todo o tempo, 
com calma, a explicar que o Programa da Governação é este. Falei das cinco prioridades que são 
vossas: Paz, Emprego, Produtividade, Infra-estruturas, falamos de Recursos Minerais, falamos 
do Desenvolvimento do Homem. São as prioridades que nós durante cinco anos vamos fazer. Só 
vínhamos vos dizer: o Programa é este, porque como não vamos cumprir sozinhos, vamos cumprir 
convosco, precisam saber. 

As próximas vezes que viermos, viremos dizer: população de Dondo, daquilo que combinamos e 
foi escrito, fizemos isto, isto e vamos fazer aquilo. Mas terão oportunidade de dizer as coisas estão 
a desenvolver. Talvez por causa disso, tínhamos dito isso. Talvez este ano, inclina mais para aqui, 
porque temos espaço para cada ano escolher o que é prioritário. É assim que queremos governar 
convosco. Vocês a nos dizerem o que é que querem em cada momento. Ouvimos? [Sim!]

Então, vocês querem conhecer as pessoas que vieram comigo? [Sim!] Mas desta vez eu trouxe pessoas 
que não falam português. Falam Sena. Alguns até falam Ndau. Então, vocês vão ouvir directamente, 
não é? [É!]

Vamos autorizar um e outro, pelo trabalho que fizeram ou que fazem, que trabalho deles é dar 
comando, etc.. Mas, todos têm que falar na nossa língua, para ela [referindo-se a intérprete] 
descansar a tradução. Pode ser assim? [Sim!]
 
Aquele que não sabe é melhor não levantar. E também amanhã não vir comigo: kundi passa manhazo! 
[APLAUSOS]
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mais connosco e também aproveitar explicar aos outros Combatentes de Chemba as decisões da II 
Conferência dos Combatentes – não só de ACLLN, mas de todos os Combatentes – que se realizou 
em Inhambane. Portanto, a questão que foi colocada aqui, foi colocada ontem e foi colocada em 
Inhambane também.

Recebemos também com muita seriedade a mensagem que os Combatentes endereçam ao País, de 
que não querem o País que eles libertaram, ver dividido.

Trabalhar juntos para desenvolver Sofala e Dondo

Também ouvimos a saudação, a alegria, por vossa Governadora que tem aqui na Província. Mas 
não basta. Precisam de trabalhar e trabalhar juntos, porque estamos no início da batalha. São cinco 
anos. Precisam de caminhar juntos em todos os momentos, porque algumas vezes, momentos maus, 
difíceis, virão. Mas precisam de estar sempre juntos para ver o objectivo central que é desenvolver 
Moçambique e no vosso caso concreto, desenvolver Sofala e Dondo. 

Estamos também a registar o desenvolvimento do Distrito de Dondo. Mas, para nós ainda não 
estamos satisfeitos porque há muita coisa ainda não conseguimos completar, que é energia para todo 
o lado, que é água para todos – água potável – diminuir distância entre escolas, distâncias para postos 
de saúde. Portanto, continuaremos no espírito do Programa que aqui anunciamos, a trabalhar para o 
desenvolvimento do vosso Distrito. 

Ambulâncias

Pediram mais ambulâncias. Têm sim, mas não são suficientes. Mas eu penso que vou deixar essa 
surpresa para vossa Governadora. Ela ouviu também. Por isso, ela terá que resolver esse problema 
porque o Povo dela que tanto lhe estima, pediu mais uma ambulância. Hei-de deixar com ela. 

Conflito de terras

O cidadão que apresentou a terra, que acha que é da sua pertença, acho que é um problema que tem 
solução. É um problema que o Município e o Distrito vão se relacionar. Naturalmente vocês têm 
que estar flexíveis porque o nosso País está a desenvolver. Portanto, aquelas zonas muito grandes 
que as vezes temos e não se faz nada, existe o princípio de como se reclassifica. Mas, penso que a 
reclassificação não deve significar o prejuízo ao cidadão, se for o caso. Mas vão entender e depois vão 
ver de que se trata. E vão resolver. 

Há mais outros cidadãos que registaram as suas preocupações, e não subiram para aqui. Portanto, 
há um que pede Escola Secundária; outro que pede apoio para o sector de turismo desenvolver-
se; também falaram de algumas empresas que não pagam salários e outros com salários atrasados. 
Anotamos e vamos a essas empresas compreender do que se trata e os camaradas aqui da Província, 
aqui do Distrito, irão se envolver neste processo. 

Queremos, sumarizando, dizer:
População de Dondo,

Vocês nos marcam pela forma como nos aconselham e preferem o nosso Programa. Por isso, tudo 
faremos para provar e mostrar que a população de Dondo ao escolher-nos não falhou. Fez o seu 
dever e este Moçambique e a Província de Sofala vai continuar a desenvolver!
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Moçambique hoye! [hoye!]
Sofala hoye! [hoye!]
Dondo hoye! [hoye!]
População de Dondo,

Thakutha! 
Obrigado! 
Khanimambo!              
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA CIDADE DA BEIRA

Bairro de Chingussura (Campo de Missão São Benedito), 15 de Maio de 2015

Beira hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]
Sofala hoye! [hoye!]
Bostia! [Bostia!]
Matchibhesse! [Matchibhesse!]
Mwatcherwa! [Tatcherwa!]
Munopona mwadhidhi! [Tinopona mwadhidhi!]
Tabhonga! [APLAUSOS]

Eu ainda não falei. Falei Ndau e Sena. Está a traduzir o quê? [dirigindo-se aos dois intérpretes]

População da Beira,

Agradecimentos

Mais uma vez, mais uma vez, muito obrigado pela lição que dão à Nação do conceito da reconciliação, 
da tolerância, do perdão, do respeito à ideia da outra pessoa, por esta recepção carinhosa, por esta 
presença massiva! Tabhonga! takhuta Beira! [APLAUSOS]
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Quero antes agradecer o Pastor Mateus, o Sheik ou Maulana Mohamed, o Pastor Mário e o Padre 
Figueiredo. Estes, que abençoaram a nossa cerimónia, mas sobretudo perspectivaram o futuro do 
nosso País. Muito obrigado pelas orações que aqui foram proferidas! 

Agradeço também aqueles que embelezaram o nosso palco. Aquelas mães, aqueles homens, 
aqueles meninos, os nossos amigos músicos, esses que vibraram a nossa plateia. Obrigado por esta 
apresentação cultural! Obrigado! [APLAUSOS]

Quero também do fundo do meu coração agradecer o pouco que têm mas que partilham com os 
outros. Refiro-me às ofertas. Confesso-vos que não vou conseguir comer tudo aquilo. Não vou 
conseguir! Mas, eu hei-de partilhar, com vossa autorização, com mais pessoas que precisam. Temos 
aqui irmãos internados no hospital, temos até alguns orfanatos. Hei-de falar com a Governadora, 
com o Administrador, com o Presidente do Município, para me indicar qual é o melhor sítio para eu 
ir partilhar o pouco que vocês partilharam comigo, se vocês me autorizarem. [APLAUSOS]

Posso partilhar com esses grupos? [Sim!] [APLAUSOS]

Eu vou ser muito breve porque estamos a falar três pessoas, senão vamos ficar muito tempo aqui. Vou 
resumir. A razão da minha vinda a Província de Sofala, à Cidade da Beira, a este Distrito, vim dizer:

Um: obrigado população de Sofala, da Cidade da Beira, por terem ido todos votar – aqueles que 
estavam recenseados e que estavam disponíveis! [APLAUSOS] 
O facto de nós beirenses irmos votar, mostramos a todo Moçambique, a toda nossa região Austral, 
a África e ao Mundo inteiro que em Moçambique para se governar, é preciso votar. Esse é o sinal da 
Democracia no Mundo. Por isso, parabéns! Obrigado à população de Sofala e da Beira!
Quero, não perder a oportunidade para, em particular, agradecer a aqueles que directamente 
acreditaram em mim, votaram em mim e votaram no Programa do meu Partido. Esses também os 
meus especiais agradecimentos porque vão me permitir dar a minha contribuição para o crescimento 
de Moçambique. [APLAUSOS]

Este é o nosso primeiro objectivo da nossa vinda. Agradecer a população de Sofala e, neste caso em 
especial, a população da Beira.

Apresentação do Programa Quinquenal do Governo

O segundo objectivo da nossa vinda é: nós apresentamos o nosso Programa, o nosso Manifesto 
durante a campanha. Depois, foi escolhido o nosso Manifesto. Nós trabalhamos o Programa de 
Governação para os cinco anos e submetemos à Assembleia, porque prometemos respeitar o Poder 
Legislativo, Judicial e nosso Poder Executivo. Então, foi aprovado o nosso Programa. Viemos à Beira, 
viemos a Sofala dizer qual é o Programa que foi aprovado, que resulta das vossas preocupações e da 
necessidade concluir os projectos já iniciados.

Paz, Unidade Nacional e Soberania

Essas prioridades que nós definimos no nosso Programa são cinco. Agrupamos todas as preocupações 
e são só cinco prioridades. A primeira prioridade que eu ouvi nas vossas canções, até o Gil Pinto 
cantou e todos vibramos. Escolhemos como primeira prioridade para todos os Moçambicanos, a 
Paz, Unidade Nacional e a nossa Soberania. E é nesta prioridade onde nós vamos lutar para que 
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haja diálogo entre nós, para que haja respeito entre nós, para que tolerância, para que as pessoas se 
perdoem, para que as pessoas não se odeiem, para que haja reconciliação entre os Moçambicanos. 
É aqui onde vamos lutar para que haja transparência na governação. Para que haja uma governação 
participativa. É nessa prioridade onde também combatemos e condenamos a xenofobia, essa que se 
verificou com os nossos concidadãos na África do Sul e com outros africanos a residirem naquele 
País. Portanto, sempre vamos lutar para que haja um só Moçambique, como aqui se disse, que não 
se pode dividir, onde o Moçambicano pode viver onde se sente bem, onde pode contribuir onde se 
sente bem, onde o Moçambicano é dono desta Pátria, essa Pátria do Rovuma ao Maputo e do Zumbu 
ao Índico. Esta é a nossa primeira prioridade para os Moçambicanos. 

Desenvolvimento Humano e Social

A segunda prioridade que nós definimos. Todas as cinco prioridades que nós definimos são para 
o bem-estar dos Moçambicanos. A segunda é o Desenvolvimento Humano e Social. É aqui onde 
vamos desenvolver a educação inclusiva. É aqui onde vamos combater a doença, a malária, o HIV/
SIDA, a tuberculose. É aqui onde vamos defender a criança. É aqui onde vamos lutar para que haja 
igualdade de género. É aqui onde vamos criar condições de habitação, de saúde, de educação, de 
energia e água, porque o Homem tem que viver desenvolvido. Essa é a nossa segunda prioridade.   
        

Emprego, Produtividade e Competitividade

A terceira prioridade também na vossa mensagem veio. A necessidade de Emprego, Produtividade 
e Competitividade. Temos que promover a indústria. Temos que desenvolver a agricultura do sector 
familiar, associativo ou mesmo comercial. Temos que promover aqui na nossa Província o turismo. 
Temos que criar Zonas Francas para alavancar a indústria. Quando falamos de produtividade, iremos 
injectar novas técnicas, novas facilidades de produção. Iremos treinar o agricultor familiar para que 
no mesmo terreno que hoje tem de um hectar ou de meio hectar, possa produzir ao invés de uma 
tonelada e meia, produzir quatro, cinco e seis. A competitividade quer dizer: o nosso tomate, a nossa 
cebola, tem que ser de qualidade para metermos no SHOPRITE, para vendermos no Chimoio, para 
vendermos em Mutare, para podermos competir com todo o mundo! Por isso é que estamos a dizer 
Emprego, Produtividade e Competitividade. É a nossa terceira prioridade!

Desenvolvimento das Infra-Estruturas Económicas e Sociais

A quarta prioridade – portanto, eu disse que são cinco – a quarta é o Desenvolvimento das Infra-
estruturas Económicas e Sociais. Vamos continuar, está no nosso Programa dos cinco anos, com 
a construção de estradas, com a construção de pontes, furos de água. Vamos com infra-estruturas 
hídricas, portanto, aquelas para controlar a água. A água para não inundar e estragar as machambas. 
Vamos fazer escolas, vamos fazer hospitais, vamos fazer postos administrativos, casas para os 
funcionários, e isso tudo está no nosso Programa de cinco anos. É esse Programa que cada ano vamos 
desdobrar, organizando o que é mais prioritário num ano e o que passa para outro ano. Portanto, 
aquelas preocupações que andaram a colocar vão continuar. O exemplo concreto aqui é essa Estrada 
que vai partir daqui para Machipanda. Vamos continuar a construir! [APLAUSOS]                

Gestão Sustentável de Recursos Naturais e Ambiente

A nossa última prioridade é – o nosso País é rico – é a Gestão Sustentável e Transparente dos 
Recursos Naturais e do Ambiente. O que há em Moçambique tem que ser explorado racionalmente. 
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Não destruindo. Não criando problemas para o amanhã. Temos que proteger o nosso meio ambiente. 
Aquilo que se produz em Moçambique tem que ser distribuído para todos os Moçambicanos através 
de pagar bem aos professores, pagar bem aos enfermeiros. [APLAUSOS] Com aquele dinheiro, pagar 
bem o polícia. Com aquele dinheiro, construir estradas, construir hospitais. E aquilo que se produz, 
toda a gente saber: saiu carvão aqui. Naturalmente que o ambiente tem que ser protegido. O facto de se 
tirar carvão naquele sítio, a população não deve sofrer o ambiente. Temos que proteger. Vocês cortam 
árvores para fazer lenha. Temos que saber como é que se repõe. Como é que se protege, porque senão 
aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, vamos deixar para os nossos bisnetos o que não 
se pode. Um País que não se pode viver. Então, vamos seriamente trabalhar para que esses bens, essa 
riqueza sejam explorados de uma maneira sustentável e também com transparência. 
 

Modelo integrado do Programa Quinquenal do Governo

Irmãos de Sofala,

Há quem pode não compreender esta maneira de agrupar as coisas. Nós, o vosso Governo, 
entendemos que no nosso Programa Quinquenal não vamos falar por sector. Dizer: água, vamos 
fazer isto, isto, isto. Esta maneira de planificar não permite o Desenvolvimento. Por exemplo, nós 
quando falamos de água, uma Barragem por exemplo, de Chicamba, ali água significa acumulamos 
água. Água para beber e precisam de água para beber. Mas também aquele que faz agricultura pode 
precisar aquela água para irrigar a sua machamba. Por isso, não íamos pôr a parte agricultura e de 
novo fazermos água. Aquela água de Chicamba, pode aparecer aquele que desenvolve peixe. Mete aí 
alvinos da tilápia. Também sai peixe. Mas aquele que cuida de energia, pode fazer daquela Barragem 
produzir energia. Sai energia. E se nós tivéssemos que pôr água e vamos fazer isso, isso... energia. 
Significava seis ou oito projectos para o mesmo sítio. Nós pensamos em grande. Fazer, pensar duma 
vez num sítio e fazer todas as coisas acontecerem. Esta é que é a essência de um Programa Integrado 
que nós produzimos, diferente daquilo – nós estamos a evoluir – daquilo que estávamos habituados. 
Estamos a evoluir para agilizar o processo da governação e resolver rapidamente os problemas dos 
Moçambicanos. 

Bem-estar para os Moçambicanos

Moçambicanos,

O objectivo do nosso Programa é aquele objectivo que vocês nos mandaram: criar o bem-estar dos 
Moçambicanos. Ter comida, ter água, ter educação, ter saúde. Mas é preciso melhorar a qualidade da 
vida: energia, boa habitação, boas estradas para podermos viajar, telefone, bons serviços. É isso tudo 

que estamos a fazer nesse agrupamento de cinco prioridades para resolver o problema do bem-estar 
dos Moçambicanos.   

Vocês na vossa mensagem já apontam directmente algumas questões que têm que ser imediatamente 
resolvidas. Falam de vias de acesso e de saneamento. Falam de projectos para a empregabilidade da 
juventude. Falam de transporte urbano, de saúde. Também falaram de Moçambique uno e indivisível, 
ouvi na mensagem. Estas preocupações todas cabem no nosso Programa da Governação. 

Agora, eu quero primeiro – hoje é sexta-feira – tínhamos feito um cálculo para ver se aquela hora 
das 12 os nossos irmãos muçulmanos pudessem rezar, mas acho que celebraram a oração em silêncio 
juntamente connosco e queríamos pedir as nossas desculpas. Mas, para dizer que estas preocupações 
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que nos foram colocadas, e mais outras que nós sabemos, estão no nosso Programa e no Plano desse 
ano. Iremos trabalhar no sentido de vermos realizado. Vamos falar até com vossa estrutura, aqui da 
Província, aqui do Distrito e da Cidade, para alinharmos algumas das realizações. O meu Ministro 
das Obras Públicas e Habitação dizia que aquilo que nós prometemos na campanha no ano passado 
para darmos o nosso apoio a Cidade da Beira, já começamos. Há um projecto que vai começar em 
Macurungo. Há um projecto que vai correr em Chiveve, e mais coisas vamos fazer porque Beira 
precisa voltar a ser aquela Beira, uma Cidade onde toda a gente se sente bem. [APLAUSOS] 

Conversa com o Edil da Beira, Engenheiro Daviz Simango

Eu vou continuar a ter conversa de engenheiros com o Engenheiro Daviz Simango, para falarmos sobre 
esta questão de saúde, essa questão das escolas, essa questão do Fundo Urbano, para percebermos em 
que podemos ser úteis para podermos servir aos Moçambicanos e aos munícipes da Cidade da Beira.

Beira hoye! [hoye!]

Bom, eu tomei nota do que falaram. Mas acredito que pode haver alguém que queira nos aconselhar. 
Nós vínhamos com esses dois propósitos. Agradecer e anunciar o Programa que vamos levar a cabo 
durante os próximos cinco anos. As próximas vezes viremos para dizer o que fizemos e para vocês 
dizerem o que devemos fazer em cada ano. Mas, mesmo assim, se existir que vocês queiram para 
acrescentar, estamos prontos. Vão ser poucas pessoas por causa do tempo, por causa do sol. Mas 
enquanto isso, duas, três pessoas, quatro pessoas – em Chemba falou uma pessoa. Eles disseram que 
tínhamos muito pouco tempo, mas também tínhamos apontado as preocupacoes que eles queriam. 
Idem em Dondo. Mas, enquanto as pessoas se organizam para dizer alguma coisa, eu vou aproveitar 
para apresentar a delegação que me acompanha. Posso apresentar? [Sim!] 
Posso apresentar? [Sim!] 
Aqui tenho um problema. Alguns falam Chi-Ndau. Outros falam Chi-Sena. Alguns falam Português. 
Cada um pode falar a língua que quer? [Sim!]

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]

Beira hoye! [hoye!]

Podem me dizer porque é que bateram mais palmas para ele? [referindo-se à apresentação de 
Arsénio Henriques, Adido de Imprensa do Presidente da República]

Acho que vocês estavam a espera que ele dissesse: Boa noite.... [PALMAS E RISOS]. Sim, eu hoje 
senti que a minha delegação tinha muitas dificuldades. Eles sempre falam muitas línguas. Aqui, 
como tínhamos dois tradutores, eles tinham medo de ter quatro tradutores. A próxima vez hão-de 
falar. Não há problema. Não sei já está alguém aí para nos aconselhar? Está pronto alguém? Sim. Voce 
é o primeiro! Obrigado!

[Seguem-se as intervenções da população]

Pensões dos Combatentes, criminalidade e corrupção

Sofala hoye! [hoye!]
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População de Sofala,

Não esperem Presidente vir para colocarem estes problemas. Quando tiverem, coloquem logo, 
porque não ha tempo para esperar. Ouviram? Ouviram, não é? [Sim!] E há estruturas para isso. Nós 
poderemos outros encontros onde talvez não falemos. Mas, para além dos que falaram aqui agora, 
há mais pessoas que colocaram outras preocupações. Uns queriam agradecer o encontro e saudar 
e encorajar-nos a continuar a trabalhar. Outros evocaram problemas tipo injustiças no tribunal. 
Outros falaram de problemas de pensões dos Combatentes. Nós tivemos encontro ontem em 
Dondo e também houve Conferência em Inhambane sobre os Combatentes. São questões que foram 
colocadas. Falaram também da criminalidade nas nossas ruas, nos nossos bairros, mas também de 
corrupção – alguns actos de corrupção nas escolas. 
 
O cidadão Sandramo colocou o problema da casa e dos bens que foram destruídos. Eu acredito que 
explicado melhor, não no comício, pode ser entendido o que ele quer dizer, para nós podermos 
compreender de facto o que tinha, e como tinha e que aconteceu. Acredito na capacidade das 
pessoas que estão aqui na Beira para compreender este assunto e dar o encaminhamento. Se, de 
facto, provar-se que ele tinha um terreno, uma área, se aquela área hoje passa estrada, naturalmente 
houve alargamento, vai se encontrar solução para o problema dele. Portanto, pode não considerar 
como um problema impossível. 

Fez o pedido de camião ou betoneira. Bom, ele sabe muito bem que tenho muitos filhos no meu 
coração, e muitos com muitos problemas. E podemos não ter capacidade de satisfazer a cada um 
deles. Mas nós ouvimos. Há muitas maneiras de o ajudar. As vezes, é empoderando a ele fazendo 
mais coisas e não para oferecer. Costuma-se dizer, o melhor pai, o melhor homem que ajuda não 
é aquele que lhe oferece peixe. É aquele que lhe dá anzol para pescar. Então, vamos trabalhar nesse 
sentido. [APLAUSOS] 

Problema da Fábrica de Contraplacado da Beira

Bom, a minha irmã colocou um problema concreto da Fábrica de Contraplacado. Tentei partilhar o 
assunto com a estrutura que está aqui ao nível do Distrito. Disseram que é um assunto que vão seguir, 
porque não sabem bem como é que está o assunto. Vamos seguir e depois voltaremos a ela para lhe 
explicar o que é que está a acontecer ou o que se pode fazer. 

Moçambique hoye! [hoye!]
Sofala hoye! [hoye!]
Beira hoye! [hoye!]

Não esqueçam! Viemos agradecer todos beirenses que votaram e em especial, agradecer aqueles que 
votaram em nós e no meu Partido. Viemos anunciar o Programa dos cinco anos e voltaremos mais 
vezes para virmos analisar o que está a ser feito durante a governação. Esta é a razão da nossa vinda.
Muito obrigado!
Tabhonga!
Takhuta! [APLAUSOS]
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA À COMUNIDADE 
ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DO ZAMBEZE (UNIZAMBEZE)

Cidade da Beira, 15 de Maio de 2015

[...] Aqui na Cidade da Beira vocês têm problemas que podem ajudar a estudar. Por exemplo, a erosão. 
Estive a ver agora ali num laboratório onde estão a falar de reciclagem de lixo ou as águas, problema 
da drenagem. Vocês têm matéria própria para irem trabalhar sem precisarmos de consultores para 
resolvermos os problemas desta Cidade. 

Os homens de Direito, temos casos concretos que precisam de ser estudados. Enquanto estiverem 
como estudantes, muitas vezes estão isentos a casos, como dizem por exemplo, entre aspas, dizem de 
corrupção, porque vocês estão aqui a aprender e estudam casos que são um conjunto. Podem pegar 
um caso concreto e analisar como é que devia ser a solução ideal. Portanto, uma simulação de casos. 
E desta forma, vocês estarão a contribuir para trazer a solução real e não viciada. Não comprometida. 
E façam este esforço para ajudar o crescimento da nossa sociedade.      
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA NO FINAL DA VISITA A PROVÍNCIA 
DE SOFALA

Cidade da Beira, 15 de Maio de 2015

Agradecimentos

[...] votar, foi votar. Portanto, independentemente de quem votou foi votar. Isso foi sinal forte para o 
mundo, de que o ciclo eleitoral ou democrático de Moçambique é respeitado. Continuamos firmes 
no mapa da democracia no mundo. 

Na alínea b, aproveitamos também para agradecer aqueles que votaram no Programa do Partido 
FRELIMO, que é meu Programa, Programa do meu partido, também os que acreditaram em mim 
para eu dar a minha contribuição nesta batalha para bem-estar dos Moçambicanos. Portanto, esse 
foi o objectivo número um. 

Aprovação do Programa Quinquenal

O objectivo número dois, depois de termos sido eleitos trabalhamos o nosso Manifesto, enriquecemos 
e depois de termos ouvido, acho que acompanharam os primeiros dias, nós decidimos não sair do 
País, não sair do gabinete e estivemos concentrados a ouvir todas as sensibilidades da sociedade 
sobre o que devem ser os cinco anos da nossa governação. Enriquecemos o nosso Programa, o nosso 
Manifesto e transformámo-lo em Programa Quinquenal do Governo, naquela modalidade que vocês 
viram – uma inovação: uma Planificação Integrada. Remetemos ao Parlamento e o Parlamento 
autorizou para nós podermos executar. E já cabia a mim voltar a população, ao Povo Moçambicano 
para dizer que as nossas necessidades, as nossas preocupações e mais aqueles acréscimos da Sociedade 
Civil, incluindo de muitos partidos políticos que contactamos – quase que todos aqueles destacáveis 
ao nível do nosso País – os religiosos, desportistas, artistas, etc. então transformamos em Programa e 
esse Programa é esse. Por isso, investimos o nosso tempo a dizer detalhadamente em todos comícios 
o que é o Programa Quinquenal do nosso Governo e o que nós pretendemos fazer. Deixamos espaço 
para as populações também darem o seu ponto de vista, porque quando formos repartir os Planos 
anuais temos ainda espaço para enquadrar aquelas realizações que são essenciais e imediatas para as 
nossas populações. 

Monitoria das actividades em curso

Naturalmente que durante a nossa visita nós temos o Programa de também em simultâneo, porque 
não queremos trabalhar em série, queremos também em paralelo, em simultâneo fomos monitorando 
as actividades que estão a decorrer a velocidade. Nós fomos as escolas, para ir ver o problema da 
qualidade, o problema das infra-estruturas, irmos discutir com a moral dos nossos professores e 
compreender o estado dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Nós fomos, como sabem, aqui 
na Cidade da Beira visitamos a UNIZAMBEZE. E responsabilizamo-los que eles têm que estar a 
se formar para resolver problemas de Sofala, problemas de Moçambique, problemas da região, etc. 
e que tem que participar intensamente na qualidade da educação, que eles podem servir de elo de 
ligação entre as ansiedades dos pais, do Povo e em torno da educação das crianças.



INTERVENÇÕES PROFERIDAS POR SUA EXCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 245

Emprego e produtividade

Visitamos actividades produtivas. Fomos ver a agricultura, naquilo que temos dito na nossa 
prioridade Emprego e Produtividade. Estamos no bom caminho porque quase que em todas as 
Províncias há preocupação do nosso Ministério da Agricultura, das nossas áreas produtivas, de 
introduzir novas tecnologias, introduzir novos equipamentos para o aumento da produtividade e 
disseminar esta prática para muitos, muitos agricultores ou para o sector privado e associativo. E o 
sentido de associativismo está a subir muito com maior participação das mulheres. Todos nós vimos 
que com associativismo eles fazem trabalho individual, mas também se juntam para produzir mais. 

Interacção com as comunidades

Reunimos com algumas comunidades – que vocês viram – como os pescadores aí sobre o Rio 
Zambeze. E eles disseram que nunca pensaram que podíamos discutir a produção juntos, e nós 
dissemos que sentimos orgulhosos que eles fazem parte do nosso trabalho. Vimos com grande 
agrado de que a próxima época chuvosa, a zona de Chemba, aqueles Rios Sangaze – Sangaze 1 e 
Sangaze 2 – quase que semi-afluentes do Rio Zambeze, há-de haver estabilidade porque as pontes, 
aqueles que durante a pré-campanha reclamavam, mas o trabalho já tinha iniciado e asseguramo-los 
que vamos dar continuidade. E eles confirmaram sozinho no comício que sim, estavam a sentir que 
a continuidade está a andar. 

Silos de Nhamatanda

Nós fomos ver os silos porque nós estamos agora preocupados com o armazenamento do produto 
para o mercado seguro para os nossos agricultores. Com aqueles silos de Nhamatanda, não so para 
aquela zona de Nhamatanda, as populações estão em condições de produzir mais porque vão so 
assegurar o mercado – mercado está assegurado – vão vender. O mercado vai conservar de maneira 
cientifica que dá para revender na fase de crises como na reserva mas também para colocarmos no 
mercado internacional caso haja abundância. 

Portanto, estas e mais coisas que nós vimos. O nosso balanço à Província de Sofala é extremamente 
positivo e aquilo que vimos, a alegria nas caras, as populações que acreditam no Programa do Partido 
FRELIMO que estamos a levar a cabo, as populações que acreditam nos seus dirigentes, exortaram-
nos que continuemos a manter e a escolher os dirigentes nesta maneira porque dá confiança, dá 
esperança para o cumprimento acordado. Portanto, estamos satisfeitos. 

Infra-estruturas económicas e sociais para Chemba e Maríngue

Pergunta inaudível:

Presidente da República: Bom, penso que disse bem: há percepção. Não tem a certeza que as coisas 
são assim. O Distrito de Maríngue estamos a investir. Por exemplo, agora estamos a esticar a corrente 
de energia de Cabora Bassa vai tocar Maringue. Portanto, isso é um investimento, para além da 
reparação da estrada que está a ser feita. Mas vai ter energia. 

[...] Falou de Caia. Não se esqueça que o investimento não é pequeno. Ao nível do País parou muita 
actividade para podermos fazer aquela Ponte em Chimuarra. Portanto, não foi esquecido em nenhum 
momento. Mesmo Gorongosa, Gorongosa a que se referiu, temos silos em Gorongosa. Portanto, no 
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Distrito de Gorongosa a vida é totalmente normal que qualquer outro Distrito que está no corredor. 
Não está esquecido. Muita coisa vai acontecer, vai gravitar naquela zona. É uma zona extremamente 
produtiva e não está esquecida. 

Falou de Chemba. Mas em Chemba como estamos a vir de lá, como bem viu, o nível de satisfação das 
populações quando falam dos hospitais, e agora pedem morgue porque sabem que existe o hospital; 
há uma escola já que foi inaugurada; estamos a trabalhar em torno das pontes; que a estrada, essa 
que vai Caia-Chemba-Maríngue, etc. são estradas que tem que passar por cima de pontes. Portanto, 
Sangaze 1 está a acontecer; Sangaze 2 está a acontecer; Ponte sobre o Rio Pompwe na zona de Chemba 
também está a acontecer. Por isso mesmo, não há zona esquecida.

Relativamente a Estrada No 1, é nossa preocupação. É a única alternativa que temos para comunicar 
o Centro e o Norte. Não vamos deixar aquela estrada de facto a ficar de fora do sistema, senão 
Moçambique é incomunicável. E está no nosso Programa dos 5 anos a revisão, a manutenção da 
estrada.

Em Chemba, penso que a maior alegria que se sentiu imediatamente foi quando eu perguntei: o 
que mais falta? Porque lhe tínhamos dito as coisas que lhes tocam no coração. Foi quando eles 
responderam: banco! E nós dissemos que nós não trazemos banco. Os donos dos bancos, ou nós 
confirmaram-nos que até ao fim do ano, Chemba vai ter banco. Portanto, como pode ver, o Povo 
verdadeiro, a população verdadeira sabe o que está a acontecer e vocês são os grandes testemunhos 
disso porque estivemos juntos. 

Encontro com o Presidente do Município da Beira

Pergunta inaudível:

Presidente da República: Podia ser na Cidade da Beira como outro sítio qualquer. Mas, estando 
na Beira e estivemos juntos no comício, ele recebeu-nos à entrada depois de Dondo. Tinhamos 
condições mais que nunca para trocarmos impressões. Aliás, se recordam, logo depois que tomamos 
posse eu tive encontro com ele e afirmamos que os nossos encontros deviam continuar e devíamos 
estabelecer uma certa regularidade. São encontros de consulta e de troca de opiniões. Foi um bom 
encontro. Discutimos aspectos que interessam a sociedade e interessam também aos nossos partidos. 
O grande denominador comum foi a questão da Paz. Portanto, cada um perguntava, o que é que está 
a falhar? O que é que temos que fazer? E desenhamos algumas ideias comuns, naturalmente cada 
um daquele prisma do que cada um entende. Mas não houve discordância em termos. E também 
houve prontidão da parte do Presidente do MDM e da minha parte, para tudo fazermos para que não 
caiamos na desgraça da guerra neste País, porque a guerra não interessa a ninguém. Fomos trocando 
também alguns pontos de vista sobre algumas questões. Naturalmente era do meu interesse o Decreto 
número 30/2005, o Decreto que descentraliza algumas áreas como o ensino primário, saúde básica 
– mas complexa é central – por exemplo, os transportes... Há Províncias e Cidades que já avançaram 
muito. Cidade de Maputo também, e algumas coisas na Cidade de Quelimane. Perguntei se estava 
pronto para entrar em discussão para descentralizar esses serviços que está aprovado já há mais de 
dois anos ao nível do Conselho de Ministros no ciclo passado. Então, trocamos impressões de qual 
o melhor momento em que nós podemos implementar isso. Penso que as condições estão criadas. E 
foi bom porque é isso que nós queremos, o tal diálogo, a governação participativa Há inclusão nas 
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soluções, espaço para falar. Mas também temos mais. Falamos também dos investimentos. Qual é a 
possibilidade de investimentos para a Cidade e não a Cidade da Beira só. Cidade de Maputo, Cidade 
da Matola, Cidade de Pemba, Cidade de Nacala, Cidade de Quelimane, principalmente Gurué, etc. 
etc.. são coisas que interessam para o crescimento do nosso País. E mais questões, mais questões que 
pronto, da conversa normal como estamos a prever, sempre desta maneira nós vamos de facto colher 
o bom do outro e depois vamos de facto tentar explicar aquilo que alguém não compreende. Foi um 
almoço de trabalho, com tempo limitado, mas extremamente produtivo.           

Pergunta inaudível:

Presidente da República: eu na altura acabava de se apresentar um cidadão no palco que devia na 
Polícia. Então perguntei: então, o que é isso? Ele disse que vai... não sei de onde. Ele diz que tem o 
mapeamento. Tem o mapeamento das preocupações das zonas críticas. E Dondo é uma das zonas 
que tem que ser reforçado em Polícia. Portanto, a população disse o que é verdade e nós servimos a 
população. A população diz quer isto, e se existe é melhor dar. Ele não pediu o impossível, o estranho. 
Pediu segurança para si e para o seu gado. 

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Última questão, por favor. 

Pergunta inaudível:

Presidente da República: Penso que os seus colegas já lhe responderam. Para o Presidente homologar 
tem que existir qualquer coisa. Agora, se essa coisa já não há lá, como é que... de novo eu estaria a 
dizer a ti o que a lei não diz. Portanto, não há nenhuma lei no meu gabinete para homologar. 

Disponível a qualquer momento para encontros sobre a Paz

Pergunta inaudível:

Presidente da República: Com o Presidente da República há possibilidade de encontros, se é sobre a 
Paz, em qualquer momento. Se é sobre a Paz, em qualquer momento. E mesmo sobre outros aspectos 
para o desenvolvimento de Moçambique, sempre dissemos que estamos disponíveis. E se tiver que 
acontecer o encontro, como agora aconteceram, nós não fazemos – sobretudo nós, nós Governo – 
não faz encontros para a fotografia. Faz encontros para produzir resultados, esses almejados pelo 
Povo Moçambicano. E neste caso, o Povo está a precisar da nossa intervenção e nós vamos fazer para 
que possa acontecer este encontro mas para trazer soluções para o Povo Moçambicano. Portanto, 
o Povo precisa estar tranquilo, calmo, sossegado e sobretudo sossegado para poder produzir, para 
poder desenvolver o País. Portanto, estou pronto e muito obrigado.   
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Nampula Nampula
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VII. VISITA PRESIDENCIAL A PROVÍNCIA DE NAMPULA

A visita do Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, à Província de Nampula, 
decorreu de 5 a 8 de Junho de 2015, abrangendo os Distritos de Nacala-a-Velha, Mogovolas, Ribáuè 
e a Cidade de Nampula.

O ponto de entrada do Chefe do Estado à Província foi a Cidade de Nacala-Porto, local onde aterrou 
no Aeroporto Internacional local proveniente da Cidade de Maputo, e foi recebido pelo Governador 
da Província, Víctor Manuel Borges, pelos Membros do Governo Provincial, Convidados e 
população local. Deste ponto, o Chefe de Estado seguiu de viatura para o Distrito de Nacala-a-Velha, 
primeiro ponto da visita de trabalho. 

No périplo, o Presidente da República fez-se acompanhar pela Ministra da Administração Estatal e 
Função Pública, Carmelita Rita Namashulua; pelo Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, Abdurremane Lino de Almeida; pelo Ministro da Terra, Desenvolvimento Rural e 
Ambiente, Celso Ismael Correia; pela Vice-Ministra da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico-Profissional, Leda Florinda Hugo; pelo Vice-Ministro de Género, Criança e Acção Social, 
Lucas Mangrasse; pelo Comandante Geral da Polícia da República de Moçambique, Jorge Khalau; 
pelo Governador da Província de Niassa, Arlindo da Costa Gonçalo Mazungane Chilundo; por 
Convidados17 , Quadros da Presidência da República18  e dos Ministérios da Administração Estatal e 
Função Pública; da Agricultura e Segurança Alimentar; da Educação e Desenvolvimento Humano; 
da Saúde; das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos; dos Recursos Minerais e Energia; e 
Transportes e Comunicações19 .  

17  Os convidados do Chefe de Estado nesta visita foram os senhores Conceita Sortane, Sérgio Pantie e 
Mariazinha Niquice.

18 Os quadros da Presidência da República que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: 
Salimo Valá, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Económicos e de Desenvolvimento; 
Catarina Mário Dimande, Conselheira do Presidente da República para a Coordenação Inter-
Institucional; Cristóvão Gemo, Chefe do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, Adido de Imprensa 
do Presidente da República; Renízia Canhemba, Secretária do Presidente da República; Pedro Gravata, 
Médico do Presidente da República; Momade Hanifo Momad, Chefe de Departamento na Presidência 
da República; Amosse Macamo, Américo Matavele e Hugo Acácio, Técnicos do Gabinete do Presidente 
da República.

19 Os quadros dos Sectores que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: Alexandre 
Uisse, Director Nacional de Organização Territorial (MAEFP); Higino Rodrigues, Director de 
Coordenação e Reassentamento/INGC (MAEFP); Zefanias Chitsungo, Director Nacional da Habitação 
e Urbanismo (MOPHRH); Norberto Mahalambe, Director do Instituto de Algodão de Moçambique 
(MASA); Ambrósio Adolfo Sitoe, Director Nacional de Estudos e Projectos (MTC); João Assale, Director 
Nacional Adjunto de Planificação (MINEDH); Marcelina Mataveia, Directora Nacional Adjunta de 
Energias Novas e Renováveis (MIREME); Vladimiro Manhiça, Director Nacional Adjunto de Geologia 
(MIREME); Luís Amado, Director de Distribuição e Serviço ao Cliente/EDM (MIREME); António 
Guilherme Mujovo, Assessor da Ministra para Seguro de Saúde (MISAU); e Manuel Macombo, Técnico 
afecto na Direcção Nacional da Administração Local (MAEFP).
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No Distrito de Nacala-à-Velha, o Chefe de Estado visitou a Terminal de Escoamento de Carvão, 
orientou um comício popular, procedeu a inauguração da Escola Secundária de Nacala-à-Velha e 
dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo Provincial alargada aos Administradores Distritais e 
outros quadros na Sala de Conferências Samora Machel.

Em Nametil, Sede do Distrito de Mogovolas, o Presidente da República visitou a empresa Condorcajú 
e Agro Indústrias, Lda, dirigiu um comício popular, presidiu a Sessão Extraordinária do Governo 
Distrital alargada a outros quadros, manteve encontros com os Funcionários e Agentes do Estado 
bem como com Combatentes daquele Distrito.

No terceiro dia de trabalho, o Presidente da República deslocou-se ao Distrito de Ribáuè, onde 
visitou os campos de produção da Associação de Produtores de Hortícolas de Namiconha, orientou 
um comício popular, visitou uma exposição agro-pecuária e uma feira gastronómica de produtos 
confeccionados com base na mandioca, inserida no Primeiro Festival Nacional de Mandioca. 
Seguidamente, dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo Distrital alargada a outros quadros e 
orientou mais duas reuniões, uma com os Produtores e outra com os jovens do Distrito.

No Bairro de Muahivire, na Cidade de Nampula, o Chefe de Estado inaugurou o Laboratório de 
Análise de Solos e Plantas, empreendimento que visa gerar conhecimento para o desenvolvimento 
sustentável do agro-negócio, e prestar serviço de transferência de tecnologias e diagnóstico dos solos, 
para melhor alocação de meios de acordo com a característica dos solos. Posteriormente, orientou 
um comício popular no Bairro Namicopo, dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo Provincial 
alargada aos Administradores Distritais e outros quadros para o Balanço da Visita e concedeu uma 
Conferência de Imprensa aos órgãos de comunicação social.
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
NACALA-A-VELHA

Nacala-a-Velha, 5 de Junho de 2015

Nampula hoye! [hoye!]

Está fraco! Nampula hoye! [hoye!]
Assalam Aleikum! [Aleikum Assalam]

Agradecimentos

Obrigado Nacala-a-Velha! Aquilo que vimos à entrada não sei porque é que continuamos a chamar 
Nacala-a-Velha. Devia ser Nacala-Nova porque há muita coisa nova. Mas eu sei que a população de 
Nacala-a-Velha gosta o nome dele que é Nacala-a-Velha porque a panela velha faz boa comida. 

Nacala hoye! [hoye!]
Nacala-a-Velha hoye! [hoye!]

É das coisas velhas que nascem novas. Eu quero agora agradecer a todos por terem nos recebido 
desta forma bonita desde a nossa entrada aí em Nacala Porto, aqui na chegada até aqui na residência. 
Obrigado! Obrigado população de Nacala-a-Velha! 

Quero também agradecer as orações aqui do nosso Sheik Omar Aly, do nosso Pastor João da Silva. 
As danças aqui, os músicos... Obrigado Nacala-a-Velha!

Quero também agradecer a mensagem que saúda as realizações do nosso Governo, a mensagem que 
nos remete os novos desafios. Quero agradecer também as ofertas que aqui foram anunciadas. Mas 
quero agradecer uma outra coisa que fizeram. Os meus irmãos da religião muçulmana, exactamente 
hoje, na sexta-feira, as 12 horas é que me deram a palavra para falar. É o momento para rezar. Mas 
penso que nos nossos corações oramos pelo dia em que estamos aqui juntos e pela Paz no nosso País.

Dia Mundial do Ambiente

Vou começar a minha pequena intervenção falando do dia de hoje. Hoje, Dia 5 de Junho, é o Dia 
Mundial do Ambiente. Nós queremos por esta ocasião, felicitar todo o Povo Moçambicano. Este 
Povo que tem sabido manter o ambiente em Moçambique, este País lindo que é cobiçado, porque 
continua verde, continua sem poluição, por isso queremos felicitar todo o Povo Moçambicano. 

O ambiente significa isso. Significa este ar puro que respiramos. O ambiente significa este sol que 
convivemos com ele. Significa estas sombras que nos protegem. Isso é o ambiente. O ambiente significa 
as nossas árvores. O ambiente significa as nossas águas não turvas. O ambiente significa o nosso peixe 
no mar. O ambiente significa aquela árvore que nós cortamos a lenha e depois nos serve em casa. Por 
isso, queremos continuar a apelar a todos os irmãos, a toda população de Nacala-a-Velha, a toda a 
população da Província de Nampula, a todo Povo Moçambicano para que continuemos a conservar 
o ambiente porque é do ambiente que nós vivemos. É o maior legado dos nossos antepassados. 
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Os nossos antepassados não cortaram todas as árvores, senão nós não íamos encontrar. Deixaram 
para nós. Nós temos também que deixar as árvores para as nossas crianças, para as gerações que 
vêem. Os nossos antepassados não mataram todos os animais, por isso que encontramos gazelas, 
encontramos coelhos, encontramos leões. Eles deixaram para nós podermos conviver com essa 
natureza. Os nossos antepassados não comiam pintainhos. Quando a galinha nasce, deixa crescer o 
pintainho até ficar grande. Os nossos antepassados não usavam rede mosquiteira para pescar aquele 
peixe pequenino, porque sabiam que este pequenino tem que crescer...  

Portanto, nós aqui a população de Nacala-a-Velha temos essa sorte de termos este encontro hoje 
no Dia Mundial do Ambiente. Temos a obrigação de ir dizer os nossos irmãos em casa – sei que 
não ficaram muitos, porque estão cheios aqui – temos obrigação de dizer aos nossos irmãos dos 
outros Distritos aqui da Província de Nampula, ou das outras Províncias que nós em Nacala-a-Velha 
protegemos a natureza porque queremos viver bem. Queremos viver como os nossos antepassados 
nos entregaram este Distrito. 

Dia Mundial do Ambiente hoye! [hoye!]

Participação nas Eleições Gerais

População de Nacala, 

Eu tenho so duas mensagens que trago. A primeira mensagem é a mensagem de agradecimento. 
Quero agradecer do fundo do meu coração a população de Nacala-a-Velha pelo facto de, primeiro, 
terem todos ou aqueles que estavam em idade, se recenseado para as Eleições de 2014. 

Quero agradecer aqueles que se recensearam e estiveram em condições, todos aqueles que foram as 
urnas votar para o candidato, para o partido que eles queriam votar. Quero agradecer a todos aqueles 
que votaram no meu partido para continuar a governar, para continuar a desenvolver Moçambique. 
Quero agradecer aqueles que votaram em mim. Confiaram em mim. Respeitaram a canção da 
criança que confie em mim. Aqueles todos que permitiram para eu dar a minha contribuição para 
continuarmos a desenvolver a Província de Nampula e o Distrito de Nacala-a-Velha. Portanto, 
população de Nacala-a-Velha, muito, muito obrigado por terem apostado em mim e no meu partido! 
Muito obrigado! 

Kinachukuro! [APLAUSOS]

Mensagem da Chama da Unidade Nacional

A segunda mensagem. Vocês com muito carinho receberam aqui a Chama da Unidade que foi acesa 
ali na Província de Cabo Delgado e passou. Ainda hoje esta manhã atravessou o Save e entrou na 
Província de Inhambane. Todo o País viu a maneira carinhosa como a Província de Nampula tratou 
a Chama 

da Unidade. E aqui o Distrito de Nacala-a-Velha, como foi recebida pela população a Chama que 
traz a mensagem com quatro palavras mas que significa três informações importantes: Unidade 
Nacional, Paz e Progresso!              
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Unidade Nacional

Portanto, a segunda mensagem que quero partilhar convosco é exactamente Unidade Nacional, Paz 
e Progresso. Queremos aqui, recordar a todos que estão aqui – os mais velhos sobretudo - sabem o 
que custou conquistarmos a Independência Nacional. Sabem o que é que o colono fazia. Sabem onde 
vivíamos, como vivíamos, se tínhamos acesso a escola ou a hospital. Graças à Unidade Nacional que 
nos libertamos do colono que hoje temos e decidimos aquilo que nós próprios queremos. Aqui na 
Província de Nampula, a Cidade de Nampula estava so cheio de militares coloniais portugueses que 
estavam ali a andar. Mesmo aqui, para passar perto da casa do Administrador era um problema. 
Para trabalhar no Porto, éramos quase que espezinhados, escravizados. Por isso mesmo, a Unidade 
Nacional criou condições para ficarmos independentes, para decidirmos sozinho aquilo que nós 
queremos. 

Os mais novos, os nossos tios, os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, eram chamboqueados 
para poderem trabalhar nas machambas dos donos sem receber nada. Fizemos tentativas de nos 
libertar sozinhos. Tentamos ali no Sul, no Império de Gaza. Tentamos aqui em Nampula, na zona do 
Mossuril, vocês melhor sabem. Tentamos aí em Cabo Delgado. Os colonos sozinho em cada zona 
não conseguimos nós derrubar o regime colonial. Continuamos cada vez mais a ser espezinhados, 
a ser chamboqueados porque nós não estávamos unidos. Estávamos parceladamente a combater o 
colonialismo português. Foi graças aos Moçambicanos próprios que se uniram. Os do Sul, os do 
Centro, os do Norte juntaram-se. E juntos fizeram a guerra e expulsaram o colonialismo português. 
Por isso, ninguém pode esquecer que o remédio santo para nós termos a nossa Bandeira, termos o 
nosso Hino Nacional, termos a nossa Pátria, foi a Unidade de todos nós Moçambicanos. Por isso, 
todas as tendências de dividir, todas as tendências de considerar que Nampula é uma terra que não 
deve fazer parte de Moçambique é para atrasar o desenvolvimento da Província de Nampula e nós 
não vamos permitir.   

Paz e Desenvolvimento para Nampula

Nampula tem o direito de desenvolver como qualquer outra Província. Ninguém pode ameaçar 
Nampula para começar a afugentar os desenvolvimentos e nós continuarmos aqui em Nacala-a-Velha 
a termos irmãos que procuram emprego, quando ainda estamos a crescer com emprego por causa 
de ameaças, por causa de pessoas que quando chegam dizem que Nampula pertence a um grupo. 
Nampula pertence ao Povo Moçambicano! A pessoa de Nampula quer ir trabalhar em Quelimane, 
consegue emprego, vai! Nacala-a-Velha consegue emprego em Cuamba, vai! É isso. Nós queremos 
desenvolver Nampula e não ameaçar pessoas para fugirem com negócios de trabalho aqui, porque a 
população, jovens de Nacala-a-Velha têm que trabalhar. E para trabalhar, tem que haver calma. 

Os investidores, não tenham medo de fazer uma linha férrea que chega até aqui. Queremos que os 
investidores não tenham dificuldades de construir fábricas em Nacala-a-Velha. Porque, quando há 
ameaças e há um grupo de pessoas que segue as ameaças, as pessoas preferem tirar as empresas e 
os seus negócios de Nacala-a-Velha, onde não estão seguros. Onde não sabem se vão acordar de 
manhã encontrar a sua loja, a sua fábrica a funcionar. Vão construir outro sítio. Nós não vamos 
permitir porque Nacala-a-Velha tem que desenvolver.  Província de Nampula tem que desenvolver. 
Em Moçambique, todo o conjunto de Moçambique, com Moçambicanos, tem que desenvolver. 

Nacala-a-Velha hoye! [hoye!]
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Unidade Nacional hoye! [hoye!]
Desenvolvimento de Nacala hoye! [hoye!]

Não vou falar da Paz porque toda a gente de Nacala-a-Velha não gosta da guerra, ouvi aqui na 
mensagem.

Nacala-a-Velha quer guerra? [Não!]
Nacala-a-Velha quer guerra? [Não!]

Os líderes de Nacala-a-Velha querem guerra? [Não!]

Vocês não viam aqui em Muravala aqui? Quando havia guerra, o que é que acontecia aqui? Passava 
carro aqui? Aí de Monapo para aqui, passava comboio aqui? Ou passava comboio com soldado ao 
lado, a andar devagarinho, a atrasar o desenvolvimento. Não pode escoar nada. Por isso, não falamos 
mais esta questão de guerra não guerra, porque Nacala-a-Velha quer Paz porque viveu o que é guerra. 
Não escolhe a ninguém quando ela vem. Mesmo aquela gente que apoia, quando é um tiro, atinge-
lhe. Não escolhe a ninguém. Ou atinge o seu filho. Ou atinge o seu irmão. Ou atinge a sua esposa. Por 
isso, nós não queremos guerra aqui na Província de Nampula.   

Aquela guerra dos dezasseis anos, não há aqui quem não perdeu um familiar, nem que seja a longa 
distância. Toda a gente perdeu um irmão ou um vizinho. Nós não podemos continuar a perder 
vidas humanas por causa da vontade de alguém. Porque alguém quer uma coisa que o outro tem ou 
que não tem, então andarmos a nos matar. Não, não, não! Não vamos nos matar! Nós se temos um 
problema, vamos sentar, vamos conversar, vamos queixar para poder se resolver e não andar a atirar 
pedras para cima de outro Moçambicano. Não, não, não!

Unidade Nacional, a mensagem. Paz, essa que acabamos de falar. Trazia o Progresso. O progresso 
significa desenvolvimento. O desenvolvimento significa ter comida para comer. Significa ter escola 
para estudar. Significa ter hospital para nos curar. O desenvolvimento significa ter porto, para 
trabalharmos, mas não so, para saírem os produtos. Aqui disseram a ideia é para ser um porto misto. 
Tem a consciência que há muita coisa que tem que vir para aqui. Há muita coisa que tem que sair 
daqui. O desenvolvimento significa termos boas estradas. Termos pontes, termos água para beber. 
Significa ter energia para produzir na fábrica, para produzir na machamba, na salina. Energia para 
iluminar as nossas casas. Desenvolvimento significa ter boa casa.  

Mas eu vou deixar este ponto também para três, quatro pessoas que vou convidar aqui para vir falar 
sobre o desenvolvimento. Aquilo que eles pensam sobre o desenvolvimento em Nacala-a-Velha ou 
na Província de Nampula. Porque é dessas ideias que vocês nos dizem o que querem, o dia que 
querem, a maneira que querem. Porque ontem queriam banco, trouxemos o banco. Antes de ontem 
queriam estrada, a estrada está para começar. Queriam uma linha férrea em condições, já está a ser 
feita. Então, queremos mais uma vez que venham interagir connosco. O que é que temos que fazer 
em cada momento? Três pessoas, quatro, são suficientes para trazer-nos a mensagem, porque aqui já 
recebemos a outra mensagem.

Eu vim acompanhado com alguns quadros do meu Governo e alguns do meu Partido. 

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]
[...] alguns saíram lá de Manica, saíram daqui, as mulheres como é que vão ficar? Mulher em Manica 
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e homem em Nampula. É assim? 

Unidade Nacional hoye! [hoye!]

Então, vou pedir agora, se existem pessoas para dar a sua contribuição para o desenvolvimento de 
Moçambique. Naturalmente não vão falar de problemas pessoais. Se forem pessoais, nós temos aqueles 
chefes ali. Aqueles líderes resolvem todos os milandos. Agora venham falar de desenvolvimento de 
Moçambique. Obrigado!       

[Seguem-se as apresentações da população]  

[...] nosso porto ser um porto misto. Querem mais investimentos, o comboio de passageiros. Querem 
que a nossa vila se transforme em Vila Municipal. Propõe uma escola de condução. Falaram de 
emprego. Mas também, mais quatro cidadãos que estiveram ali e reportaram as suas preocupações 
que os nossos quadros registaram. Falaram de água, energia, de novo de estradas, hospital e escola 
superior.

Estradas para Nacala-a-Velha

Sobre a estrada, penso que vocês têm mais informação do que eu. Praticamente, quase que já 
conseguimos fundos para reabilitar a estrada do desvio para aqui. Porque antes eram carros poucos, 
pequenos, mas agora são camiões que passam sempre e desfizeram a estrada. Então, iremos mexer a 
estrada para ver se fica uma estrada nova e mais larga. Mas, sobre a estrada ainda, está a se trabalhar 
num projecto da estrada que deve partir directamente de Itocolo até Nacala-a-Velha. E vai ser feita 
mais uma estrada que vai ser paralela a linha férrea até no Porto. Mas, outra vez, nós não conseguimos 
parar aqui. Paramos em Memba. Os nossos irmãos em Memba falaram-nos da estrada que sai daqui 
Nacala-a-Velha até Memba, estrada asfaltada. Não inscrevemos ainda este ano, nem no próximo 
ano, mas estamos a fazer esforço para dentro desses anos fazermos uma estrada asfaltada daqui até 
Memba, até Alua. Ainda hoje falei com o meu Ministro das Obras Públicas que me disse que esta 
semana vão ainda discutir para angariar fundos, recursos para que essa estrada muito cedo seja feita. 

Hospital para Nacala-a-Velha

Sobre o hospital, disseram que querem hospital de raiz. Mas o vosso Governo, esse Governo que 
vocês escolheram, que apostaram nele, está a trabalhar no sentido de reclassificar este hospital que 
está aqui. Vamos desenvolver: mais enfermarias, mais salas de operações de assistência aos doentes. 
Mas vamos reequipar o hospital. Isso já está dentro do nosso projecto com a parceria com os nossos, 
aqueles doadores que temos aqui. Portanto, esse projecto já existe e o vosso sonho vai ser concretizado. 
Vamos ampliar o hospital e vamos reequipar o hospital. 

Município para Nacala-a-Velha

Sobre o futuro Município de Nacala-a-Velha. Isso depende de vocês também. Vocês não devem 
permitir que haja confusão aqui para podermos continuar a desenvolver Nacala-a-Velha e ser 
município amanhã. Para ser município há coisas básicas que tem que ter. Tem que ter bancos, já 
colocamos; tem que ter hospital, dissemos que vamos ampliar; tem que ter escolas; tem que ter 
bombas de combustível; e uma série de coisas que estamos a colocar. E para colocarmos, precisamos 
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de estar em Paz, precisamos de ajuda de todos os Moçambicanos e depois vamos ver: cresceu Nacala-
a-Velha, tem que ser município para se governar a vontade e resolver a vida dos Moçambicanos aqui 
em Nacala-a-Velha.

Comboio de passageiros para Nacala-a-Velha

Um comboio de passageiros precisa de ter uma boa linha. E já temos uma boa linha, linha férrea. Os 
donos que operam já ouviram e nós vamos continuar a influenciar para que façam o comboio, para 
que o nosso cidadão possa sair de Nacala-Porto, Nacala-a-Velha, passa por Monapo, vai passar por 
Namialo, vai andando até Nampula, vai para Ribáuè, continua Namecuna, vai Malema, vai Mutuali 
até lá Lichinga ali. Esse também é sonho do nosso Governo. Não depende de vocês já. Aí temos 
que ajudar para que haja tranquilidade, para que as pessoas que invistem, que querem investir em 
Moçambique, aqui na Província de Nampula, possam trabalhar a vontade. A linha férrea de Cuamba 
para Lichinga, também estamos a fazer, por isso é que há condições para nós irmos de comboio até 
Lichinga. 

Ensino superior para Nacala-a-Velha

Nós vamos sugerir a educação para pensar, e há condições agora, para o ensino nocturno aqui. E isso 
é verdade. Isso vai poder muito mais Moçambicanos, jovens ou aqueles que trabalham poderem fazer 
a décima segunda.        

Ensino superior. Já há uma base. Não podíamos pensar ensino superior ontem que não tínhamos a 
décima segunda aqui. Não se pode construir escola secundária sem escola primária. Primeiro foi a 
escola primária, depois a escola secundária, agora vamos lá fazer a décima segunda. Há-de chegar o 
ensino superior. Aqui é perto para Nacala-Porto. Podemos até professores que residem em Nacala-
Porto, vir funcionar aqui. Isso é possível. Agora vamos consolidar a décima segunda. 

Energia para Nacala-a-Velha

Energia. Estamos a pensar. É um problema sério, não so aqui. Nacala-Porto também tem problema 
de energia. Não chega. Mas já temos aqui na sede energia. Temos também no Posto Administrativo 
da Barragem, já temos energia. Em Kovo ainda não temos energia mas temos painéis solares. O 
nosso sonho agora é trabalhar para o Posto Administrativo de Kovo também ter energia.      

Moçambique hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]

Acho que vocês já ouviram. Unidade Nacional, Paz e Progresso. Ouviram ou não? [Ouvimos!]
Quando chegarem a casa vão vos perguntar: então o Presidente chegou, disse o quê? Podem não falar 
muita coisa. Lançou quatro palavras: Unidade Nacional, Paz e Progresso! Ouvimos? [Sim!] Vamos 
dizer o quê? Unidade Nacional! Vamos dizer Paz! E vamos dizer Progresso!

Moçambique hoye! [hoye!]
Nacala-a-Velha hoye! [hoye!]

Província de Nampula hoye! [hoye!]
Muito obrigado!
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
MOGOVOLAS

Nametil, 6 de Junho de 2015
[...]

Salama, Kochukuro!

Salam aleikum [Aleikum Salam!]
Aliham dulilal hi chukrani!
[APLAUSOS]

Agradecimentos

Eu estou muito, muito, muito satisfeito por ter vindo mais uma vez a Nametil. Durante a nossa 
campanha, passamos aqui, trabalhamos e fomos muito bem recebidos e muito encorajados para 
continuarmos a trabalhar. Estou satisfeito também, porque outra vez também, eu trouxe a minha 
equipa de futebol que jogou naquele campo. Então, quando estava a passar ali, estava a ver o Ferroviário 
ganhou aqui em Nametil. Então, estou satisfeito voltar de novo para aqui. Agora, continuam a jogar 
a perder ou agora já ganham? Angoche perde aqui ou ganha? Mongicual perde ou ganha? Então, da 
próxima vez vamos falar também do nosso futebol, porque aqui tem muito jovens, miúdos talentosos 
que jogam muito bem. Precisam so de apoio.
Mogovolas hoye! [hoye!]

Eu quero agradecer o senhor Manuel Mahiho, o Sheik Mucachaia, esses que começaram com orações 
para que o nosso dia possa correr bem, para que o nosso encontro possa correr bem. Também, a 
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aqueles grupos culturais, às minhas irmãs que estão aí a cantar toda a hora, a aqueles jovens que dão 
pino no palco, não caem, não partem perna. Muito obrigado por estas danças todas!

Quero saudar também a mensagem da população. Eu estava a perguntar a jovem Ivone que leu a 
mensagem, como é que vocês escreveram porque escreveram todas as coisas que a população de 
todos os postos administrativos tem: os problemas de água, de energia, de escolas, de estradas, de 
Polícia, escreveu tudo aquilo. Eu disse, então o que é que a população vai me dizer, se você escreveu 
tudo? Disse: é isso mesmo. Nós resumimos! Obrigado por esta mensagem também!

Quero, do fundo do meu coração, quero agradecer as ofertas. Já vou começar a criar cabritos. Já 
tenho uma cabeça de boi. Não sei se é feminino, vaca, mas vou criar. Obrigado Mogovolas! Obrigado 
Mogovolas! [APLAUSOS]

Eu vim agora para vir, primeiro, para agradecer a população de Mogovolas. Aqueles que foram votar, 
aqueles que foram confiar no Partido FRELIMO, aqueles que foram votar em mim. Eu vou ficar 
Presidente porque vos confio vocês! Vou ficar Presidente para todos os Moçambicanos, aqueles que 
votaram em mim e mesmo aqueles que não votaram, porque quero trabalhar para todos, como agora 
vou trabalhar!

Presidente de todos Moçambicanos

Uma vez vocês tiveram no Campeonato Provincial. Não sei se participaram, Mogovolas. E naquele 
campeonato ganhou o Ferroviário de Nampula, ganhou o Ferroviário de Nacala, ganhou o Desportivo 
de Nacala. Estas três equipas estão a representar que Província, não é Nampula? [É!] Quando jogam, 
vocês não ficam satisfeitos? [Ficamos!] Então, eu também estive num campeonato, com mais outros 
irmãos Moçambicanos e eu ganhei. E agora, eu represento Moçambique! [APLAUSOS]

Por isso, Mogovolas, ninguém deve estar com medo. Sou vosso Presidente, represento a vocês. Esses 
problemas que colocaram aqui, a pessoa certa para resolver problemas sou eu e o meu Governo, o 
Governo que foi formado porque vocês votaram na FRELIMO e votaram em mim. Vamos trabalhar 
para que esses problemas todos sejam resolvidos. Há-de vir alguém vos enganar. Não vai resolver o 
problema. E nós, vamos trabalhar para essas coisas todas que vocês disseram. Ouviram Mogovolas? 
[Sim!]

Qualquer pessoa pode falar. Pode sair ali um líder, um régulo e chegar aqui: eu vou fazer estrada aqui. 
Eu vou trazer água. Não engana! Deixa lá Mogovolas concentrar-se e dizer quais são os problemas 
que têm para aqueles que podem resolver problemas. E eu vim aqui para combinarmos quais são as 
prioridades, e a vossa mensagem já disse. 

Programa de Governação para o bem-estar dos Moçambicanos

[...] O Programa para os próximos cinco anos tem muitas coisas para fazer para Moçambique. Mas 
o objectivo principal do Governo é criar o bem-estar para todos os Moçambicanos, a partir daqui de 
Mogovolas, de Nampula, de todo Moçambique. Criar o bem-estar, viver bem. Viver bem significa ter 
comida, ter escola, ter hospital. Viver bem significa ter água potável para beber, ter energia. Viver bem 
significa pouco a pouco irmos construindo boas casas e termos boas estradas. Viver bem significa ter 
telefone, ter sapato, as nossas irmãs ter mechas, no hospital ter medicamento. [APLAUSOS]
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Moçambique hoye! [hoye!]

Então, este Programa tem 5 prioridades para atingir essas coisas. 

Unidade Nacional, Paz e Soberania

A primeira coisa, ontem quando estivemos em Nacala-a-Velha, a mensagem deles so falava Unidade 
Nacional e Paz. Unidade Nacional e Paz. Então, a primeira coisa que temos no nosso Programa é 
Unidade Nacional, Paz e Soberania. Temos que ter País. Toda a gente diz País dele, o nome dele. 
Nós Moçambicanos não podemos ficar sem País. É a primeira prioridade do Programa do vosso 
Governo. Vocês jovens quando assistem a televisão e ou ouvem a Rádio, Moçambique está a jogar 
com Malawi, ficam satisfeitos ou não? Vocês são malawianos? Quem são vocês? Moçambicanos! 
Omuhipiti! Nós somos Omuhipiti! Então, é o orgulho de sermos Moçambicanos. Vamos continuar a 
fazer tudo para termos as nossas fronteiras controladas, termos o nosso País completo e não um País 
que, por exemplo, a Província de Nampula dizer eu sou sozinho de Nampula, não sou Moçambique. 
É isso que vocês querem? [Não!] 

Zimbabwe do Centro, Zimbabwe do Norte, já ouviram um dia? [Não!] Vocês já ouviram um dia, 
nós somos Zâmbia do Sul, Zâmbia do Norte, Zâmbia do Centro, já ouviram? [Não!] lá na América, 
lá na Europa, já ouviram dizer que nós queremos dividir para viver bem, já ouviram um dia? [Não!] 
Esses estão cada vez mais juntos. Até são Países muito grandes, muito grandes, mas estão cada vez 
mais juntos. Por isso, a primeira prioridade do nosso Governo, do nosso País, é Unidade Nacional: 
todo Moçambique para nós todos! Quem quer ir viver em Cuamba pode ir. Quem quer ir viver em 
Marrupa pode ir. Quem quer ir viver em Muidumbe pode ir. Quem quer ir viver em Xai-Xai pode ir, 
porque Moçambique é para nós todos. É essa a nossa primeira prioridade do nosso Governo.  

Desenvolvimento Humano

A segunda prioridade do vosso Governo é o Desenvolvimento Humano. Aqui falaram de escolas, 
falaram de hospitais. O Homem tem que estar desenvolvido. Tem que ter uma vida de qualidade. 
Então, esta é a segunda prioridade, porque nós governamos para os Moçambicanos viverem bem.

Emprego, produtividade e competitividade

A terceira prioridade que nós temos é Emprego, Produtividade e Competitividade. Nós temos de 
fazer tudo para grande parte dos Moçambicanos terem emprego, produzirmos com qualidade, mas 
também competirmos no mercado internacional, para podermos ter isso tudo que nós queremos. 
Aqui em Mogovolas tem muitos jovens que não têm emprego. Estou a mentir? [Não!]

Temos uma só fábrica aqui, de Castanha, que tem mais ou menos 800. Mas, está a ajudar mais ou 
menos 800 pessoas. Fui lá visitar. Mulheres, homens, estão aí. É pouco. Precisamos de mais coisas 
para empregar as pessoas para trabalhar. Este é que é o Programa nosso. Procurarmos tudo para cada 
vez mais, procurarmos mais jovens a trabalhar.

Produtividade

[...] Quando falamos de Produtividade, estamos a dizer vamos produzir mais. Nós temos machambas. 
A nossa terra é rica. Então, temos que produzir mais. Produzir mais podemos produzir de muitas 



INTERVENÇÕES PROFERIDAS POR SUA EXCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 261



O POVO É O MEU PATRÃO

262

maneiras. A primeira maneira que é mais fácil é ter machamba ou então ter 2 hectares. É a maneira 
mais fácil de produzir mais. Em vez de fazer aquilo que disse a Ivone aqui – como chama aquilo? 
Enxada de cabo curto – usar máquinas! 

O nosso Ministério da Agricultura está a levar máquinas, está a criar centros ou núcleo de máquinas 
para poder ajudar as pessoas para poder produzir mais. Em vez de capinar 2 hectares, ir alugar 
tractor para poder produzir 3 a 4 hectares para ter mais comida. Mas há outras formas. Vocês aqui 
em Mogovolas sabem. Por exemplo, a castanha. Vocês têm a castanha que antigamente tinham 
aqueles cajueiros muito grandes. Mas os nossos irmãos do INCAJÚ [Instituto Nacional do Cajú] 
estão a ensinar novas mudas, trazem cajueiros que são curtos, ficam pouco tempo, e produz. Enche, 
enche e produz. Então, em pouco tempo, podemos produzir muito mais. Então, temos que aprender 
estas técnicas para poder não sofrer muito, não esperarmos muito e produzirmos muita castanha. 

Mas não é só com castanha. É também com milho, até mandioca. Estão a melhorar. Nós amanhã, 
depois de amanhã, vamos abrir um Laboratório ali em Nampula que está a trabalhar na semente 
melhorada. Para não usar aquela semente que quando a gente trabalha muito, põe, depois não sai 
nada ou sai um pouco. Maçaroca pequenina assim! Então, temos que trazer aquela semente que logo 
que a gente põe, germina e sai maçaroca. Isso é que é a produtividade. Pouco, mas muita comida que 
sai. 

Competitividade

Competitividade, é isso que vocês Mogovolas ensinam. A vossa castanha é aqui processada, é 
enchida. Aquele que se parte põe noutros plásticos. Aquele que é pequenino ainda põe noutro. 
Aquele que sai grande e inteiro, também a fábrica faz. E tira e vende lá para América, está a vender 
para a Europa. E quando está no mercado, toda a gente quer castanha de Mogovolas. Toda a gente no 
mundo, castanha de Mogovolas. Mogovolas é grande, está no mundo, passeia ali no mundo. É isso 
que é competir! Se a vossa castanha não for boa, vão dizer não vende e a fábrica vai fechar. É isso que 
nós vamos trabalhar. Empregar mais pessoas, produzir mais, mas também com nossa comida, com 
nosso produto, competirmos no mercado internacional. 

Criação de infra-estruturas socio-economicas
A quarta prioridade do nosso Governo é a criação de infra-estruturas socio-economicas. Portanto, 
construir coisas. Nós vamos continuar a construir estradas, escolas e hospitais. Nós vamos continuar 
a esticar energia eléctrica, a fazer pontes, furos de água e outros sistemas de água. E temos esse 
projecto. Aqui falaram de coisas concretas. E mesmo para a Província de Nampula temos projecto. 
Agora estamos a concluir o projecto porque o dinheiro já... alguém disse que vai dar o dinheiro – 
vão nos emprestar. O dinheiro nunca ninguém dá assim mesmo. O vosso País vai receber dinheiro 
de empréstimo para fazermos esta estrada que sai de Nampula para Mogovolas e deve continuar até 
Angoche neste mandato. Estamos muito avançados para finalizar o processo já. Portanto, vamos 
deixar esse sofrimento de sair de Nampula, a levar muito tempo para ir a Angoche. Aquilo vai ser o 
que está a acontecer com Nampula-Ribáuè-Malema até Cuamba. 

Água e energia

Esta coisa de construção de infra-estruturas, está a contemplar-nos a abrir mais furos de água aqui. 
Aqui nos postos administrativos. Está no projecto já, para fazermos a energia, aquela energia que 
foram informados ali em Iruti, porque aquela coisa de passar a linha não é sempre que a energia dali 
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pode baixar logo, porque é preciso um transformador. Estávamos a trabalhar para colocar energia em 
Iruti. Portanto, as infra-estruturas vão ser feitas. 

Unidades sanitárias

Falaram do hospital ou posto médico. Vamos ainda este ano, começar a construir o posto médico 
ou posto de saúde aí em Iruti. Vamos ampliar este hospital, já está no nosso projecto deste ano. 
Vai começar a obra para ampliarmos este hospital, para ver se fica grande e chegar uma fase onde 
as operações são feitas aqui e não precisa de ir a Nampula. Portanto, isso está no nosso projecto 
tudo, e mais coisas, porque queremos ser aqueles que fazem. Mogovolas merece. Mogovolas trabalha 
para isso. Mogovolas acredita no nosso projecto e nós vamos trabalhar para Mogovolas sair deste 
sofrimento. Isso do Posto Administrativo de Iruti que falei e sobre o posto de saúde, hão-de ver a 
acontecer. 

Estrada Nampula-Mogovolas-Angoche

Sobre a estrada, eu disse: tenho a certeza que o dinheiro já apareceu. E agora temos que finalizar 
porque os donos querem saber bem como é que vamos fazer. E é assim mesmo. Ninguém empresta 
muito dinheiro sem saber se vai construir uma casa. Toda a gente pede muito dinheiro. Mas estamos 
numa fase final e vocês todos hão-de ver. Se não começa até ao fim do ano, mas no próximo ano, 
definitivamente, a estrada tem que arrancar. [APLAUSOS]

Actuação da Polícia da República de Moçambique

E há questões que falaram. A Polícia como age. Falaram também sobre algumas pontes. Eu vou mandar 
alguns camaradas membros do Governo para virem para aqui, para verem bem isso, exactamente 
para compreender o que está mal, onde está mal, para imediatamente intervir. Já próxima semana 
hão-de vir para aqui para compreender isso. O Comandante Geral da Polícia está comigo. Está a 
andar comigo e ouviu pessoalmente. Vocês conhecem-no? Este é Povo dele. Trabalho dele é para 
proteger a população. Essa é uma reunião de Moçambicanos, da população. Então, ele pode aparecer, 
tirar a cara e aparecer. Não é uma reunião da campanha. Aqui, ele deve dar cara para mostrar que 
estou aqui eu e ouvi o vosso sentimento. O Comandante está aqui! Pode levantar!

[Segue-se a intervenção do Comandante-Geral da Polícia]

Estão a ouvir o Comandante-Geral a falar. Estão com medo, não é? Então, vocês controlem e vejam 
os tais polícias que fazem mal e ir dizer outro polícia ou ir dizer Administrador, ou ir dizer o régulo: 
aquele polícia pediu-me dinheiro! Aquele polícia me bateu! Porque não são todos os polícias que são 
maus. É ou não é? [É!] Se tivéssemos polícias maus neste País, todos eles, o País não existiria. Seria 
assaltado pelo Sindicato de malandros.

Gestão sustentável e transparente de recursos naturais

A quinta prioridade – eu disse são cinco prioridades – a quinta prioridade vocês vivem bem aqui. É 
gestão sustentável de recursos naturais do nosso País. Gestão com transparência. Vocês falaram dos 
garimpeiros aí. Achei estranho. Vocês disseram que a FIR [Força de Intervenção Rápida] ameaça lá 
nos garimpeiros. Se calhar, esta mensagem os garimpeiros disseram ponha isso lá porque têm medo 
quando eles vão lá para controlar aquela exploração ilegal, então diz: a FIR faz mal. Aquilo que tem 
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que fazer, façam legalmente. Não podem fazer ilegalmente, porque esse FIR há-de chegar lá. Isso aqui 
é um pouco por todo o País. Estamos a explorar carvão em Tete, há também exploração de recursos 
minerais em Manica, há também na Província de Cabo Delgado, há areias pesadas aqui em Moma, 
também há areias pesadas nas outras Províncias. Então, essa exploração tem que ser sustentável, não 
é estragar o País, abrir buracos e deixar assim. E aquilo que se explora, temos que comer todos, não é 
so uma pessoa. O Estado tem que ter aquele dinheiro e com esse dinheiro pagar bem os professores, 
pagar bem salário o enfermeiro, pagar bem o nosso líder. Com esse dinheiro, nós temos que construir 
escolas. É isso que é a distribuição de riquezas para nós todos. 

O vosso Presidente veio aqui para agradecer por terem dado a oportunidade para contribuirmos 
para o desenvolvimento do nosso País, para a criação do bem-estar. O vosso Presidente veio aqui 
para dizer que já temos o Programa para os próximos cinco anos e tem cinco prioridades. A primeira 
prioridade, Unidade Nacional, Paz e a defesa da Soberania. A segunda prioridade, Desenvolvimento 
Humano e Social. A terceira prioridade, Emprego, Produtividade e Competividade. A quarta 
prioridade é a Construção de Infra-estruturas, aquela coisa de construir tudo aquilo que nós falamos 
aqui. E a última, que é a quinta, é a Gestão Sustentável de Recursos Naturais e com Transparência. 

Com este Programa, Mogovolas tem que ir para cima. Nampula tem que ir ossulu. Moçambique tem 
que crescer! 

Moçambique hoye! [hoye!]

Não sei se depois dessa mensagem, que tem muita lista das coisas que as pessoas de Mogovolas 
querem, há mais alguém que quer falar mais alguma coisa? 
[...]

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]

[...]

[Seguem-se as intervenções da população]

Eu iniciei a nossa reunião dizendo que sou Presidente para todos os Moçambicanos. Aqueles que 
votaram, mesmo aqueles que não votaram. Não foi assim? E eu conheço bem Mogovolas. Eu já vim 
aqui muitas vezes. Até vim buscar um jogador aqui, faleceu, o nosso júnior chamado Ruben, o filho 
do senhor Abel. Aqui, estou em casa. Não há Província que vai ter mais vantagens que outra. Acho 
que sabem também que cresci mais em Nampula, não é? 

Jovens organizem o desporto do Distrito

Agora, o jovem que falou de desporto. Queria sugerir à juventude: os outros Distritos que estão a 
evoluir no desporto, não é o Administrador, não é o Distrito que so cria. Há muitas associações 
que se organizam, contribuem e criam equipas. Há muitas equipas. Vão ver aqui Angoche. Aqui 
Angoche, perto. Aqueles clubes desportivos Benfica, o Sporting, não são clubes do Administrador. 
São clubes que se organizam e pagam quotas. Façam isso também para poder crescer. Aquele que 
poder apoiar, vai vos apoiar. Assim tem que apoiar também os postos administrativos, porque ele é 
Administrador naqueles postos administrativos, não é so aqui na Cidade. Então, ele vai vos apoiar 
naquilo que puder. [...]    
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Fundo de 7 milhões

Sobre o Fundo dos 7 milhões. O Fundo de 7 milhões não é para reparar campo, nem para fazer infra-
estruturas. Sempre foi dito que o Fundo de 7 milhões é para apresentar projecto, qualquer pessoa, 
pode ser jovem. Mas um projecto onde pode empregar outras pessoas, onde pode criar renda e é 
pago e depois a pessoa devolve o dinheiro. Não é para ir reparar estrada, nem para ir pintar casa, 
nem para fazer o muro de um campo de futebol. Não é esse o objectivo. E quem decide é o Conselho 
Consultivo, acho que todos sabem isso. 

Visita ao campo de futebol

Aceito visitar o campo, mas já estive lá. Passei por lá, ainda hoje. E comentei com o vosso Governador: 
conheço este campo. Já estive lá. Mas senti um pouco de água ali por baixo, mas aquele é trabalho 
dos associados, dos donos do campo. Têm que ajudar de vez em quando. Tem que pôr areia. Assim, 
nas aldeias lá, jovens têm isso. Tenham iniciativas, juventude! Não fiquem a espera para que as coisas 
aconteçam sozinhas. Eu conheço em Chiúre. Já conheço em Eráti, quando estive lá em Eráti. Estavam 
a fazer campo em Memba. Os jovens sábado organizaram-se e estavam a fazer. Vamos fazer isso, 
ao invés de ir lá beber Tentação, alguns. É preciso trabalharmos no campo para termos... podemos 
apoiar naquilo que pudermos e vamos apoiar naquilo que pudermos.  

Bilhete de Identidade

Sobre o Bilhete de Identidade, foi bom que colocaram esse problema. Também o Comandante-
Geral é do Ministério do Interior. Vai levar essa mensagem. O próprio Governador vosso que está 
aqui, vai levar essa mensagem. Toda a gente tem o direito de ter Bilhete de Identidade, para ser de 
facto Moçambicanos, aquilo que falamos agora. Vamos recomendar a eles para acelerar o processo, 
porque toda a gente deve ter Bilhete. Não deve haver um Moçambicano sem Bilhete, para ser de facto 
Moçambicano. É o primeiro sinal de moçambicanidade.

Moçambique hoye! [hoye!]                      
Província de Nampula hoye! [hoye!]                      
Mogovolas hoye! [hoye!]                      
Mogovolas está no nosso coração. Nós vamos trabalhar para desenvolvermos Moçambique, Nampula 
e Mogovolas!
Obrigado!
Kochukuro! 
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REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM FUNCIONÁRIOS 
E AGENTES DO ESTADO NO DISTRITO DE MOGOVOLAS

Mogovolas, 6 de Junho de 2015

[...] 

Tivemos certa oportunidade durante o comício de falar do nosso Programa Quinquenal do Governo. 
Detalhamos, explicamos o que é que pretendemos fazer porque o nosso objectivo final é a criação 
do bem-estar do Povo Moçambicano e a melhoria da qualidade da sua vida. Mas estamos aqui. Eu 
tenho tido encontros, quando visito as Províncias, com alguns sectores de actividades: ou, so com 
professores; ou com enfermeiros; ou agentes económicos, etc.. E hoje temos essa oportunidade de 
estarmos juntos aqui com os Funcionários de Estado do Distrito de Mogovolas.

A interligação do trabalho na Função Pública

Não preciso de dizer a importância do vosso trabalho, porque vocês todos sabem e sabem bem. 
Sem enfermeiro, não se faz a Nação. Sem educação não se faz a Nação. Sem os serviços das nossas 
instituições, também nada se faz. Para processar o salário do professor é preciso os homens da 
Secretaria. Mas também o homem da Secretaria para saber trabalhar, precisa do professor. Para 
professor estar disponível, precisa do enfermeiro para quando estar doente. Portanto, há uma 
interligação total que faz sentido com que não haja quem seja mais que o outro, todos somos 
importantes. 

Neste momento, estando aqui, eu quero vos dar oportunidade para aconselharem-me. O que 
é que vocês gostariam que o vosso Governo mais fizesse? Aquilo que está a fazer, se está a fazer 
mal ou mais tem que fazer o quê para continuar a resolver os problemas das pessoas? Portanto, só 
assim, interagindo, falando com as pessoas é que nós estaremos em condições de saber quais são as 
prioridades em cada momento, apesar de sabermos aquelas coisas comuns. São sempre, mas sempre 
indo ter com a respectiva pessoa em tempo útil facilita mais as pessoas. Então, não quero roubar mais 
tempo, quero conversar convosco. Gostaria de, aquele que tem alguma coisa a dizer – até seis, sete 
pessoas – para ouvirmos as vossas ideias.        

[Seguem-se as intervenções dos Funcionários e Agentes do Estado]

Está bom. Bolsas de estudos. Ajudas de custo. Empréstimo bancário. Fundo dos 7 milhões. 
Pensionistas e sobre ameaças a Paz. Há vários aspectos que são resolvíveis no sistema interno. 
Penso que o Camarada Governador vai se organizar e vai, se for preciso trazer equipa para vir ver 
essa situação, porque não se faz numa reunião, dizer sim, vamos resolver. Temos de perceber se é 
problema sério ou se é ajudas de custos de alguém que decidiu ir tratar o assunto dele pessoal e pediu. 
Vai ser difícil sabermos. Imagina eu cedo, sair para ir resolver um problema... fui a serviço. Então, 
muita das vezes é difícil para as pessoas compreenderem e confirmar. Mas hão-de ver, se as pessoas 
hão-de passar um dia em serviço ou... Coisas como essas são tratadas directamente com a direcção 
do Distrito e com a Província. 

Biblioteca e salas de informática

Sobre a biblioteca. Nós queremos biblioteca. Nós queremos viver bem. Nós queremos salas de 
informática. Nós queremos laboratórios. Queremos salas melhores com água, com energia. Escolas 
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com água, energia, com carteiras. Mas não chega. Não basta querer. Temos que ter capacidade 
para podermos resolver esses problemas. Portanto, pouco a pouco as bibliotecas estão a ser postas 
tendo em conta os níveis escolares – quando vão para outros níveis, industrial, secundário. Ontem 
visitamos uma escola - uma escola no Distrito de Nacala-a-Velha – é nova, tem sala de computadores, 
biblioteca. É o desejo, mas não se importe por não ter. Não é possível ter tudo. Nós não podemos 
aconselhar as pessoas a não estudar porque não têm bibliotecas. As pessoas têm que estudar para não 
atrasar a vida. 

Tudo pela Paz em Moçambique

Mas eu vou falar a questão de Paz. Estamos a fazer tudo para que haja Paz neste País. Agora estamos 
no quinto mês da governação, o que tenho estado a fazer, invisto mais tempo a procurar soluções para 
nós continuarmos a viver em Paz, que é a condição principal para nós continuarmos a desenvolver 
Moçambique. Os investidores também não podem ficar a recear, mesmo nós não podemos viver 
indecisos connosco mesmos, porque alguém nos ameaça fazer mal todos os dias. Portanto, estamos a 
insistir... o diálogo é que temos privilegiado. Há sempre... Todas as segundas feiras têm delegação do 
Governo e da Renamo a falarem. Infelizmente nunca se chega a conclusão. Eu próprio já tentei falar 
com o Presidente Dhlakama e a qualquer momento podemos falar. Mas o problema não é so falar. É 
falar para depois sair soluções. 

EMOCHIM e desarmamento da RENAMO

Esta EMOCHIM que ouviram, foi uma tentativa para ver desarmavam-se as pessoas. Os guerrilheiros 
da Renamo iriam entregar as suas armas, e seriam integrados ou na Polícia ou nas Forças Armadas. 
Aqueles que não têm idade, porque de facto também não é uma pessoa com 60 anos... acredito 
que aqueles que terminaram a guerra de desestabilização de 16 anos, com 40 anos, agora passados 
quase mais de 20 anos devem ter 60. Não sei se há algum País em que existe um soldado com 60 
anos a correr com arma. Seria difícil enquadrar essas pessoas na Polícia. O ladrão iria correr mais 
do que esse polícia de 60 anos. Então, o que nós dissemos foi que mesmo esse não se deita fora. 
Vamos reinserir na sociedade. Enquadrar na sociedade. Portanto, aqueles pacotes de subsídios, de 
pensão. Mas, infelizmente, nossos irmãos que são guerrilheiros da Renamo estão cada vez mais a ser 
desinformados e não estão a aproveitar para tratar a sua condição com esta idade e viverem bem. 
Viverem bem, relativamente, porque vão ficar eternamente, vão ficar com arma no mato, enquanto 
que as famílias ou eles próprios a sofrer. E algumas pessoas que assim lhes instou, estão a viver bem. 
Estão na Assembleia, ficam na Cidade, têm carro. Mas depois, eles próprios ficam a defender posições 
no mato e não conseguem ter um sustento básico. Mas vamos trabalhar nesse sentido para ver se um 
dia conseguimos convencer esses irmãos. Portanto, nós estamos de acordo com a sua aflição que 
coloca, de que não deveria haver guerra nesse País. Fazemos tudo para que não haja guerra. 

Todos a contribuir para a Paz

Entretanto, também cabe a vocês e não so nós. As vezes, vocês encorajam esse tipo de pessoas. 
Quando chegam aqui e querem falar convosco, enchem, gritam, encorajam e ganham força a pensar 
que o Povo quer aquela confusão. Então, é preciso deixar claro que nós queremos viver bem. Viver, 
trabalhar na machamba, irmos cavar o nosso recurso mineral que se descobre aqui em Mogovolas, 
irmos cortar a nossa madeira, pescar, etc., estudarmos, ir ao hospital, etc.. Então, convêm de facto 
vocês contribuírem, porque a questão de Paz não é de uma pessoa. Eu posso querer a Paz, e se vocês 
não quiserem, não há-de haver. Eu querendo a Paz, e vocês não querem a Paz, hão-de disparar contra 
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mim. Eu não vou estar em Paz. Portanto, tem que ser todos, todas as pessoas. Não pode haver alguém 
que ameaça outra pessoa. Todos nós temos que ficar calmos, se temos problemas temos que resolver 
falando. 

Salários na Função Pública

Há um problema geral que falaram, que é de salário. Perguntei a aquele jovem se era professor de 
quê. Porque está a fazer as contas muito mal. E se você tivesse dito que era professor de matemática, 
teria muita dificuldade de ver a qualidade dos alunos. Porque esses 9% que você desconta, desconta 
sobre o salário. Quando se aumenta... imagina lá: você tem 500 ou recebe 5000. Dez por cento de 
5000 quanto é? Quanto é? [500!] Então, em cima tens 500. Portanto, são 9%, imaginemos, de 5.500. 
Mas se não lhe aumenta, se o seu salário é so 500 ou 5000, 9% de 5000 já é menos de 500. Então, não 
é assim  como se faz a conta. Está a fazer muito mal. Não é 10 menos 1, não é... Não sei como é que 
lhe ensinaram-lhe. Não pode. É 9% dos 500 que recebe, dos 5000 que recebe. Agora é 9% de 5500. Se 
aumentarmos próximo ano 10% de 5500 vai ser 550 etc. e então vai ser assim sucessivamente. Mas 
não é por ali, porque mesmo assim dinheiro não chega. Mesmo assim dinheiro não chega. Mas, é 
pela primeira vez que o professor teve um aumento de 10%. Estou a mentir? Estou a mentir? [Não!]

Respondam lá. Sim! Porque têm dificuldade de responder o que é verdadeiro? É pela primeira vez 
que conseguimos o aumento de 10%. Eram 5, 3, 4. É pouco sim, mas é o que o Estado pode. Nós não 
temos dinheiro. Eu posso chamar alguém e ficar Ministro das Finanças amanhã. Vai ser o primeiro 
a chorar, porque há-de ver pessoas a pressionar. O País não tem dinheiro. Não produz o suficiente. 
O nosso orçamento, uma parte, são os amigos que nos dão. São doações. Nós só produzimos 
praticamente metade. É o que se produz aqui dentro. Aquilo que vocês produzem: ensinando; 
produzem no escritório, produzem no hospital. Então, é o dinheiro que existe. Nós para fazermos o 
aumento de salário, costumamos ver quanto dinheiro existe este ano. É a história do bolo. Sempre 
falo isso sobre a história do bolo. Vocês quando estão no casamento ou no aniversário – dez pessoas 
– tem bolo. Mas quando são 20 pessoas o mesmo bolo. Vocês esse bolo vão cortar quantos pedaços 
quando são vinte pessoas? Quantos pedaços vão cortar? [Vinte pedaços!]

Vinte pedaços! Mas se são dez pessoas, vão cortar quantos pedaços? [Dez pedaços!] então, quando são 
dez pessoas e quando são vinte pessoas, qual é que é o pedaço maior? [O de dez!]. É o que estamos a 
fazer. O bolo não aumenta. É aquele ali. Tem que aumentar pouco. Temos possibilidade de melhorar 
isso. Como temos possibilidade de melhorar? So se nós tivéssemos poucos, poucos professores. Dou 
exemplo de professor, como é professor que falou. Se tivermos poucos professores no País, então o 
bolo vai ser grande. Mas não é possível ter poucos. Sempre cada ano admitimos, admitimos. Falamos 
sempre de emprego. Dez mil, oito mil so admitidos num ano. Então, se o bolo não crescer, fica difícil. 
Ou se crescer pouco. Crescer o bolo é produzir mais. Produtividade e competir. 

Aumentar a produção para aumentar a renda

Portanto, o produto nosso tem que ser vendível, comparativamente aos outros. Se a castanha de 
Mogovolas tiver qualidade, vai ser mais vendida. Se o tomate de Namecuna, aí na zona de Malema, já 
não vamos precisar mais de tomate da África do Sul. Então, quando se vende, acumula mais riqueza. 
Essa acumulação de riqueza, como é que se faz essa distribuição da acumulação de riqueza, do carvão 
de Moatize, ou as operações do Porto de Nacala, ou as cobranças pelas estradas que fazemos, ainda 
não há gás – foi descoberto mas so em 2019 é que pode aparecer ou um pouco mais tarde o valor 
– então, esses dinheiros, esses dinheiros é que vão aumentar o bolo... mas nós temos que produzir. 
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Quando estamos a falar de produção, nós não podemos ter essas machambas pequeninas parece uma 
cara de galinha. Estão a ver a galinha? Galinha tem uma cara, não é? É pequenina. Vocês conseguem 
ver cara de galinha? Então, se a machamba é daquela forma, não produz o suficiente para alimentar. 
Mas mesmo assim, vocês que já detêm o conhecimento científico, temos que melhorar as técnicas 
de produção. Usar fertilizantes se for preciso. Usar máquinas se assim conseguirmos, para podermos 
lavramos quantidades grandes de terreno. Sementes melhoradas para produzirmos coisas de 
qualidade e em quantidade. E isso é que vai aumentar a produção. Por acaso tem estado a aumentar. 

Ontem visitamos aquele empreendimento do Porto de Nacala. Também, antes de ontem, nós em 
Maputo inauguramos uma Fábrica de Cabos. Estamos gradualmente a industrializar o nosso País. E 
é isso que vai melhorar a nossa situação. Vai criar escolas boas. Vai criar hospitais com medicamentos 
e equipados. Vamos ver se gradualmente se melhoramos a habitação para o funcionário. Mas agora 
é so vontade. Podem aparecer aquelas pessoas dos tempos das campanhas, manifesto e falam: nós 
vamos fazer isto, vamos fazer isto. Primeiro tem que fazer contas: o País produz o quê e a produção 
do País é conhecida, não é segredo. Toda a gente sabe o que o País tem, o que está a produzir. 

O que temos estado a lutar agora é fazer acontecer coisas e isso já depende de nós. Fazer produzir. 
Garantirmos a produção em quantidade e em qualidade. Não alguém que estudou e não sabe fazer 
nada e depois não pode dar a sua contribuição. Portanto, eu iria, como disse aqui nem tudo está mal, 
nem tudo está bem. Mas se conseguimos ainda este ano logo de início, essa percentagem de aumento 
para o professor, custou-nos muito esforço. Nós fizemos contas, contas, contas e depois dissemos 
desta vez vamos lá tentar beneficiar mais essa classe. E aconteceu aquilo que aconteceu. Para vocês 
sempre é pouco, mas não é pouco aquilo. Não é pouco, porquê? Vocês são muitos. Quinhentos acima 
do salário em milhares de pessoas, já imaginaram isso? Só aqui no Distrito de Mogovolas, quantos 
professores são? Distrito. Eu gosto desta directora, tem números na cabeça. Não precisa de discutir. 
Imaginemos que tem mil professores. Mil vezes quinhentos dá o quê? Não é quinhentos mil? É ou 
não é? [É!] Estão a ver? Só por mês, Mogovolas, são quinhentos mil. So Mogovolas, não estamos a 
falar da Província de Nampula toda. Depois vejam o País. E não é verdade que a média de salário 
do professor é cinco mil. Não. Há professores que têm muito mais que isso. Há professores com 
formação superior, que estão acima de dez. Então, quem está acima de dez, o aumento não é de 500, 
é de 1000. Então, é isso. Façam contas. Ajudem-nos lá!
 
Vocês é que são os donos do País. Vocês são professores. Os donos do País são vocês. Quando eu 
digo são patrões, são vocês. Se aparecerem, eu vou dizer: meus patrões, não temos aquilo que pedem. 
Como é que vamos fazer, vocês é que devem me dizer, porque o patrão é que diz ao empregado, ao 
funcionário dele, que faz assim. Então, vocês é que vão me dizer que devo fazer assim para aumentar 
esse dinheiro. Vou buscar aonde? Podemos aumentar dois meses, acabou. Todo o dinheiro do 
ano acabou. As reservas – isso nem é segredo – as reservas do Estado Moçambicano só dão para 
aguentar 4 meses ou 4 meses e meio. Portanto, parando coisas, sem fazer nada, só vamos viver 4 
meses e acabou. E as reservas são para quê? São para esses meses que pararam. As calamidades. 
Quando chover muito. Meus Ministros estiveram aqui. Andaram aqui meus Ministros: Ministro dos 
Transportes, Ministros das Obras Públicas. Andaram aqui a ver. Em tempo recorde conseguiram 
restabelecer. Ali Licungo tinha cortado ali, em Mocuba. Toda a energia, postes caíram. Mas em plena 
chuva trabalharam em cima de chuva os dois. Aquilo ali, graças as pequenas reservas que existem, 
mas contraímos dívidas. Nós estamos endividados. E essa dívida tem de ser paga. Essa dívida que nós 
usamos para restabelecer as linhas. 
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Portanto, caros irmãos Moçambicanos aqui em Mogovolas, eu estou satisfeito porque temos que 
falar. As vezes, essas coisas temos que nos avisar para não pensarmos que há um saco onde se carrega 
dinheiro. Parece meu filho. Pensava que quando vai lá para a Presidência tem um furo grande cheio 
de dinheiro e carrega e vai dividir, se divide pelas Províncias... crianças não é? É criança. Mas nós não 
podemos pensar assim. Nós temos que pensar que o dinheiro está connosco. 

Implantação de banco

Agora, sobre a questão do banco que falou, banco é privado. O banco o que é? É mesma coisa que 
seu vizinho. Se você quer dinheiro – há vezes que vocês fazem xitique, não fazem? Não fazem? 
Sacrificam. Se não fazem, nós outros fazíamos para aguentarmos acumular. Mas há vezes que se 
empresta alguém: empresta-me lá 500 meticais, quando eu pagar, hei-de trazer mais que uma galinha. 
Vocês negoceiam, porque dinheiro é deles, o banco. O Governo não impõe, mesmo quando vocês 
queriam um banco aqui. Em 2012 quando veio banco. Não deu-se ordem. O Governo não disse: vai 
fazer banco aí! Agora vai se fazer banco em Chemba. Nós podemos telefonar ou chamar e mas qual 
é o plano que tem para o banco? Pedimos imenso, põe lá naquele Distrito. Tenho professores, tenho 
enfermeiros, tenho funcionários que recebem via banco. Ponha lá banco. As vezes, diz, não estou 
interessado porque não há dinheiro naquele Distrito. 

Portanto, o banco não é para meter 30 mil meticais. As vezes dizem não há energia. Não há 
comunicações fiáveis, então eu não posso levar banco para lá. Ou depois não há segurança. Não há 
estradas que me ajudem a levar dinheiro para lá em segurança. É dono. É risco. É como isso que meu 
irmão falou de guerra. Sabendo que há guerra em Sofala, por exemplo, ou Muxungué, pessoas que 
nós perdemos por causa dessas brincadeiras. Perdemos instalar uma fábrica de sumos que estavam 
prontos para montar. Mas se começar a haver turbulência, dizem eu vou começar a investir e depois 
amanhã queimam-me a fábrica e eu continuo pior. Prefiro ficar com meu dinheiro. Então, é mais ou 
menos isso. 

Busca conjunta de soluções

Mas, outras questões, muito obrigado. As outras questões que colocaram são pertinentes. Isso 
ajuda-nos a medir o pulsar da governação. E o nosso Administrador, os nossos directores distritais 
hão-de pegar esses casos concretos. Não tenham medo, são vossos dirigentes. Quando há alguma 
coisa, falam. E eles visitam as escolas. Tem professores, tem director da escola. Coloquem essas 
preocupações. Não fiquem com eles no coração, a espera de arrebentar. Eu nem tenho condições 
para isso porque estou preocupado a procura de dinheiro para pagar bem professor, para construir 
escola. Então, essas coisas de ajuda de custo, são coisas que... iam-nos ocupar tempo. Vocês discutam 
e resolvam esses assuntos. 

Professor organizado hoye! [hoye!]                    
Enfermeiro organizado hoye! [hoye!] 
Funcionário Público organizado hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]

Continuem a trabalhar. Eu estou do vosso lado, porque sei que vocês estão do meu lado. Estou 
enganado? [Não!]
Obrigado!
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
RIBÁUÈ

Vila Municipal, 7 de Junho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]
Esses aqui não falam. Aqui so gritam os líderes. Moçambique hoye! [hoye!]
Aqui está mais fraco aqui. Província de Nampula hoye! [hoye!]

Ribáuè hoye! [hoye!]

Bom dia mussi! [Bom dia!]
Hi hali amussi!
Mivha kirissalama!

O regresso do filho da casa. Obrigado por esta recepção toda que nos fizeram. Obrigado!

Quando passei por ali. [...] Espero que um dia regresse a jogar mais, como todos os Distritos. Como 
Angoche, mais do que Monapo, mais do que Ilha, assim.... Ribáuè sempre foi assim. Temos que 
regressar urgentemente a jogar melhor. 

Agradeço bastante a maneira como nos receberam aí no Aeroporto. Da maneira como nos 
acompanharam. E quando chegamos aqui, a oração do Sheik Ernesto Jorge, mas eu disse é melhor 
usar o seu nome, é o Sheik Mustafa, que rezou aqui e também o Pastor Manuel que rezaram para que 
tudo possa correr bem. Para que esta chuva abençoe, pare, abençoe e nos deixe trabalhar. Obrigado 
pelas orações. 

Do fundo do meu coração, agradeço as ofertas que me foram entregues. Eu sei que Ribáuè não sabe 
comer sozinho. Mesmo tendo pouco, se o vizinho aí está ao lado, sempre gosta de partilhar. Recebi 
estas ofertas, e porque são muitas, são muitas, eu hei-de pedir o senhor Administrador para levar – 
se vocês aceitarem, porque vocês é que me deram – para levar uma parte dessas ofertas e vou deixar 
aqui no Serviço de Internato do Hospital de Ribáuè. [APLAUSOS]

Vou deixar uma parte de cabritos, vou deixar uma parte de [...] bananas, etc.. Uma parte vou levar 
para não dizer que ele recusou tudo. Mas como não vou comer banana cinco, dez cachos numa 
semana, vou deixar para os nossos irmãos aqui no hospital. 

E nós firmamos um contrato naquele dia quando diziam: avança não recue, para continuar a 
desenvolver Moçambique. Então, hoje vim, voltei para esta terra, terra que eu mais gosto – vocês 
sabem que na Estação de Namiconha eu quase que vinha, quase que ficava sempre aqui. Vim para 
dizer população de Ribáuè, do fundo do meu coração muito obrigado por terem votado no meu 
partido, o Partido FRELIMO, e por terem votado em mim para me dar oportunidade para contribuir 
para o meu País. Obrigado do fundo do meu coração!

[...] Ribáuè estava a apostar em desenvolvimento. Ribáuè estava a viver o desenvolvimento. É verdade 
que há muitas dificuldades, mas Ribáuè não é distraída. Sabe Ribáuè que mesmo em plena campanha, 
trouxemos o banco. Viram. Mas sabe Ribáuè que fala a celular. Sabe Ribáuè que energia está a chegar. 
Via a estrada a fazer e Ribáuè quer mais. Por isso, Ribáuè é sério, trabalha para ver o desenvolvimento 
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do País. É uma realidade. E a vossa aposta que fizeram em mim e no meu partido, prometemos que 
vamos tudo fazer para continuar a desenvolver Ribáuè, Nampula e Moçambique. 

Família de Ribáuè,
Vou ser Presidente para todos os Moçambicanos. Crianças, mulheres, velhos, idosos... vou ser 
Presidente para aqueles que não votaram em mim, mas que são meus irmãos Moçambicanos que 
merecem todo o cuidado. Tudo vamos fazer para podermos trabalhar para todos os Moçambicanos. 

Nós estamos concentrados, estamos atentos em tudo fazer para que possamos viver em Paz. 
Queremos desenvolver todas as regiões. Não há região que não é Moçambique. Não há região onde 
o vosso Presidente não ganhou. Ganhou Moçambique. Ganhou a democracia. Temos a obrigação de 
desenvolver todas aquelas partes. Aos nossos irmãos é a melhor mensagem que vamos dar, que nós 
estivemos num campeonato onde saímos vencedores, mas o objectivo principal é desenvolver todo o 
País, todos os Distritos, todas as regiões. É assim como vamos trabalhar e vocês próprios estão a ver, 
onde há problema, cheias, estamos lá. Onde a estrada cai a ponte, estamos ali. E por isso, confesso 
mais uma vez, tudo farei para que todos os Moçambicanos cresçam da mesma forma. 

[...] Saímos do colonialismo e vamos continuar na mesma filosofia de desenvolver Moçambique para 
todos os Moçambicanos. 

Antes de eu deixar a minha segunda mensagem, eu vim para aqui acompanhado por uma delegação. 
Vou pedir as pessoas da minha delegação para se apresentarem. Vocês elegeram o vosso Presidente, 
o Partido para governar, e eles têm obrigação de cumprir aquilo que vocês querem para que seja feito. 
É ou não é? [É!]

Então, a eles vou pedir para dizerem porque é que são Ministros, para dizer a vocês. Pode ser? [Sim!]
Obrigado!

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]

    
Há ladrões aqui em Ribáuè? Há acidentes aqui em Ribáuè? [apresentando o Comandante-Geral da 
Polícia da República de Moçambique, Jorge Khalau]

Afinal o Comandante-Geral fala bem macua, não é? [É!]
Vocês estão proibidos de ser ladrões, porque ele há-de ouvir tudo o que falam. 

Defender o nosso País

[...] O Programa é para criar o bem-estar das populações, e melhorar cada vez mais a qualidade 
de vida desta população. O Programa que apresentamos e foi aprovado foi o resultado daquelas 
vossas preocupações que nos apresentaram e até algumas hão-de me dizer mais, se ainda querem 
que melhoremos mais. O Programa diz que temos que defender o nosso País. Esta é a primeira 
prioridade.

Desenvolvimento Humano e Social

Desenvolvimento Humano e social. Portanto, não basta so estudar. É preciso estudar bem. É preciso 
termos a saúde. É preciso termos a qualidade de vida e o Programa também está escrito desta forma.
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Emprego, Produtividade e Competitividade

No nosso Programa, como terceira prioridade tem Emprego, Produtividade e Competitividade. 
Falaram aqui que todos anseiam ter emprego. Então, desenhamos um Programa onde há muita 
actividade que deve gravitar para que mais Moçambicanos, naturalmente não se consegue para todos 
de uma vez – mais Moçambicanos tenham emprego em Moçambique. O Programa também fala de 
produtividade. Nós fomos agora visitar uma Associação de Horticulturas aí. Ficou claro que Ribáuè 
pode fazer muito mais. Aqueles Moçambicanos organizaram-se e estão a produzir. E aqui a estrutura 
do Distrito, está a ajudar a ensinar como produzir mais naquele espaço pequeno, mas produzir muito. 

Quando falamos da competitividade, queremos dizer que tomate que vai sair de Ribáuè, de 
Namecuna, de Malema, tem que ser tomate – não precisa ser grande – porque há pessoas que gostam 
daquele pequeno. É mais caro, aquele pequeno, muito pequenino, mas tem que ter qualidade para 
competir para poder vender em Nampula, em Nacala, em Cuamba, e tirar para Maputo. É isso que 
nós queremos para não andar na mão a procura onde vender. É o Programa do vosso Governo. 

Desenvolvimento de Infra-estruturas

Nos próximos cinco anos, vamos fazer mais estradas e mais pontes. Vamos trazer mais energia. Aqui, 
vocês nos três postos administrativos, um ainda tem gerador. Os outros dois já têm. Mas queremos 
ainda levar para as localidades. E este ano muita coisa vai surgir em mais de 5 localidades que aqui 
tem. Esses projectos que estamos a falar, hão-de trazer aqui algumas infra-estruturas para vocês 
poderem funcionar. Aqui, por exemplo, nasce a Cidade. Como é que nasce? Vocês falaram que vão 
ter uma machamba de soja. As pessoas têm que viver lá. As pessoas têm que ter estrada para ir para 
lá. Tem que ter água nessa zona. Então, no vosso Programa, que é um Programa de cinco anos, estes 
projectos todos estão inclusos.  

Gestão sustentável e transparente dos recursos naturais

A quinta prioridade é a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e da forma transparente. A nossa 
floresta tem que ser explorada de forma transparente e sustentada. Não vir destruir todo o mato 
Moçambicano. Os nossos animais têm que ser preservados. Aí na zona de Chiuro, Malema, tem 
muita caça, mas não tem que se acabar todos os animais. Tem que se ver quando é que se faz a 
caça. Mas também queremos explorar tudo, incluindo as pedreiras que andam por aqui. Aquilo que 
exploramos temos que nos dividir aquilo que ganhamos. Dividir significa...[...]. 

Portanto, este Programa já foi aprovado. Estamos a dividir em cinco anos. Foi aprovado este ano 
também. E vocês vão ver o desenvolvimento. Mas é sempre bom ouvirmos a população, porque 
eu, há bom tempo que não vinha. Hoje, pedi para andarmos um pouco na estrada. Fomos até 12 
quilómetros. Uma estrada que a noite acende sozinha. É isso que nós queremos desenvolver. Os que 
nunca vêem porque a noite quando andar na nossa estrada, vão ver que a estrada está bonita. Não 
está bonita a estrada agora? [Está!]

Os comboios não começaram a passar muitos? Esse acho que é um problema, quando começam 
a ficar calados. Mas é esse desenvolvimento que nós queremos. Quero agora ouvir as vossas ideias 
novas, como sempre nos dão ideias. Algumas pessoas, como o tempo já está chovendo, mas o sol já 
veio. Algumas pessoas para nos dar conselhos. Estão aqui, podem vir aqui nos dar conselho!              

[Seguem-se as intervenções da população]
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[...] toda a gente, grande parte. Outras são mesmo problema de trabalho. A vossa mensagem 
falou da universidade. Mas a vossa Vice-Ministra para o Ensino Superior disse que ainda 
estamos a trabalhar ainda nesse quinquénio para transformarmos a Escola Agrária em uma 
Escola Superior. E eles dizem que tudo indica até este ano, quase que no fim, alguma coisa 
vai começar. Por isso, votaram bem e votaram no ensino superior. Parabéns!

A vossa mensagem falou do hospital. Estava a trocar impressões aqui. Vamos ver, porque a 
dimensão da população de Ribáuè já exige a requalificação do hospital. 

Já ouvimos sobre o Posto de Cule que quer energia. Não foi esquecido. Por isso mesmo 
que eu disse que tem gerador mas não é suficiente. Tem zonas que não vão. Aquilo so são 
algumas casas. Tomamos também nota.

Há quem apresentou aí, dos que não conseguiram falar agora, o problema de carteiras em 
algumas escolas. Ao nível do País nós estamos a trabalhar. A Província de Nampula é uma 
das que está a receber carteiras. Quase que todas as Províncias. Gradualmente nós vamos 
fechar este assunto. É um assunto que não nos deixa descansar. 

Sobre a mecanização da agricultura. Bom, o passo inicial – porque não significa isso que o 
que vamos fazer agora é a mecanização – mas vai se criar, isso vocês sabem, um Centro de 
Serviços aqui em Iapala [...] que vai permitir que haja algum equipamento que vai ser usado 
para as machambas. Mas a ideia que foi dada para a Barragem sobre o Rio Mpwipwi nós 
vamos tecnicamente avaliar o que é isso, como é que se pode fazer e qual é o fluxo da água e 
isso pode significar o quê em termos de agricultura. É uma boa sugestão.

Portanto, estas e mais todas questões que estão a ser colocadas, nós tomamos nota porque 
vão contribuir para vermos o que é o principal em cada momento, o que é que a população 
de Ribáuè quer.   

Mais uma vez, população de Ribáuè, família!

Mais uma vez, população de Ribáuè, do fundo do meu coração, em nome do meu partido, 
Partido FRELIMO, e em meu nome próprio, muito obrigado por terem dado o exemplo em 
como se decide os destinos de um País, com seriedade! Ganhamos porque Ribáuè decidiu 
para desenvolver Moçambique! Obrigado Ribáuè! [APLAUSOS]

Moçambique hoye! [hoye!]
Vamos lá mais força para terminarmos com a força!
Moçambique hoye! [hoye!]
Nampula hoye! [hoye!]
Ribáuè hoye! [hoye!]
Obrigado! [APLAUSOS]
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ENCONTRO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM A JUVENTUDE 
NO DISTRITO DE RIBÁUÈ

Vila de Ribáuè, 7 de Junho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]

Podemos sentar.

Juventude unida para desenvolver Moçambique

[...] Vocês não me pediram, eu é que pedi. Estou satisfeito por reunir com jovens de todos os partidos 
do meu País, porque é com este grupo que nós vamos desenvolver Moçambique.

Juventude hoye! [hoye!]

Vocês encontrem-se. Juntem-se! Comuniquem-se! Falem e deixem os problemas, os outros, para 
fora, porque o País depende de vocês. Se vocês perderem a cabeça daquilo que é essencial, vocês vão 
vender este País. Vender este País não é ir buscar dinheiro. É deixar existir um Estado descontrolado. 
Existindo um Estado descontrolado, vocês terão sido uma geração em vão. Todos os momentos deste 
País foram feitos por jovens. Não há nenhum único momento que foi feito por uma outra camada. 
Aqueles que nós chamamos Geração 25 de Setembro, se até agora a maioria existe, é porque há 
quarenta anos, há cinquenta anos, eram jovens. Há cinquenta anos – se tivessem cinquenta anos na 
altura em que libertaram o País, agora teriam cem anos, e não há muitos Moçambicanos com cem 
anos. Portanto, foi o momento da juventude que fizeram com zelo esse trabalho. 

Estar sentado perante jovens de todos os partidos, eu estava a conversar, tem jovens que são do 
MDM, tem jovens que são da RENAMO, tem jovens que são da FRELIMO, tem jovens ateus – 
aqueles que não têm nenhum partido, tem jovens que são muçulmanos, tem jovens cristãos, tem de 
Testemunhas de Jeová, mas quando vocês se encontram e discutem os problemas do vosso País, so 
o País sai a ganhar. 

Eu fico e encorajado quando vocês assumem-me como um jovem e me instruem para não cansar. Eu 
não vou cansar mesmo, vou trabalhar! [APLAUSOS]

Todos momentos foram feitos pela juventude

[...] Então, vocês têm imaginação, vocês sabem como angariar apoios. Aqueles nossos amigos que 
nos apoiaram para essas camisetes, bem negociado nos apoiam também para material desportivo. 
Não digo que não merecem o apoio. Merecem. Mas vocês são os mais criativos. Vocês são os que 
devem dar menos dor de cabeça, porque a juventude pensa. 

Estava eu a dizer que todos os momentos foram feitos pela juventude. Aqueles do 8 de Março, que 
agora são vossos irmãos – porque alguns até não são vossos pais, porque não têm idade – também 
eram jovens no ano quando nós conseguimos a Independência. Eram jovens que estavam a estudar 
7ª, 8ª, 9ª classe até 10ª. Por isso é que queriam entrar para o Propedêutico para ver se vão para 
a Universidade. Então, têm a vossa idade. Imagina a idade daqueles miúdos que estão na Escola 
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Secundária de Namiconha ou estão na Escola Secundária de Iapala, ou na Escola Secundária de 
Ribáuè. Então, aqueles jovens ali, é o grupo 8 de Março. Tinham aquela idade ali. Foram ditos: pára 
com a sua 10ª classe e vai ajudar! Então, nós temos que mandar parar qualquer coisa para podermos 
funcionar. Então, as preocupações estão aqui. 

Eu tenho, pedi conversar convosco, se vocês quiserem conversar comigo aquilo que vocês quiserem, 
também estão livres. Mas eu tenho uma pergunta e quero resposta. É que sempre dizem: é preciso 
dialogar. A Paz depende do Presidente da República e os outros líderes. E é verdade. Estou em frente 
de um conjunto. Mas esse conjunto é composto de pessoas. Vocês gostariam de continuarmos a 
viver instáveis e ameaçados como estamos agora? [Não!] independentemente dos vossos partidos 
que têm; independentemente das vossas religiões; independentemente dos vossos géneros, sexo – se 
é masculino ou feminino;

Gostariam de ficar ameaçados definitivamente? [Não!]

Agora, a minha pergunta, a minha aflição: o que é que o vosso Presidente tem que fazer para que 
Moçambique viva em Paz? O que é que os Moçambicanos devem fazer, incluindo os jovens, para que 
Moçambique possa viver em Paz?  

Esta é a minha pergunta, mas aceito também as vossas perguntas para mim. Quem começa falar?                                    

[Seguem-se as intervenções dos jovens]

[...]

E essa coisa do Celso, não sei se é do nome, são muito frontais, não é? Bom, falaram do emprego e 
também ao mesmo tempo, a fábrica. A fábrica não vem sozinha. Vamos conversar, não é? [Sim!] Ou 
querem que diga vamos fazer isso! Querem que diga assim? [Não!] 

Sempre disse, vamos falar aquilo que é possível, e a partilharmos os nossos pensamentos. A fábrica 
não vem sozinha. [...] que Nampula vai ser uma Província autárquica ou uma coisa assim, porque 
muitos não conseguem explicar o que é, as vezes retraem os investidores. Começam a pensar duas 
vezes, porque, imaginem, quero construir uma fábrica. Eu nunca vou pôr a fábrica perto do rio, onde 
se chover vai embora. Vocês vão arriscar? [Não!]

O roteiro do diálogo sobre a Paz

Então, por vezes nós – já que falaram de diálogo, já que falaram de obediência a lei – são bons 
conselhos que estão aqui que levo, mas também falaram de uma outra coisa que é vocês jovens vão 
participar na mobilização de outros jovens para a causa. Nunca em nenhum momento aconselhei 
que nós todos pensamos da mesma forma. Não! Eu tenho a certeza. A ideia do Celso aqui não é a 
mesma do Vesta ou do Cesta. Não é a mesma ideia do Paulo. Mas, depois de falar, sai sempre uma 
coisa comum, que é apurada, que normalmente apresenta qualidade. Então, vocês jovens, as vezes, 
acarinham pessoas que pensam de uma maneira diferente que não permitem o convívio ou a decisão 
do Povo. A coisa mais difícil que existe é dialogar com uma pessoa que so quer aquela coisa so. Então, 
fica difícil. 

Os nossos concidadãos que estão a dialogar ali no Centro Joaquim Chissano, mais de cento e tal – 
quanto é Almeida? [Cento e sete!] um deles é este! Este aqui representa o Governo lá na conversa, lá 
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onde estão a dialogar. Cento e sete vezes, todas as segundas feiras! A falar e não chegam a consenso. 
Onde eles discutem, por exemplo, ninguém deve andar com armas no País. Então, se diz está bom 
mas nós estamos a viver mal. Está bom, acham que estão a viver mal as pessoas que estão aí? Vamos 
aceitar. Então, esses que têm armas, devolvem armas e vamos meter na Polícia. E vamos meter na 
tropa para poderem ter os seus salários. Está bom, dá-la então os nomes dessas pessoas. Então, é 
nomes que não saem. Então, como é que se pode fazer assim? É todos os dias. Aceitou-se receber 
esses ficar na Polícia, ficar na tropa. Mas, ninguém sabe quem são as pessoas. São nossos irmãos 
Moçambicanos que estão no mato, a sofrer, que precisam de receber o seu dinheiro por aquilo que 
fazem ou aquilo que fizeram. Aqueles que são velhos, porque na altura que terminou a guerra dos 
dezasseis anos, as pessoas tinham quarenta anos, agora passam mais de vinte, têm sessenta anos. 
Como polícia não pode perseguir ladrão – porque tem sessenta anos – dissemos: esses que têm 
sessenta anos ou mais, vamos levar e vamos dar pensão, para receber dinheiro e mensalmente ir levar 
um pouco de dinheiro lá. Não estamos a ter a lista. Muitas das vezes o que nos pedem, é nomear 
chefes algumas pessoas. A maioria são guerrilheiros que precisam do seu sustento, não precisam de 
ser chefes. Chefes são algumas pessoas que são grandes, que são poucos. Porque é que temos que 
discutir problema de um grupo pequenino, para viver bem um grupo pequeno, enquanto uns estão 
lá no mato com frio, sol, chuva, que precisam de viver como nós vivemos, como estamos a falar aqui?

Então, meus irmãos, meus filhos, está a ser difícil as vezes convencer. É verdade que se pode dizer 
que: há uns que vivem melhor e outros. Vamos sentar: o que é viver melhor que os outros? Fala-se 
de eleições: ahh, houve roubos! Irmãos, eu estava a fazer campanha. No dia das Eleições eu estava 
sentado em casa. Na contagem, sabem que desapareci e fui ficar a espera. Não falei noventa dias a 
espera. Depois que resultado saiu, a espera de notificação fiquei a espera mais de dois meses. Eu nem 
aparecia. Começaram a me acusar. Uns disseram está doente, foi evacuado, porque eu não aparecia. 
[APLAUSOS E RISOS]
Porque eu estive a esperar do árbitro dizer o que é. Chegou o dia, queremos trabalhar para todos. 

Cheias, solidariedade nacional e reconstrução

Nós tivemos cheias na Zambézia, tivemos cheia aqui em Nampula, tivemos cheia em Cabo Delgado, 
e um pouco em Manica e em Sofala. Também enxurradas estragaram a Cidade de Maputo, essas 
são algumas Províncias que dizem que devem ficar para eles. Metemo-nos no terreno, estivemos 
ali. Levamos a população nossa, reassentamos, demos comida, houve participação de todos os 
Moçambicanos até. Ali, todos contribuíram. Alguns partidos também. Então, contribuíram e 
conseguimos reassentar. Reparamos a energia – vocês ficaram aqui dois ou três meses sem energia, 
não ficaram? [Ficamos!] 

Mas havia jovens, pessoas que estavam incansavelmente em baixo de chuvas. Nem conseguíamos 
levantar. Tivemos que ir procurar alugar helicópteros. Aqueles postes, aqui vocês não viam porque 
não havia energia e a televisão não funcionava. Era preciso helicóptero carregar poste em cima e 
pendurar. Pessoas em baixo de chuva. Tivemos muitos jovens com malária lá naquele momento. 
Para todo o País. E nem sequer queríamos saber se neste Distrito ganhamos, ou nesta Província 
ganhamos. Nós queremos é trabalhar para o Povo Moçambicano. E isso que vocês falaram é o que 
nós queremos. [APLAUSOS]

Emprego para jovens

Nós estamos com esse problema de jovens que não têm emprego. Agora, isso é que é um problema. 
Agora, estarmos a discutir guerra, discutir Paz. A Paz tem que existir sempre. Agora, temos que 
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mobilizar essas empresas para virem para aqui. Eu estava reunido aqui com os produtores. O que 
eles me falaram são coisas sérias que querem trabalhar. E para trabalhar, exige a vossa presença. Esse 
projecto de soja, é um projecto que o Governo está a desenhar. Há-de acontecer. Falou-se neste caso 
daqui e não é única coisa que estamos a imaginar que surja. Vai acontecer mais. Uma fábrica que está 
em Nacala – encontrei em Nacala pessoas que vieram de Manica, etc.. É verdade que em Nacala a 
maioria são pessoas que vem da Província de Nampula, jovens que conversaram comigo. Mas tinha 
jovens de outras Províncias. Aí em Maputo, estão a fazer Ponte da Katembe. Quando conversei com 
pessoas, havia pessoas que não são de Maputo, mas a maioria era de lá, porque é fácil apanhar. É isso 
que nós queremos fazer: desenvolver!

Habitação, Energia e Antena de Rádio

Bom, falaram de habitação. De energia – vamos ver o que é isso, tenho colegas de energia que estão 
comigo. Ouviram e vão cuidar disso. Da antena – com antena nós estávamos... há um Programa, 
penso que vocês estão a acompanhar, a migração digital. Então, estamos a ter o cuidado para não 
promover umas infra-estruturas que depois de uma ou duas semanas pode ficar fora do prazo ou fora 
do uso. Estamos a conciliar, mas vamos ver o que é que poderá acontecer. Por exemplo, tínhamos esse 
problema em Mapai e colocaram esse problema. Mas dentro de duas semanas temos que fazer porque 
eles queriam rádio, antena da RM [Rádio Moçambique]. Não escutavam e sentiam-se estrangeiros 
no seu próprio País, porque eles estão quase na fronteira. E vamos colocar em Mapai! Já os técnicos 
da RM  foram para Mapai e vão resolver esse problema, porque com rádio se fala todo lado. Mas, 
compramos o vosso pensamento.

Ensino Superior em Ribáuè

Essa questão do segundo ciclo é boa ideia. Iapala tem cultura de educação. Muita gente que estudou 
nesta zona, estudou em Iapala. Justifica o crescimento de Iapala, gradual. Então, vamos ver. Mas, 
era preciso ter a Escola Secundária do Primeiro Grau. Assim que já temos, podemos falar do 
segundo assim como podemos falar da universidade no Distrito de Ribáuè. E foram informados ali 
que o Instituto Superior há-de vir. Este ano vão começar acções e vocês vão sentir. Já o projecto foi 
desenhado, foi concebido, foi admitido, então Ribáuè vai pelo menos ter isso. Tem que avançar. É 
isso que nós queremos fazer. Não queremos outra coisa. Nós queremos o Instituto Superior aqui e 
profissionalizante. Isso vai dar conhecimento aos jovens Moçambicanos. Não hão-de ser so de Iapala 
ou de coisa.... hão-de ser de Malema, de Cuamba, assim como a Faculdade de Agronomia da UCM 
[Universidade Católica de Moçambique] que está em Cuamba produziu quadros que vem um pouco 
de todo o lado do nosso País.    

Inclusão da oposição nas delegações presidenciais

Bom, falaram aqui uma proposta de incluir nas visitas as pessoas dos outros partidos. É uma boa 
ideia. É uma ideia muito progressista. Eu agora quando fui para Dar-es-Salaam, quando fui para 
Tanzania em visita de Estado, convidei os membros dos outros partidos. Uns vieram, até ontem vi na 
televisão. Outros recusaram. Não vou amarrar, não é? Sim, não vou amarrar e a vida não vai parar 
por causa de pessoas. Mesmo quando a gente tem crianças em casa, fazemos comida, vamos la 
comer, vamos la a mesa, vamos comer... se não quer, deixa. Depois de ter fome duas vezes 
há-de vir. Há-de vir comer. [APLAUSOS]

Moçambique hoye! [hoye!]   
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA CIDADE DE 
NAMPULA

Bairro de Namicopo, 8 de Junho de 2015

Agradecimentos

[...]
Com esta população toda que começa ali atrás, dá esta volta toda e continua ali, há algum 
Moçambicano em Nampula que ficou em casa? [Não!]

Nampula hoye! [hoye!]

Obrigado Nampula por esta recepção calorosa. Obrigado Nampula por esta dança que aqui 
assistimos. Aqueles músicos todos! Obrigado! Obrigado Nampula! [APLAUSOS]

Não vamos fazer uma reunião muito grande. Vamos dizer as coisas principais. O grande, o primeiro 
meu objectivo que me fez deslocar a Nampula é vir dizer que quando se faz maqueia para uma 
cerimónia e a cerimónia sai bem, então é porque esta terra é abençoada. A primeira maqueia que 
fizemos, para eu caminhar para as Eleições, foi aí no Ferroviário. Obrigado Nampula!

Aquilo é que conta. Portanto, começamos ali e começamos bem. Se tivéssemos começado mal, 
chegávamos mal também. Por isso, à população de Nampula que fez maqueia com coração aberto, 
que aderiram ao meu projecto, elegeram o meu Partido, elegeram a mim, quero do fundo do meu 
coração dizer o meu muito obrigado! [APLAUSOS]
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Vim agradecer a todos Moçambicanos, os residentes aqui na Cidade de Nampula, primeiro por 
terem ido à votação. Segundo, o outro grupo que votou em mim, quero vos confessar a vossa frente: 
sou, sou Presidente de todos os Moçambicanos! [APLAUSOS]

Quero agradecer aqui as orações que foram aqui feitas. Essa gente há-de merecer o meu carinho 
e o meu cuidado. No dia 15 de Janeiro assumi um compromisso, o compromisso de governar 
Moçambique sem discriminação. [...] Irmãos de Nampula vamos trabalhar, porque o projecto nosso 
é sairmos da pobreza e criarmos o bem-estar para todos nós.

Unidade Nacional, Paz e Progresso

[...] Anunciar o nosso Programa dos cinco de governação que compactamos em cinco prioridades. 
A primeira prioridade é essa que vem na vossa mensagem. É a prioridade que está em todas as 
orações. É a prioridade que está em todas as canções e que está também no discurso do Presidente 
do Município, da Administradora daqui, que é a Unidade Nacional, Paz e Progresso. Portanto, esta 
está a prioridade número um para a minha governação. 

A questão da Paz, da Unidade Nacional, vem do coração. A Paz é a ausência de guerra, mas a Paz 
é a capacidade de perdoar o outro. A Paz é preciso tolerar o outro. É preciso ouvir outra pessoa. Aí 
assenta o segredo da Paz real. Não se pode ameaçar a outra pessoa. Não se pode humilhar a outra 
pessoa. Não se 
pode excluir a outra pessoa. Nós todos temos que estar neste País unidos e em Paz. Esta é a mensagem 
principal, porque é esta que permite o desenvolvimento. A Paz é transparência. É fazer coisas que 
toda a gente sabe que você não está a sair fora da realidade. É ser tudo para todos. Dar a justiça a 
população. Por isso, para mim, na governação não há quem é de um partido que não é meu. Toda a 
gente é moçambicana. Nesta governação, o diálogo é a grande arma para conseguirmos mantermos 
a Paz. 

O texto que apresentei ao Povo, este que foi votado, não dizia que a Província de Nampula não faz 
parte da minha governação. Não dizia que a Província de Zambézia não faz parte da governação. 
Sentamos. Há dificuldades para todo este País. Há problema de estrada em todo lado. Há problema 
de água em todo lado. Assim que tomamos o poder, estamos a ver Moçambique no seu geral. Não há 
riqueza de Cabo Delgado. Não há energia de Cabora Bassa, só para Tete. Não há carvão, so para Tete. 
Não há exploração do Porto da Beira que so serve aos beirenses. Toda esta riqueza de Moçambique 
é distribuída para fazer escolas, hospitais, estradas, pontes, para todo Moçambique. É assim como 
vou governar!

[...] Para manter a Paz, vou dialogar com toda a gente. Já falei publicamente, tenho falado muitas 
vezes e voltarei a falar, porque so falando é que nós voltaremos a trazer a Paz neste País. Voltarei a 
falar. Isso vos confirmo. Para falar, para colhermos, dialogar e dizer: qual é o seu problema? Qual é a 
sua contribuição para o desenvolvimento de Moçambique. E se as ideias são boas, vou colher todas 
para desenvolver Moçambique. Continuo sempre a dizer: vocês mandataram-nos para governar e 
deram-nos a Constituição, que é a Lei. Vamos fazer respeitar a Lei e vamos pedir também os colegas, 
os Moçambicanos para respeitar a Lei. Por isso, a Paz tem que existir, dialogando, respeitando a Lei. 
Esta é que é a nossa primeira prioridade. Portanto, está em cima porquê? Porque a Unidade Nacional, 
Paz e o Desenvolvimento... este é a defesa do território, que é a Soberania. Esta é que faz parte da 
nossa primeira prioridade. 
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Desenvolvimento Humano e Social

Durante os cinco anos, a nossa segunda prioridade, caros irmãos de Nampula, vai ser o 
Desenvolvimento Humano e Social. Tudo o que vamos fazer na nossa governação é para o bem-
estar do Homem. O ser humano é a primeira coisa, a coisa mais importante, aquilo que os nossos 
irmãos da saúde tratam por vida. Então, aí centra a nossa atenção logo a seguir de Paz, Unidade 
Nacional e tendo Soberania. Desenvolvimento Humano significa ter escola de qualidade, ter escola 
profissional, ter formação, ter a capacitação. Significa ter comida. Significa ter saúde de qualidade, 
hospitais, medicamentos. Significa a comida não so em quantidade, mas em qualidade. As pessoas 
estarem bem nutridas. Isso é que é o Desenvolvimento Humano que nós ansiamos. Desenvolvimento 
Humano para nós significa os serviços fluírem, termos habitação condigna, termos estradas, termos 
comunicações, termos transporte. Isso tudo vai fazer parte – termos água para consumo, potável. 
Isso tudo é o pacote que nós temos que oferecer ao nosso Povo durante a governação. 

Emprego, produtividade e comptetitividade

Terceira prioridade para nós – são cinco, disse – vai ser Emprego, Produtividade e Competitividade. 
Vamos promover a agricultura. Vamos promover a pesca. Vamos promover o turismo e mesmo 
a extracção mineral. Vamos promover a industrialização. Também vamos incrementar mais 
exportações para poder ter mais capital, mais rendas para o nosso País. Nós esta manhã fomos 
inaugurar aí em Muhala-Expansão, o Laboratório. O Laboratório que vai nos ajudar a melhor a 
qualidade da produção. Por isso, dissemos: no emprego, produtividade e competitividade. Porquê 
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produtividade? Moçambique é rico. Nampula é rica. Produz-se aqui tudo: soja, gergelim, amendoim, 
milho, algodão, mandioca. Mas, a nossa produção não pode ser uma produção rudimentar. Já em 
Moçambique, Nampula é grande. Num hectar onde tiramos 3 toneladas de mandioca, temos de sair 
disto para tirar 30, e aí em Ribáuè já estão a fazer. Vamos promover para que o nosso Povo produza 
num pequeno espaço mas grande quantidade e produto de qualidade para tornar-se exportável.                 

Infra-estruturas económicas e sociais

A quarta prioridade nossa é o Desenvolvimento das Infra-estruturas. Infra-estruturas económicas 
e sociais. Mais escolas, mais estradas, mais hospitais, mais pontes, mais barragens. É isso que está 
inscrito e sabemos onde, quando e como fazemos fazer. Energia faz parte também das obras que 
vamos promover. A Província de Nampula toda ainda tem o défice de energia. O Porto de Nacala, 
a energia não é suficiente. O novo Porto que estamos a construir em Nacala-a-Velha, mesmo aqui 
na Cidade de Nampula há oscilações constantes e corte de energia. Temos que trabalhar no sentido 
de melhorar a qualidade da energia, expandir mais para as localidades, postos administrativos, 
incluindo os novos Distritos que foram criados. Só para Nampula, só para citar alguns exemplos, 
estão no nosso projecto – no nosso projecto de cinco anos – iniciar e terminar ou mesmo iniciar [...] 

Vamos trabalhar durante os cinco anos para o saneamento do Município de Nampula. As estradas 
também. Ainda no próximo ano vamos iniciar a asfaltagem das estradas de Muahivire [...] 
[APLAUSOS]
Agora, por cá. O meu Governo, ainda ontem falei com eles, esta manhã de novo [...] -    

[...] Eu ainda hoje, quando ia lá para o Instituto Agrário, vi bairros que não sabia. Há sete anos 
que não sabia que estavam mesmo na Estrada de Angoche. A população é muita. Por isso mesmo, 
durante esses cinco anos, nós vamos construir um Hospital Geral aqui em Nampula. Significa que 
todos os Distritos, os casos que não conseguem, trazem para aqui. É preciso capacitar aqui, pôr mais 
médicos. Mas também há zonas populosas. O Distrito de Eráti, por exemplo, é muito populoso. 
Vamos reabilitar e reequipar o Hospital em Namapa também durante os cinco anos. [APLAUSOS]

Moçambique hoye! [hoye!]

Eu, durante essa intervenção, estou a dizer aquelas coisas que escolhemos, porque há muita coisa 
para fazer. Mas quero ter um Governo que não promete o que não vai fazer. Escolhemos aquilo que 
nós podemos fazer. Como ainda bem ouviram, se fosse Presidente so daquela zona que votou, se 
calhar dizia, vou so fazer estrada em Memba e não faria em Angoche, por exemplo, em Mogovolas, 
não, não! É a prioridade. Esta de Angoche, tenho a certeza vai arrancar próximo ano. Por isso, é para 
todo o lado!

Gestão sustentável e transparente dos recursos naturais 

A última prioridade da nossa governação. É a gestão sustentável dos recursos naturais e com 
transparência. Há recursos naturais aqui, nesta zona de Nacala, Mogovolas, etc.. Existem também em 
Moçambique, gás – que já foi identificado; temos carvão, temos madeira – floresta; temos animais. 
Estes recursos todos temos que explorar da forma transparente e da forma racional. Não destruir, 
abrir buracos e depois ficarmos com um País. Este é um projecto para protegermos o ambiente e 
queremos pedir a todos aqui, Moçambicanos, para aderirem a este projecto. Os nossos antepassados 
deixaram-nos essa riqueza e nós temos que proteger a nossa riqueza. Queremos que esta riqueza sirva 
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aos Moçambicanos em primeiro lugar! Portanto, é uma riqueza de Moçambique para Moçambicanos 
todos, do Rovuma ao Maputo, unidos, sem divisão nenhuma! Porque isso de divisão, há vezes que 
algumas zonas pensam que são mais ricas do que outras. Não há! É preciso que aquilo que há para 
Moçambique, tem que ser para Moçambicanos! 

Não à divisão de Moçambique

[...] Esta coisa da Unidade Nacional, nós aqui em Nampula, até temos motivos fortes para defender. 
Este País se chama Moçambique. Omuhiphiti! O nome saiu dali. Então, nós não podemos perder essa 
riqueza em que o nome que saiu de Omuhiphiti, que é Moçambique, é todo Moçambique. Então, não 
podemos deixar parcelar Moçambique. 
[...] Em Ribáuè, reuni com todos os jovens que estavam aí. E eram jovens de todos os partidos. 
Tinha jovens do MDM ali, tinha jovens da Renamo, tinha jovens da FRELIMO, tinha jovens do 
PAMOMO, tinha jovens de todos. Ficamos a conversar sem nenhuma bandeira. Fiz-lhes so uma 
pergunta: ajudem-me, o que tenho que fazer para que este País fique em Paz? A resposta foi unânime: 
dialoguem e não permita a destruição de Moçambique! Todos os jovens que estavam aí deram-me 
força! 
[APLAUSOS]

Moçambique hoye! [hoye!]
Alguém pode dizer, se calhar, o nosso Presidente está a exagerar. O nosso Presidente de Município 
não saiu da eleição do MDM? [Saiu!] Não falou da Unidade Nacional aqui? [Falou!]

Moçambicanos querem a Unidade Nacional, irmãos! [APLAUSOS]

Aí em Maputo tem um Mercado que se chama Estrela Vermelha. Quem não sabe falar português, 
sabe falar macua, vai lá falar macua. Vai encontrar grandes vendedores que estão aí e que vieram de 
Nampula. A divisão não funciona, irmãos! [APLAUSOS]

Eu tenho pessoas de todo o lado, de todo o tipo, de todas idades. Tenho mulheres, tenho homens. 
Tenho jovens, tenho combatentes, tenho velhos. É assim como o Povo quer viver. Haver espaço para 
todos e é isso que nós vamos defender.

Moçambique hoye! [hoye!]

Eu agora, disse que não queria evoluir muito. Disse o meu objectivo. Vinha agradecer aquela maqueia 
que fizeram bem e aquilo que me votaram. E já agradeci. Tirei do meu coração. Já estou livre. [...] 
dizer também que o Programa que combinamos, já escrevemos, já alinhamos e durante os cinco anos 
vamos fazer estas coisas que fizemos.

Vamos todos defender a Paz

Mas também quero pedir. Estão a me pressionar muito: Ahh Presidente, defenda a Paz! Ahh 
Presidente, defenda a Paz, Unidade Nacional! Não depende so do Presidente. Eu quero a Paz, e se 
você me atira pedra o que é que eu vou fazer? Não há Paz! Eu quero a Paz. Se você mata o seu vizinho, 
porque ele tem mais galinhas do que você, não há Paz! Então, nós todos aqui temos que trabalhar 
para a Paz. Evitem encorajar as pessoas que ameaçam-nos, porque quando vocês acarinham, quando 
aparece este, estão a atiçar. E isto, não ajuda, mesmo a mim, para defender a Paz. É isso que vos peço, 
meus irmãos! 
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[...] Nós estamos a andar muito a procura de investidores, para construir aqui. Mas, agora quando 
falamos com alguns dizem, mas querem aonde essa fábrica? Querem aonde essa estrada? Queremos 
fazer ali naquela Província! Ehi, fica para amanhã a reunião! Agora, quando diz queremos fazer 
naquela Província... está bom, está bom, isso é sustentável. Eu não quero que Nampula, quando a 
gente diz vamos fazer estrada, as pessoas digam fica para amanhã, porque têm medo de que eles não 
vão ter... 
Não estraguem Nampula! 
Não estraguem Nampula!
Zompem Nampula!
Deixem-nos trabalhar! 
Queremos desenvolver Moçambique!

Eu vou agora, dar-vos a oportunidade de vos apresentar as pessoas que me acompanham. Podem 
fazer, não é? [Sim!] 
E vou pedir para eles, vou dizer que hoje o Povo de Nampula, população de Nampula, não querem 
ouvir nenhum Ministro a falar português. So o Presidente deles é que fala português. Tem que falar 
macua aqui! Aí nas reuniões, aí na sala aí mas aqui é EMaKhua! É ou não é? [É!]

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial] 

[...] Eu vou pedir duas, três pessoas para nos cumprimentar, para dar os seus conselhos. E já estavam 
aí muita gente. Quase que ultrapassa 20, senão não vamos sair. Mas já levamos as preocupações dos 
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que não vão poder falar e registamos. Alguns documentos levamos. Podem subir!
[Seguem-se as intervenções da população]

Energia e água

[...] Necessidade de energia na Escola de Namicopo, para haver curso nocturno, mas também no 
Centro de Saúde de Namicopo. O problema geral de emprego, já falamos, mas também grande de 
água e oscilações de energia na Cidade de Nampula.

Visita ao Centro de Refugiados

Há quem propõe para que se visite o Centro de Refugiados e ver como é que o Centro funciona. Mas 
grande parte colocaram problemas pessoais. Eu penso que aqueles que são do âmbito institucional 
vamos considerar, mas os outros instruímos para usar os líderes comunitários para ajudar. Portanto, 
conflitos por causa de uma galinha, de terreno por causa de espaço, esses podem ser ajudados ao nível 
da comunidade. 

Senhor Mucussirima enalteceu o papel de Paz e nada de divisão de Moçambique. A senhora dona 
Celeste, esta não quer nada de guerras. So Paz e aconselham-nos para que seja o pão de cada dia e foi 
muito aplaudida por vocês todos. 
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Liderança comunitária cessante

E o senhor Sebastião falou do problema da liderança comunitária que cessou. Quis me informar aqui 
mesmo o que é esse assunto. Fiquei a saber que não cessaram. Mas então, hei-de responsabilizar o 
Ministério de Administração Estatal e Função Pública para compreender. Mas a primeira informação 
que tenho ali na mesa, ninguém cessou. Por isso, não é a informação nesse sentido. Mas, eu aconselho 
para de facto ao nível do Ministério e do Governo Provincial para esclarecer estes problemas. E 
não há este problema em muitos municípios. E não gostaria que Município de Nampula vivesse 
problemas de divisão. 

População da Cidade de Nampula,

Mais uma vez, do fundo do meu coração, muito obrigado por terem vindo para falarmos. Mas eu 
digo: eu estou pronto para tudo fazer para a Província de Nampula! Eu cresci aqui. Tem razão para 
poderem me ajudar, não tem culpa!

Moçambique hoye! [hoye!]
Ajudem o vosso País para continuar em Paz. A Paz está nas vossas mãos. A Paz depende dos 
Moçambicanos. E vocês, decidem o que é a Paz. Ninguém mais pode decidir por vocês!
Obrigado Nampula.
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA NO FINAL DA VISITA PRESIDENCIAL 
A NAMPULA

Cidade de Nampula, 8 de Junho de 2015

Presidente da República: Podemos sentar, para aqueles que vão sentar.

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Boa tarde Camarada Presidente. Eis uma parte da 
imprensa que acompanhou a Visita Presidencial à Província de Nampula. Chegados a este momento, 
gostariam de ouvir os principais objectivos e o balanço que faz desta visita aqui à Província de 
Nampula. Certamente, eles terão algumas questões a colocar depois da dissertação do Camarada 
Presidente. Muito obrigado.

Objectivos da Visita Presidencial

Presidente da República: Bom, os objectivos são aqueles que dissemos quando começamos visitar 
as Províncias. Estamos a agradecer ao eleitorado – todo ele – independentemente do que votaram, 
pelo facto de terem legitimado o processo democrático em Moçambique. Mas, estamos também em 
especial a agradecer a aqueles nos elegeram.

Temos estado também a dar explicação pelo produto resultante do Manifesto e das preocupações das 
populações, que resultou no nosso Programa Quinquenal da Governação, e neste caso, o PES [Plano 
Económico e Social] deste ano, o primeiro, que é 2015. 

O apoio ao Programa Quinquenal do Governo

Relativamente à visita que fazemos à Província de Nampula que hoje termina, a recepção, o 
acolhimento, o movimento, a temperatura, foi uma celebração total da vitória, da nossa vitória 
nesta Província. Vimos claramente que o Distrito de Nacala-a-Velha, ao Distrito de Ribáuè, esses 
se sentiam como dono da vitória. Vestiam a camisola da vitória e encorajavam por terem votado 
– na óptica deles e nossa também – na opção correcta, para podermos continuar com os projectos 
da governação. Os outros Distritos assumiram de longe, com uma certa contundência o nosso 
Programa, que acreditam nele que este Programa é o Programa que pode melhorar a situação da vida 
dos Moçambicanos do Rovuma ao Maputo, e do Zumbu ao Índico. Foi notável durante os encontros 
que nós tivemos, quando nós agradecíamos, quando nós falávamos do Programa Quinquenal. Mas, 
a população respondia em coro, que quer de facto como prioridade a Paz e a Unidade Nacional. 
Querem que Moçambique continue este digno, unido e indivisível.

O contacto terra-a-terra

Nós tivemos essas mensagens todas durante o comício, o contacto. Mas o ponto mais alto do nosso 
trabalho foi o contacto terra-a-terra, quando visitamos a Terminal de Carvão em Nacala, onde 
foi eminente a industrialização de Moçambique; onde ficou claro de que nós podemos resolver 
preocupações dos Moçambicanos, criando oportunidades de trabalho, emprego que ali está a ser 
gerado. Bastou também ver que quando entrar em vigor o movimento de tráfego, incluindo da riqueza 
que pode ser produzida através do Porto de Nacala-a-Velha, vai ajudar a desenvolver Moçambique. 
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Nós, depois dali, fomos ver a Escola Secundária na nossa perspectiva de melhorar mais as qualidades, 
explorar da melhor forma as nossas parcerias com os outros Países ou outros projectos. Celebramos 
o Dia do Ambiente, onde interagimos com as crianças, onde sentimos que a qualidade da escola e 
o apetrechamento está a contribuir muito para a qualidade de educação daqueles jovens e facilita o 
trabalho dos docentes que estão naquele ambiente.

O estilo de trabalho orientado para resultados

Durante as Sessões do Governo, esse é que foi o momento de fundo do meu trabalho. Estamos a 
imprimir o estilo de trabalho orientado para os resultados. Estamos a dizer que o Administrador é 
o especialista para administrar a área que tem e cada área tem características diferentes. Apelamos, 
estamos a contagiar, estamos a incutir a mentalidade de profissionalização do trabalho distrital. Cada 
um tem que estar em condições de saber o que é que o Distrito tem, o que é que o Distrito precisa, 
qual é a potencialidade dos recursos humanos, materiais, patrimoniais, que têm que ser explorados. 
Portanto, sentimos que de facto este contacto directo com os governantes, com os administradores, 
está a ajudar bastante, para ver se as pessoas saibam com profundidade o que devem fazer. E também 
isso permite avaliarmos as capacidades, as qualidades de cada um, porque temos que explorar os 
Moçambicanos – somos muitos – e há muita capacidade humana que existe. E essa interacção ajuda 
para sabermos o que é que temos que ajudar, e onde é que temos que reforçar mais.

Fábrica de Castanha de Mogovolas: a produção e processamento local

Nós visitamos, para além disso, a Fábrica de Castanha. Ficamos entusiasmados. De novo a 
industrialização, o processamento da matéria-prima no País como acrescenta valor. Aquelas senhoras 
que estavam aí a trabalhar, tantas, mais de quatrocentas; aqueles homens, jovens, estavam ali mais de 
trezentos e tal... Então, aquilo encoraja o produto que sai dali. Agora estão a pensar em transformar 
a casca em óleo, para além de outros derivados de castanha que ali estão a sair, e a exportação. E 
fiquei satisfeito por saber que a fábrica não tem problema de matéria-prima. Disseram que tinham 
matéria-prima suficiente, e naquela região de Mogovolas, nós sabemos que Mogovolas, so Mogovolas 
o que produz em termos de castanha supera as três Províncias do Sul, por exemplo. Não porque as 
Províncias do Sul não queiram produzir mais, mas as condições de produção de Mogovolas são altas. 
Então, eles conseguem transferir matéria-prima para outra fábrica que é maior, que está aqui em 
Anchilo. Aquilo foi um momento em que nós sentimos que no nosso País pode dar muito.  

Laboratório de Análise de Solos e Plantas e o aumento da produtividade

No nosso exercício de produtividade, inauguramos o Laboratório. Mas conseguimos ver no terreno na 
Feira da Mandioca, onde fomos explicados que com as técnicas novas, com a melhoria das sementes 
de diferentes tipos, nós conseguimos no mesmo hectar que tirávamos 3 toneladas de mandioca 
por exemplo, estamos a tirar 20 a 30. Já há um trabalhador singular que disse que conseguiu 36 
toneladas. Portanto, estamos a arrancar com determinação e com a esperança com o nosso projecto 
de produtividade. 

PROSAVANA e a promoção da competitividade

E agora temos já condições para falar da competitividade, porque quando há abundância, já há 
escolha. E agora o problema que se coloca é o problema de mercado. Foi interessante ontem quando 
reunimos em Ribáuè com os produtores, quando nos colocaram o problema de que está a se atrasar 
a implementação do PROSAVANA. Encontram no PROSAVANA uma solução do problema de 
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crescimento. Foi espantoso porque o debate não tem sido esse. Mas nós não ficamos por ali. Teremos 
que continuar mais a compreender a sensibilidade das populações sobre o Projecto PROSAVANA, 
mas a população que está no terreno, ali nas montanhas lá de baixo, esses que falaram estão a 170 Km 
da Cidade, estão a 75 Km da Vila de Ribáuè, estão a espera e estão esperançados. Têm a expectativa 
nesse Projecto. Então, precisamos de compreender um pouco. E iremos, em coordenação com os 
outros parceiros intervenientes neste projecto, para ver onde é que está mal, onde é que está bem. E 
depois, se há algo que se pode corrigir, que se pode regular, porque nenhum desenvolvimento de uma 
região deve ser bloqueado porque há desentendimento. O importante, o tal diálogo que falamos – 
diálogo quando queremos a Paz – tem que haver diálogo em todos os aspectos para que possam fluir 
os pensamentos e não se consiga interromper os projectos. 

Combatentes e Juventude juntos pela Paz

Portanto, nós estamos a dizer que a visita foi boa. O encontro com os Combatentes, aqueles 
Combatentes não eram so os Veteranos da Luta de Libertação Nacional; o encontro com a Juventude, 
que não eram so de um partido, eram de todos os partidos que existem em Ribáuè e em uníssono 
diziam: Não, não à Guerra! Sim, sim à Paz! Nós queremos ser Moçambicanos, todos como assim 
nascemos, num Moçambique independente. Não conhecemos mais outro País. Então, essa mensagem 
é muito forte. 

Precisamos nós que fazemos política, ouvir o sentimento das pessoas que sofrem pela terra pela qual 
nasceram. Mas nós deixamos claro que estamos prontos para trabalhar. Eu estou pronto a qualquer 
momento, para voltarmos a falar com ideias concretas e espero que as pessoas também estejam 
preparadas porque o problema de Paz é isso. Espero que ninguém adultere. Não depende de mim. 
A Paz depende de vocês também. Vocês estão num País a fazer jornalismo, num País que está em 
Paz. Há os que estão a fazer jornalismo a correr de um lado para outro e com sacola nas mãos. E nós 
estamos nessa fase, o que significa que as nossas diferenças são mínimas. São diferenças que têm 
solução no conjunto dos Moçambicanos. Até agora não é um País que envergonha ninguém por ser 
Moçambicano. 

Eu acredito que nós todos vamos fazer o esforço para nos ajudarem. Eu acredito na vossa boa 
vontade, porque não acredito na vontade dos Moçambicanos de criar confusão, para que viva num 
País inseguro, um País instável, onde a certeza do amanhã é um problema contínuo. Portanto, dizer 
que a visita quanto a nós foi com muito sucesso que terminamos. Essa alegria que vocês viram no 
último comício, do início até ao fim, a população a cantar, mas sempre a interromper com aplausos 
e a apelar à Paz. Aqueles intervenientes todos falaram da Paz. Então, não me resta mais nada senão 
tudo fazer que esse Povo continue em Paz. 

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Muito obrigado Camarada Presidente. Vou pedir, antes 
de colocar a questão, que identifique-se e diga o órgão que representa. 

Rafael Omar (Rádio Moçambique, Nampula): Gostaria de perguntar ao Senhor Presidente, por 
aquilo que ouviu na Sessão Extraordinária do Governo Provincial, governos distritais e aquilo que 
viu, como é que avalia os aspectos económicos da Província de Nampula.  
                       

Desenvolvimento económico de Nampula

Presidente da República: O desenvolvimento económico da Província de Nampula até nem precisa 
muito de ouvir. É talvez mais de ver. E a população tem mais isso. Estava uma anedota... bom, uma 
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anedota que foi contada, que parte de uma realidade. Uma senhora de idade já avançada, que teve 
boleia num carro de um comerciante e saiu de Ribáuè para aqui. E como aquela estrada está bem 
iluminado – tem reflectores, está sinalizado – e a focar a luz a noite, ela viu que estrada está a ter 
luz toda hora e dizia que sim, o meu País está a andar. Uma velha, uma velha. Agora, os comboios 
quando passam aqui toda a gente diz que esses comboios são bonitos, são muito grandes, são longos, 
têm máquinas novas. As pessoas estão a ver. As pessoas estão a ter energia onde não tinham. As 
pessoas estão a falar ao telefone onde não falavam. As pessoas agora estão a exigir, para além de 
centros de saúde sem maternidade, agora estão a exigir maternidade.  Sabem exigir a cirurgia. Falam 
nos comícios de Serviços de Raio X. As coisas estão a andar. Portanto, aquilo que nos foi reportado 
nos relatórios e aquilo que nós vimos no terreno adequa-se. 

Nós como governantes exigimos mais, porque aquela equipa minha de trabalho está aqui dentro 
desta Província. Por isso mesmo, nós achamos que é preciso falar com a população. Eu convidaria 
também aos jornalistas do meu País, para de vez em quando perguntar os donos, os beneficiários do 
desenvolvimento, do crescimento de Moçambique, porque nós dissemos que o grande fiscal da nossa 
governação é o Povo. Então, o Povo pode fiscalizar melhor dizendo aquilo que está a ver e aquilo 
que não está a ver. Não queremos falar ainda do Porto de Nacala, porque aquele porto está ainda em 
obras – de Nacala-a-Velha e Porto de Nacala, não se diz novo, não é?
Portanto, a sua pergunta perfeitamente se enquadra a resposta de que tudo confirma-se o progresso 
que está a existir na Província. 

Diálogo pela busca da Paz em Moçambique

Augusto Levy (Televisão de Moçambique): Parece ser já consensual, que o actual mecanismo de 
diálogo, no Centro de Conferências Joaquim Chissano, aparentemente não tem pernas para andar. 
Qual é a ideia, na óptica do Presidente, por exemplo agora, aquilo que pode ser o melhor mecanismo 
para que o diálogo na Joaquim Chissano de facto produza resultados de forma mais prática? E se 
eventualmente houver algum encontro com o Presidente da Renamo, por diversas vezes o Chefe 
de Estado já se pronunciou, já manifestou a sua vontade de se ter o próximo encontro, a ter que 
acontecer, tem que ser produtivo, de facto. Para ser produtivo, na óptica do Senhor Presidente, quais 
são os aspectos concretos que acha que devem ser levados a esse encontro?                 

Presidente da República: Bom, para ser produtivo é a Paz efectiva. Portanto, nós sentarmos e 
dizermos não há problema, a Paz é efectiva. Mas a Paz efectiva naturalmente não há porque há o que 
condiciona, aquilo que estamos a discutir. O Povo não se sente em Paz porque se sente ameaçado. 
Se eu estou a ameaçar as pessoas nos meus comícios, devo deixar. A Paz efectiva não está a existir 
porque as pessoas se sentem ameaçadas porque cruza-se com pessoas com armas. Se eu estou a 
governar o País, não uso a Polícia que tenho, não uso as Forças Armadas que tenho e estou a usar 
uma outra força, diferente dessas, eu devo mandar parar essas forças. Se de facto há pessoas que 
se sentem excluídas no sistema, se eu é que estou a excluir ou se estou a auto-excluir, eu tenho que 
parar com isso. Portanto, há muita coisa... e para isso há passos. Naturalmente que pode não ser uma 
reunião a terminar tudo, mas cada passo é uma base. E quando a gente faz uma reunião, tem que ver 
que o passo seguinte é aquele para atingir isso. Agora, quando são reuniões, cento e tal sessões onde 
não se sabe qual é o passo seguinte, discute-se o mesmo problema, cansa o Povo e as pessoas ficam 
a ver que não é sério. 

Relativamente a questão que colocou – como é que penso – não quero ser drástico e dizer paramos 
com isso! Só podem ver quando se disse que o problema da EMOCHIM tem que terminar. Tanta 
interpretação, tanto comentário, isso depois desvia o sentido. EMOCHIM foi colocado para um 
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problema concreto: desarmamento, reinserção daquelas pessoas para as Forças de Defesa e Segurança 
ou passar a pensão para aquelas pessoas que não têm idade para poder pertencer à Polícia ou às 
Forças Armadas. Então, esse trabalho não foi feito. E aquilo são rios e rios de dinheiros que foram e 
são gastos: milhões e milhões de dólares que podiam ajudar para fazer outra coisa. 

O debate também está que há uns subsídios que as pessoas que participam nesse diálogo têm algum 
subsídio. Se for problema de subsídio, nem que nos digam nós gostaríamos que tivéssemos duzentas 
sessões em termos de subsídios, e fazermos o cálculo de duzentas sessões custa quanto, para pararmos 
com isso e as pessoas estarem a vontade. É que agora não estamos a ter condições para trabalhar 
com tranquilidade. Estamos a nos ocupar... imagina lá agora, vocês deviam estar a ocupar o vosso 
Presidente a pensar a desenvolver este País. A pensar como criar mais emprego para as pessoas, mas 
estamos sempre a discutir Paz, Paz em todas as reuniões. Sessenta por cento do tempo investimos 
para uma coisa que devíamos estar livres há muito tempo. Por isso, para dizer que estamos prontos e 
temos a flexibilidade necessária. 

Fomos apelados ontem pelos jovens em Ribáuè que não devemos pisar o risco. Pisar o risco é furar 
a lei, so se as balizas forem alteradas, porque há futebol de salão. Estamos a fazer futebol de salão. 
Se agora queremos passar para futebol onze, que digamos, vamos ao futebol onze e as balizas serão 
grandes e dali entramos... e não durante o jogo: não, agora temos que pôr aquelas balizas grandes 
no campo de futebol de salão. Não! Ali eu já não serei sério. Serão os primeiros a julgar, a população 
própria a dizer, afinal como é que é? Escolhemos um projecto, um Programa na base de uma 
Constituição e as coisas alteram assim de qualquer maneira, incluindo as pessoas que encorajam, 
acarinham este projecto, têm a certeza que nós não podemos viver num País de extra mundo. Nós 
não somos pessoas diferentes de outros Países, incluindo se há pessoas de fora que nos encorajam a 
fazermos isso, que experimentem o modelo um pouco nos seus Países e depois nós vamos ver. Nas 
Eleições, em plenas eleições alterar o figurino. E depois vamos ver se deu certo. Não pode ser campo 
de treino Moçambique. Em Moçambique queremos trabalhar tranquilamente para desenvolvermos 
o nosso País e muito obrigado.               
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Cabo Delgado 
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VIII. VISITA PRESIDENCIAL A PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, visitou de 17 a 20 de Junho de 2015, 
a Província de Cabo Delgado. Antecedendo esta Visita Presidencial, o Chefe do Estado aterrou no 
Aeroporto de Mocímboa da Praia no dia 16 de Junho, acompanhado pela Governadora da Província, 
Celmira Frederico Pena da Silva. Daqui, seguiu para o Distrito de Mueda onde dirigiu, no período 
da manhã, as cerimónias centrais de celebração dos 55 Anos do Massacre de Mueda. Na tarde do 
mesmo dia, o Chefe de Estado deslocou-se ao Distrito vizinho de Muidumbe, onde inaugurou um 
sumptuoso edifício do Governo do Distrito de Muidumbe e saudou a população local.

A visita de trabalho à Província iniciou no dia 17 de Junho, no Distrito de Mocímboa da Praia, tendo 
trabalhado nos dias seguintes nos Distritos de Montepuez, Chiúre e na Cidade de Pemba. O Chefe 
do Estado foi acompanhado, nesta visita, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
Oldemiro Júlio Marques Balói; pelo Ministro da Defesa Nacional, Atanásio Salvador Mtumuke; 
pela Ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Rita Namashulua; pelo Ministro 
dos Recursos Minerais e Energia, Pedro Conceição Couto; pela Vice-Ministra da Cultura e Turismo, 
Ana Comoana; pelo então Vice-Ministro de Indústria e Comércio, Omar Mithá; pelo Comandante 
Geral da Polícia da República de Moçambique, Jorge Khalau; pelo Governador da Província de 
Manica, Alberto Ricardo Mondlane; por Convidados20, Quadros da Presidência da República21  e 
dos Ministérios da Administração Estatal e Função Pública; da Agricultura e Segurança Alimentar; 
da Educação e Desenvolvimento Humano; da Saúde; das Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos; e dos Recursos Minerais e Energia22.

À sua chegada ao Distrito de Mocímboa da Praia, o Presidente da República e membros da sua 
delegação plantaram árvores no recinto do Governo do Distrito de Mocímboa da Praia. No Bairro 

20   Os convidados do Chefe de Estado nesta visita foram os senhores Sérgio Pantie e Carlos Maela. 

21   Os quadros da Presidência da República que acompanharam o Presidente da República nesta 
visita foram: António Gaspar, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Políticos e de 
Comunicação Social; Salimo Valá, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Económicos 
e de Desenvolvimento; Catarina Mário Dimande, Conselheira do Presidente da República para a 
Coordenação Inter-Institucional; Cristóvão Gemo, Chefe do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, 
Adido de Imprensa do Presidente da República; Adelaide Chongo, Secretária do Presidente da República; 
Pedro Gravata, Médico do Presidente da República; Momade Hanifo Momad, Chefe de Departamento 
na Presidência da República; Amosse Macamo, Américo Matavele e Hugo Acácio, Técnicos do Gabinete 
do Presidente da República.

22   Os quadros dos Sectores que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: Atanásio 
Mugunhe, Director Geral da Administração Nacional de Estradas (MOPHRH); Ana Cristina, Directora 
Nacional de Prevenção e mitigação de Calamidade/INGC (MAEFP); Ussene Hilário Isse, Director 
Nacional de Assistência Médica (MISAU); Raimundo Matule, Director de Economia (MASA); Eurico 
Banze, Director de Programas Especiais (MINEDH); José Mahumane, Director Nacional Adjunto do 
Instituto de Nomes Geográficos de Moçambique (MAEFP); António Manda, Director Adjunto de Estudos 
e Planificação (MIREME); Carlos Zacarias, Administrador no Instituto Nacional de Petróleos (MIREME); 
Carlos Yum, Administrador da EDM (MIREME); Bragancina Elias Tembe, Chefe de Departamento 
Central (MAEFP); e Boaventura Valia, Técnico afecto na Direcção Nacional da Administração Local 
(MAEFP).
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Buji, o Chefe de Estado inaugurou o Sistema de Abastecimento de água da Vila Municipal, um 
emprrendimento que visa garantir a cobertura de 55 mil habitantes contra os anteriores 5 mil. Depois, 
orientou um comício popular e presidiu à Sessão Extraordinária do Governo Provincial alargada aos 
Administradores Distritais e outros quadros. No Bairro Milamba, o Presidente da República visitou 
à exposição sobre a cadeia de valor do sector pesqueiro e orientou um Encontro com os Pescadores.

No Distrito de Montepuez, segunda etapa de trabalho na Província, o Chefe de Estado visitou o 
Campus da Delegação da Universidade Pedagógica e manteve um Encontro com a Comunidade 
Académica, antes de dirigir um comício popular. Posteriormente, orientou a Sessão Extraordinária 
do Governo Distrital alargada a outros quadros e manteve uma Reunião com Associações de 
Mineração Artesanal. 

Em Chiúre, o Presidente da República visitou uma exposição de diversos produtos da Província de 
Cabo Delgado, orientou um comício popular e manteve um encontro com os comerciantes informais. 
Depois, visitou o Campo Desportivo Municipal da Vila de Chiúre, a Escola Secundária de Chiúre e 
dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo Distrital alargada a outros quadros. O Chefe de Estado 
reuniu ainda com os Líderes Comunitários.

Na Cidade de Pemba, último ponto da digressão, o Chefe de Estado dirigiu o comício popular, 
manteve encontro com o Sector Privado a operar naquela Província e presidiu a Sessão Extraordinária 
do Governo Provincial alargada aos Administradores Distritais e outros quadros para o Balanço da 
Visita, momento que antecedeu a Conferência de Imprensa concedida aos órgãos de comunicação 
social. 
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA À POPULAÇÃO DO 
DISTRITO DE MUIDUMBE POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO 
EDIFÍCIO DO GOVERNO DISTRITAL 

Vila de Muidumbe, 16 de Junho de 2015

Muidumbe hoye! [hoye!]
Cabo hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]
Assalam Aleikum! [Aleikum Salam!]
Angumi! [angumi ndango ndi ndango!]
Nango ndingumi [Presidente de Republica fala em Xi Maconde] [APLAUSOS]

População de Muidumbe,

Hoje não vamos falar muito. Já falamos aquela vez ali na Igreja quando viemos. Mas também 
falamos quando tivemos aquela pequena cerimónia. E outra vez falamos quando viemos para aquela 
cerimónia ali no Muambula. 
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Felicitações a Muidumbe por saber esperar

Nós queremos felicitar a população de Muidumbe. Felicitar porque a população de Muidumbe soube 
esperar. Fizemos a guerra para nos libertar. Tivemos a nossa Independência, mas continuamos a 
esperar dentro das dificuldades. Aqui, no Distrito de Muidumbe, foi o epicentro da Luta de Libertação 
Nacional. A Base Central estava neste Distrito, como também a Base N’tchinga; a Escola, o Centro 
Piloto de Luanda também estava aqui; também o hospital, este que está em Muatide – Zambeze – que 
foi transferido da Tanzania, Mtwara, para ser enriquecido, quando se chamava Américo Boavida, 
também estava aqui. Aqui sairam grandes heróis, uns que nos deixaram como Tomás Nduda e outros 
que ainda vivem. Mas mesmo assim, com tantas dificuldades que o Distrito vive, a população de 
Muidumbe soube esperar, soube investir o seu tempo para um dia sair a ganhar e ainda não ganhou 
tudo.

Sinais de desenvolvimento gradual em Muidumbe

Vocês conhecem a vossa sede aí em Muambula como estava. Tiveram Administradores que 
trabalhavam nas suas casas e dormiam também nas suas casas, sem palácio. E alguns deles vocês 
conhecem, mas souberam esperar porque acreditavam que um dia o futuro melhor poderia chegar. 
Tivemos grandes problemas na estrada. Esta estrada não estava bem. Mesmo na descida aqui 
tínhamos problemas. Cavamos, mas continua ainda estrada não pavimentada. Continuamos a ter 
problemas de água e também de energia – distribuição para as aldeias e localidades. Mas, aqui já 
sentimos os primeiros sinais de energia, portanto, o desenvolvimento do nosso Distrito está a chegar.

A água também. Há um trabalho que já está a ser feito, mas porque a energia ainda não é suficiente 
para trabalhar toda a hora, para trazer água para toda a gente. Mas nós acreditamos que com a 
paciência e a consciência que a população daqui tem, nós vamos continuar a trabalhar. E isso 
permite-nos dar tempo para conseguirmos fazer pouco a pouco, tendo em conta que Moçambique é 
grande, incluindo Cabo Delgado por si so que é grande. Mas, nós não vamos ainda esperar. Vamos 
gradualmente trazer as infra-estruturas, precisamos de mais serviços. Vocês têm aqui o Procurador, 
mas ainda não têm a Procuradoria. Vocês têm o Juiz, mas ainda não tem o sistema de juiz. Mas 
nós esperamos que a qualquer momento essas infra-estruturas vão ser trazidas para completarmos 
gradualmente aquilo que vos falta.

A nossa Escola de Luanda, que é muito histórica e importante, também precisa de ser revisitada. 
Portanto, queremos neste momento saudar-vos mas também parabenizar-vos por esta grande infra-
estrutura que têm, moderno, que muitos da nossa Província não têm. Os outros tinham, mas vocês 
esperaram. Têm muito grande e muito mais bonito. [APLAUSOS]

Muidumbe hoye! [hoye!]

Vamos continuar a trabalhar
 
Vamos continuar a trabalhar, a manter a nossa Unidade Nacional e Paz, para coisas bonitas como 
essa poderem chegar. Nós não podemos ser como aqueles que não têm a paciência ou que não 
trabalham para ter as coisas. Querem que as coisas cheguem no mesmo dia. Nós já apelamos ao 
vosso Governo do Distrito para muito cedo pensar no sistema de drenagem para proteger esta infra-
estrutura, porque as primeiras chuvas que cairam já estão a dar sinais de que podem provocar erosão 
muito cedo e não conservarmos adequadamente esse edifício. 
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Nós estamos prontos para continuarmos a trabalhar. A vossa Ministra que falou aqui, tem sorte. 
Também nasceu, é daqui. É daqui. É filha de Muidumbe. Não sei porque não vos cumprimentou na 
língua da mãe dela.

Moçambique hoye! [hoye!]

[Presidente Da República fala em Xi-Maconde]            
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
MOCÍMBOA DA PRAIA

Vila Municipal de Mocímboa da Praia, 17 de Junho de 2015

Mocímboa hoye! [hoye!]

[Presidente Da República fala em Xi-Maconde] 
Mocímboa hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]
Assalam Aleikum [Aleikum Salam]
Aliham dulila hi chukrani!

[Presidente Da República fala em Xi-Maconde] 
Mocímboa hoye! [hoye!]
[Presidente Da República fala em Xi-Maconde] 

Agradecimentos

Mocímboa hoye! [hoye!]

Muito obrigado meus irmãos, minhas irmãs de Mocímboa da Praia. Desta vez não vamos falar 
muito porque vocês deram-me a missão para eu poder trabalhar. Aqui, quero começar por agradecer 
as orações do Sheik Abacar Sumail, do Padre Carminho e também do Pastor Samuel. Esses é que 
fizeram com que o ambiente do dia seja o melhor possível para podermos trabalhar.
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Eu quero agradecer também a calorosa recepção que tivemos aí a entrada. Nós passamos por aqui 
ontem, quando íamos a Mueda para o dia 16 de Junho. Tinhamos gente no Aeroporto, e hoje também, 
fomos esperados. E esta enchente toda, que ninguém ficou em casa!

Mocímboa da Praia, 
Obrigado! Origado por terem vindo! [APLAUSOS]

Onguera também Mocímboa da Praia, por estas danças, aquelas canções ao longo da estrada. Aquela 
estrada que juntos reparamos no ano das Eleições do Município. Estas danças que aqui apresentaram 
as nossas irmãs, os nossos irmãos. Muito obrigado também por esta actividade cultural que representa 
o nosso património! 

Obrigado também, porque eu sei que nem sempre quando oferecemos porque temos muito. Mas, 
quando estimamos alguém, quando acarinhamos a pessoa, sempre o pouco dá para podermos 
partilhar. Obrigado essas ofertas: arroz, milho, cabrito, patchindo, galinha, etc.. que recebi. Mas 
eu, como sempre, vou vos pedir mais uma vez para permitir para que pelo menos arroz, que são 
muitos sacos – estive a contar – muitos sacos de milho, eu vou pedir ao senhor Administrador, o 
senhor Presidente do Município, para debulhar, para preparar farinha e entregar as minhas irmãs, 
aos meus irmãos, que estão aqui no Hospital de Mocímboa da Praia. Não sei se aceitam? Posso 
entregar no Hospital? Porque oferta não se dá outra pessoa, mas eu quero vos pedir por muito para 
deixar ali no Hospital porque sozinho não vou conseguir comer. Eu amanhã vou para Montepuez, 
vou para Chiúre, vão me dar mais arroz. Então, eu quero dar para aquelas minhas irmãs que estão na 
maternidade, para poder ajudar. Posso fazer isso, não é? 

[...]

Eu tenho dois grupos de mensagem que trago para aqui. O primeiro é este que comecei. Mas agora, 
quero fazer mais agradecimentos. O segundo, sobre aquilo que combinamos, o que é que o Governo 
decidiu que vai fazer.  

Agradecer porquê? Porque quando passamos por aqui, à população de Mocímboa apresentamo-nos 
como candidatos do Partido FRELIMO para a Presidência da República. Viemos pedir voto para o 
Partido FRELIMO e a população de Mocímboa disse: Nyusi, avança não recua! Foi isso que disseram 
ou não foi? [Foi!]

E eu, avancei e não recuei. Mas vocês, fizeram muito. Trabalharam. Andaram nos bairros. Explicaram 
as nossas mães, os nossos pais, como é que se vota e que temos que ir votar. Quero do fundo do meu 
coração agradecer os meus líderes comunitários, agradecer os professores, agradecer os enfermeiros, 
os camponeses, os meus amigos pescadores – que hoje vou reunir com eles – com todo o trabalho 
que fizeram e conseguiram votar em mim. Muito obrigado! Muito obrigado Mocímboa da Praia! 
[APLAUSOS]

Presidente de todos os Moçambicanos

Eu quero agradecer também mesmo aqueles que não votaram em mim, porque sairam, foram votar 
e o nosso País ficou visto que todas pessoas vão votar e escolhem a pessoa que querem. A maioria 
das pessoas de Mocímboa da Praia escolheram em mim e no meu partido. A maioria do Povo 
Moçambicano escolheu no meu partido e em mim. Quero confessar população de Mocímboa: eu 
vou ser Presidente para todos os Moçambicanos, sem discriminação, do Rovuma ao Maputo! 
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Eu, depois vamos falar, vamos construir estradas para andar carros de todo o tipo de Moçambicanos. 
Não vai se excluir se esse carro está pessoa de Partido A ou Partido B. Todos vão andar. Aí no nosso 
hospital, um médico pode ser de qualquer partido que quiser; o enfermeiro pode ser de qualquer 
partido que quiser. Aliás, vocês sabem, mas também e sobretudo o doente, qualquer tipo de doente 
que esteja lá tem que ser tratado e vamos exigir de igual forma. Ouviram isso?

Então, quero por isso dizer, obrigado Mocímboa da Praia por terem optado pelo nosso projecto da 
governação, este projecto que agora quero partilhar convosco – como é que ficou o produto final. 

Desafio de comida para todos

Quando passamos por aqui, e não so, o Programa do mandato anterior que tínhamos e que estávamos 
a cumprir, e que comprometemo-nos que vamos continuar, nós vimos muitos problemas que existem 
no nosso País ainda, e que precisamos de terminar. A comida ainda não chega para todos. Se chega, 
so aquele que enche barriga, mas não desenvolve a pessoa. 

Desafios de ter mais hospitais e energia para produção

Expandimos muitos hospitais, mas ainda há zonas onde tem que se andar muito para chegar a 
hospitais, e por vezes, não há medicamentos suficientes. O nosso País é um dos Países mais iluminado. 
É um dos Países mais iluminado na África e até no mundo, mas mesmo assim, ainda continuamos a 
ter zonas que não têm energia e também não temos energia suficiente para produzir, para mover as 
nossas fábricas, para irrigar as nossas machambas. Ainda continuamos com esse problema.

Desafio de ter mais estradas e pontes

Ainda temos problemas de estradas quando queremos ir para os postos administrativos, quando 
queremos ir para Quissanga, quando queremos ir para o Rio Rovuma. Ainda temos dificuldades 
dessas estradas para trazer a comida que vem da machamba. Portanto, juntos ainda dissemos: 
avançamos muito, mas ainda falta muito por fazer nesta área de estradas e pontes. 

Desafio de criar mais emprego e formação

Ainda continuamos com muitos jovens, muitos homens, muitas meninas, sem emprego. Muitos 
jovens. Continuamos a ter escolas muito longe. Estive a ouvir a mensagem da nossa irmã que leu 
aqui, que precisa de ensino técnico-profissional, que precisa ensino superior, mas mesmo escola 
secundária. Temos so esta escola, aquela escola – conheci há muito tempo, como chama aqui? 
Januário Pedro, a Escola Secundária Januário Pedro. Mas com esse tipo de população que há aqui 
em Mocímboa, ainda Mocímboa precisa de mais escolas secundárias. Então, há esses problemas 
que temos que continuar a resolver que estão muito melhor do que ontem. Falamos isso quando 
estivemos em Mueda ontem. 

Desafio de ter mais médicos

Os médicos que tínhamos neste País, nem sequer a Província de Cabo Delgado tinha dois ou três 
médicos. Mas agora, até Distritos temos, mas mesmo isso, não chega. São dificuldades ainda. 
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Um Programa de Governo exequível dentro das capacidades

Então, depois de vocês terem feito muito bem o vosso trabalho de escolher o vosso Presidente, de 
escolher o Programa para os próximos cinco anos, sentamos – alguns dos Ministros estão aqui, hei-
de vos mostrar – sentamos e trabalhamos. Produzimos um Programa para os cinco anos. Levamos 
o Programa para Assembleia. Discutiram. Aumentaram outras coisas. Outras tiraram, mas tiraram 
pouco, porque a Assembleia quer que muita coisa se faça e é bom, mas nós dissemos que queremos 
fazer tudo isso. Mas, para os cinco anos, para o dinheiro que o País produz, não vamos fazer tudo. 
Eu vos disse: quero ser um Presidente que não promete aquilo que o Povo, aquilo que Moçambique 
não pode fazer. Então, fizemos um Programa exequível, dentro das nossas capacidades. É este que 
quero vos apresentar.

Vou repetir: o vosso Presidente, como se chama? [Filipe Jacinto Nyusi!] 
Não ouvi! Não ouvi! Como se chama? [Filipe Jacinto Nyusi!] 
Foram só os líderes que falaram. Mas, é isso! Quero dizer o seguinte: combinamos não prometer o 
que não é possível, é ou não é? [É!] 

Eu não vou dizer aqui que vou dividir avião para cada um aqui. Mas se alguém vier e disser que vai 
dividir carro para cada um, vocês sabem que esse não é sério, é ou não é? [É!] Então, nós temos o 
Programa, aquele que achamos que vamos conseguir. É esse que quero falar.

Unidade Nacional, Paz e Soberania

Nós escolhemos cinco prioridades para os cinco anos. E não uma prioridade por ano, todas vão 
desenvolver ao mesmo tempo. A primeira prioridade é aquela que a minha irmã aqui falou muito: 
Unidade Nacional, Paz e Soberania. Paz porquê? Não há nada que havemos fazer se nós estivermos 
em guerra, é não é? [É!] 

Paz é não ameaçar outra pessoa. Paz é não atacar outra pessoa. A Paz é não ver outro irmão morto, 
ferido, assustado, e vir dizer matamos fulano, matamos dois, matamos quatro. Essa não é a Paz. A 
Paz é tolerância, é perdão, é respeito no pensamento do outro, é não fazer mal a outra pessoa. Eu 
quando estive aqui falei, um exemplo que dei sobre a Paz, que quando estão aí no mar os meus 
amigos pescadores, e se calha a rede dele passa onde está a rede de outro, nunca pega o outro e mete 
na água. Discute ali: mas porque é que você fez isso? Isso não é bom... ajudam-se. Se não aguentam, 
puxam e vão para casa e falam com líder: esse sempre que eu meto a minha rede ali, traz... Isso é que 
é diálogo, isso é que é a Paz. Falar entre pessoas. Então, não levar alguém e atirar na água, não é a Paz.                    
  
Unidade Nacional é isto aqui. Estamos todos aqui e ninguém sabe de onde veio cada um. O meu 
intérprete fala Swahili, fala Yao, entra no Maconde, depois está no Ki-Mwani. Está tudo e estamos 
todos misturados. Daqui a pouco, todos falamos todas as línguas. É isso que nós queremos. Unidade 
Nacional é eu viver onde posso, ou trabalhar onde no País acho que dou melhor. Aqui vocês têm 
médicos, têm enfermeiros, que não são de Mocímboa da Praia mas tratam e cuidam de vocês 
muito bem. Temos nossos filhos, nossos irmãos que estão no Maputo, que estão em Inhambane, 
que estão em Gaza, que estão a trabalhar seriamente. Temos Administradores nossos, até o vosso 
Administrador não é daqui. Eu quando soube até conversei um pouco: eu afinal fui buscar minha 
mulher lá na terra dele. Isso é que é Unidade Nacional. Então, esta é que é a Unidade Nacional! 

Sobre a Soberania, vocês aqui em Mocímboa vivem muito bem. Chegou uma fase que quando se 
vinha para Mocímboa, aí na Polícia, aí no Quartel estava sempre gente sentado ali. Vinha de Somália, 
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vinha de Mali, vinda de onde, de outros Países. Sentava ali. Não sentava ali muita gente ali? E vocês 
não viam? Porquê? A nossa fronteira era vulnerável. Não era bem protegida. Nós não estamos contra 
as pessoas de outros Países. Nós não estamos a evitar. Mas, quando vêem bem e dizem que eu sou aí, 
são recebidos, são encaminhados para onde vão. O nosso País, sabermos que começa aqui e termina 
aqui. Quando os nossos irmãos das Forças de Defesa e Segurança vieram controlar, fecharam ali e 
diminuiu o processo. A Soberania é também Programa do nosso Governo. 

Desenvolvimento Humano e Social

A nossa segunda prioridade, que resultou da consulta que fizemos a todos vocês é o Desenvolvimento 
Humano e Social. Vocês falaram das escolas. Falaram das escolas muitas, mas também da qualidade. 
Falaram dos professores, muitos, de qualidade, mas que também tenham boa vida. Falaram dos 
hospitais, portanto da saúde. Muitos hospitais, com bons médicos, bons enfermeiros, bons serventes, 
bons socorristas, mas com medicamentos. Falaram.

Falaram de água, de energia; falaram de emprego, falaram de boa vida para todos. Vida de qualidade. 
Então, o Governo disse: o Povo Moçambicano para os cinco anos quer o Desenvolvimento Humano 
e Social. Escrevemos. Está no caderno do nosso Programa dos 5 anos. 

Emprego, Produtividade e Competitividade

A terceira prioridade é aquela que os jovens muito insistiram-me quando passamos por aqui. É 
Emprego, mas também é Produtividade e Competitividade. Queremos emprego na construção, 
queremos emprego agricultura, queremos emprego na pesca, queremos emprego no turismo, em 
todas áreas. Mas também, queremos produzir muito e coisas de qualidade.

Eu gosto muito da população do Distrito de Mocímboa da Praia por causa de uma coisa que fazem 
bem. Aqui produz-se muito so mandioca, mas porque a população de Mocímboa sabe que não se 
pode viver so de mandioca – a tal subnutrição, a tal qualidade da vida – consegue sair daqui e vão no 
tempo da chuva ao Distrito de Muidumbe e fazem as suas machambas de arroz. Arroz até que nos 
oferecem aqui. É esta maneira de pensar que nós queremos que muitos Moçambicanos possam ter, 
porque isso resolve os problemas da nossa vida. 

Nos cinco anos o que nós queremos mais é a produtividade. A produtividade porquê? Aquele pequeno 
pedaço que encontra aí em Muidumbe, ou aquele pedaço de terra que tem aqui para produzir 
mandioca, se tem um hectar, a mandioca, estivemos em Nampula, quando vimos e pensamos o que é 
que tem que fazer. Num hectar, eles tiravam duas toneladas e meia. Mas agora, estão a ser explicados 
como fazer a mandioca, que variedade de mandioca resiste mais, que técnicas usar. Naquele um so 
hectar que tem, estão a tirar trinta toneladas de mandioca. 

É isso que queremos fazer. Trabalhar pouco e produzir muito, porque quando trabalharmos muito, 
vamos produzir ainda mais. É isso que queremos que a população de Mocímboa se concentre, para 
aprender novas técnicas, usar novas maneiras de produção, e para produzirmos mais e termos 
comida. É isto que o vosso Governo quer fazer. Dei exemplo de mandioca, mas está a acontecer com 
arroz, está a acontecer com milho. Ainda ontem visitei uma exposição aí na Vila de Mueda, onde me 
mostraram variedades diferentes de milho: Maruba, Manica, etc.. Perguntei porquê? Porque esse é 
mais branco que outro? Disse não. É porque esse põe uma coisa e sai muito milho. É isso que tem que 
fazer meus irmãos. Vamos nos concentrar agora para produzir mais num pequeno espaço, porque 
Moçambique é grande sim, mas nós produzindo mais, podemos comer, podemos vender.
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A outra parte desta terceira prioridade é a competitividade. Este é um problema, porque nós como 
queremos também fornecer aos outros. Vou dar exemplo de peixe. O peixe de Mocímboa é muito 
bom, muito doce, saboroso. Mas o peixe quando o tiramos temos que ter as técnicas de conservação, 
para ter boa qualidade para podermos vender em Macomia, para podermos vender em Ancuabe, 
para podermos vender em Chiúre ou mesmo em Pemba. Porque não, com as condições a serem 
criadas aqui, tirar o peixe de primeira e vender. Se tivermos bom peixe de primeira, bem conservado 
e pode o quilo custar 60 meticais, o quilo pode custar 100. E assim, esse peixe pode competir em 
todo o mercado, seja ele da nossa Província, do nosso País ou fora e vamos ter mais renda para nós 
mesmos. É aí onde nós queremos.

Construção de infra-estruturas sociais e económicas

A quarta prioridade é aquela que vocês sempre pressionam o Governo. A construção de infra-
estruturas sociais e económicas. Sociais são por exemplo, escolas, hospitais, tribunais, etc.. Mas 
económicas são como por exemplo estradas, energia, água, etc.. Esses são necessários. Continuaremos 
a construir mais escolas em Cabo Delgado e aqui no Distrito de Mocímboa. Eu quando passei aqui 
na pré-campanha, falaram-me do hospital. Prometi que o hospital vai ser reabilitado e quando 
passei na campanha também disse. Mas também, mais tarde, aqueles que viviam, que dormiam aí 
fora, naquela tenda suja, arranjamos rapidamente à nossa maneira para pormos umas casinhas pré-
fabricadas. Hoje o Hospital está a ser ampliado, está a ser reabilitado. Este tipo de trabalho vamos 
fazer. 
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Água não vou falar muito. Estamos a vir de um sítio onde acabamos de inaugurar água. Antes, água 
dava para beber 5 mil pessoas so. Mas agora, com aquele novo sistema, mais de 50 mil pessoas. Agora 
o que se vai fazer são ligações. Já há ligações para 35 mil pessoas. Isto é que é crescimento. Com a Paz, 
sem ameaças a ninguém, vamos fazer coisas como essas. Água para 50 mil, mas não chega. Distrito 
não é so vila. Distrito é ali no fundo. Vamos fazer mais furos. Este está no nosso Programa.      

Energia mesma coisa. O Distrito de Mocímboa da Praia é um dos Distritos mais bem iluminados. 
É um Distrito em que quase todas as localidades a energia chegou. Naturalmente, que temos que 
espalhar. Aqui, na Vila de Mocímboa da Praia, todos os bairros têm transformadores e noutros 
municípios ainda não temos. Vocês têm dez bairros, mas aqui têm quinze transformadores que 
estão implantados ali. Significa grande preocupação para fazer chegar energia para as nossas casas. 
Transformador é aquilo que vocês vêem as vezes. A energia passa e a população diz mas energia 
passou aqui e eu não tenho. Se não tiver aquela coisa que estou a chamar que tem cada bairro, não 
desce aquela energia. Mas aqui, há condições para descer para todas as casas. 

Gestão sustentável de recursos naturais e ambiente

A última prioridade é a gestão sustentável de recursos naturais e ambiente. Hoje é Dia Mundial 
contra Desertos ou Desertificação, contra Secas. Porque se não cuidarmos bem do ambiente, esses 
problemas hão-de vir para nós. Se cortarmos árvores de qualquer maneira, se cortarmos o mato, vai 
começar a não chover e vamos ter problemas. Se os nossos animais matarmos de qualquer maneira, 
incluindo leões – nós hoje sabemos que há leão porque os nossos antepassados não mataram leões. 
Para matar gazela, encontravam aquela gazela que está aí a reproduzir, não matavam. Deixavam 
primeiro reproduzir, para ao invés de ter uma gazela, ele tirar quatro, cinco gazelas. 

Os nossos pescadores antigos – os nossos pais estão aqui, podem perguntar – aquele peixe pequenino 
não tiravam. Não tiravam da água. Deixavam crescer. Vocês todos criam galinhas nas vossas casas. 
Ninguém come pintainho aqui. Ninguém come pintainho aqui. Deixam crescer para nascer mais. É 
isso que nós queremos fazer. 

O outro problema é a tal exploração de recursos naturais ou mesmo minerais. Falei de árvores. Mas, 
mesmo carvão se tivermos, mesmo pedras preciosas, mesmo o gás que se fala muito aqui. Vocês 
gostam muito de falar de gás, mas eu gosto muito de falar de agricultura, porque agricultura é o que 
se come. Gás nunca ouvi se se bebe. Não sei como é que se faz. Mas é verdade que é uma fábrica 
muito rápida para fazer dinheiro. Quem tem pouco de uma pedrinha, num dia tem muito dinheiro. 
Mas acaba aquilo. Por isso, para não acabar ou para podermos beneficiar, temos que tirar bem e 
sabermos a quem vendemos, quanto dinheiro vendemos e sabermos se os donos que estão a viver ali 
perto se têm escolas, se têm estradas, se têm casas, para não ver so as coisas a saírem, a irem para fora, 
para o outro lado. É esse Programa que estamos a estabelecer para a gestão dos recursos naturais.           

Moçambique hoye! [hoye!]
O vosso Presidente veio, primeiro, para agradecer por terem ido todos votar. Não interessa votaram 
em quem. Mas, interessa a mim dizer publicamente obrigado por terem votado no Programa da 
FRELIMO e em mim. 

Veio também para dizer que daquelas preocupações todas, já escrevemos cinco prioridades, estas que 
eu falei agora. Agora, eu vou dar espaço para três, quatro pessoas poderem aconselharem mais ainda. 
Mas ainda não começamos a trabalhar. Agora é o quinto mês. Mesmo assim, pode vir dizer: vamos 
continuar a fazer assim, assim. Não problemas pessoais. Se tiverem problemas pessoais, se alguém 
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roubou galinha, etc., os meus régulos resolvem melhor isso. Eles vão resolver isso. Venham apresentar 
problemas do Povo: aqui nós queremos isto, aquilo; o nosso Presidente faça isto, faça aquilo, etc.; ou, 
há este problema. Ouviram, não é? [Sim!] Não repetir aquilo que já está na mensagem. 

Aqueles que não poderem falar, os meus Ministros, os Conselheiros, os técnicos que nos acompanham, 
vão apontar porque não temos muito tempo para todas as pessoas falar. Mas, as preocupações vão ser 
recolhidas. Mas enquanto isso, eu vou pedir aos membros da minha delegação para se apresentarem. 
Pode ser? Querem conhecer as pessoas que estao comigo? Ali, querem conhecer? Mas eu disse a eles 
que a população de Mocímboa da Praia não quer ouvir ninguém de Mocímboa a falar português, só 
querem ouvir o Presidente deles. Não é isso? Tem que falar língua daqui. É ou não é? [É] É ou não 
é? [É] Mas alguns podem mais tarde falar português para explicarem bem o que é que eles fazem. 
Obrigado. Podemos começar!      

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial] 

Mocímboa hoye! [hoye!]
Siwana ki semba Ki-Swahili, Ki-Maconde, Ki-Mwani, si wona semba?

[Presidente Da República fala em Xi-Maconde]                   
Unidade Nacional hoye! [hoye!]

Mas Unidade Nacional não é so falar a língua de outro, não é? É muito mais. É compreender isso 
e viver. Admitir que nós podemos todos fazer Moçambique. Quando alguém quer fazer sozinho 
nunca faz nada. Se calhar é por isso que alguns não conseguem fazer nada até hoje, porque não estão 
unidos. Nós que estamos unidos conseguimos fazer coisas. 

Vocês ouviram todos os Ministros. O Ministro Baloi disse “Inche”. Vocês não perceberam: Mambo 
Inche.     

[Presidente Da República fala em Xi-Maconde]                   
Ok. Vamos ouvir agora as pessoas que vão passar!

[Seguem-se as intervenções da população] 

Mbau hoye! [hoye!]
Mocímboa hoye! [hoye!]

[Presidente Da República fala em Xi-Maconde]     
Está bom. Nós já ouvimos. Eram muitos, mais de vinte que estavam aí para falar. Alguns vinham 
agradecer a nossa vinda, a nossa votação e queriam nos dar força. Também houve mais outros 
combatentes que reclamavam pensão. 

Valorização do Metical

Apareceram outros Moçambicanos que pedem para valorizarmos o Metical, porque há vezes que a 
moeda tanzaniana sobrepõe-se, fica em cima do Metical. Então, pede por muito, para tudo fazermos 
para que o Metical tenha mais valor. Mas Metical está forte. Ontem falamos sobre isso e está muito 
estável. Naturalmente que nos últimos dias há uma tendência, mas é uma tendência para estabilizar 
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a própria moeda, para não ser uma moeda falsa.  

Mercados agrícolas, tractores e professores

Uns falaram de mercados para produtos agrícolas e há os que pedem tractores para produzir. 
Também têm pessoas que pediram mais professores para as nossas escolas. Um grupo sugeriu a 
recolha imediata das armas para os desmobilizados. 

Salas de aulas e carteiras

Agora, aqueles que falaram aqui, vocês ouviram. Falaram de salas de aulas e carteiras. Penso que têm 
estado a acompanhar, ao nível nacional há uma campanha muito forte de fornecimento de carteiras 
em todas as escolas. E essa campanha também está a ocorrer aqui na Província de Cabo Delgado. 

Questões que precisam de ser aprofundadas

Agora, falaram sobre educação – aqui distrital – o fundo, sobre a necessidade de pagamento de 
energia, são coisas que precisamos de compreender, porque se calhar vocês pensam que o Director 
Distrital tem dinheiro, e se perguntarmos vai me dizer que não tem dinheiro. Mas como vocês não 
sabem, deixem-nos ir para percebermos um pouco. Se, de facto, tem dinheiro, quanto é e pôs aonde. 
Isso vamos ter que saber, porque cada um pode pensar que... meu filho andava a pensar que ser 
Presidente significa ter um saco de dinheiro. Até agora não está a haver nenhum dinheiro. Então, 
podem vocês pensar assim mesmo. 

Credelec

Falaram de Credelec. É muito bom este sistema de Credelec. Também eu estou de acordo, porque 
permite controlar. Mas eu posso tentar explicar um pouco o que é que está a acontecer. Credelec, 
aquele aparelho, custa muito dinheiro. Porque se comprássemos esses aparelhos de Credelec para 
todo o País, segundo as necessidades nossas, se calhar aqui so poderíamos ter energia so num bairro. 
Então, os nossos irmãos da EDM [Electricidade de Moçambique] pararam um pouco. Ao invés de 
comprar Credelec, estão a trazer energia para ir muitos bairros com o pouco dinheiro que têm. Então, 
depois disso, vamos retomar esse processo. Existe um pouco, estão a retomar. Estamos a escolher o 
que é principal primeiro.   

Fábrica de óleo em Mocímboa para gerar emprego

Eu gostei da intervenção da minha tia Alima quando disse que queremos fábrica aqui, e até escolheu 
fábrica de óleo. Eu sei que Mwani gostam de bom arroz, que cheira bem e pôr bom óleo. Escolheu 
bem. Mas, o problema é: eu percebi, quer emprego para jovens. Porque óleo, significa produzirmos 
ou amendoim, ou muito coco, ou produzirmos girassol, ou muita coisa que faz óleo. Talvez até pode 
não ser aqui em Mocímboa. Aqui em Mocímboa em vez de ser Fábrica de Óleo pode ser outra 
fábrica. Eu vou perguntar depois ao Mithá o que é que está a pensar. Que tipo de fábrica está a pensar. 
Vai ajudar-nos a pensar.  

Relacionamento com governantes e casos de corrupção

Essas cartas que deram eu vou levar. Mas eu quero pedir uma coisa. Uma coisa so, última coisa. 
Nós a população de Mocímboa, não devemos ser muito complicados, as vezes, com os governantes. 
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Porque, senão amanhã vão fugir todos, vão dizer ehi Mocímboa complica muito. Um problema 
pessoal, não significa necessariamente para tirarmos uma pessoa. Temos que ver como resolver para 
não termos problemas na energia e todas as pessoas dizer eu prefiro ir a Muidumbe; não termos 
problema no hospital: vai lá para a enfermaria, hei eu preciso de ir a Ancuabe! não termos problema 
de água – contador de água, hei, eu prefiro ir a Meluco! Então, vamos ver. Mas essas coisas que vocês 
falaram, nós vamos averiguar para ver aquele que falhou. Eu costumo dizer, aquele que pisou o risco, 
vamos resolver. 

No dia da tomada de posse eu disse: vamos combater a corrupção. Eu vou ter uma reunião agora 
com o Governo Provincial e vamos discutir esse assunto seriamente e vamos pegar esses exemplos 
concretos que vocês deram para nós podermos resolver os problemas concretos da população. 

Moçambique hoye! [hoye!]
Mocímboa hoye! [hoye!]

Nachukuro Sana!
[Presidente Da República fala em Xi-Maconde] 
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ENCONTRO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM PESCADORES 
EM MOCÍMBOA DA PRAIA

Vila Municipal de Mocímboa da Praia, 17 de Junho de 2015

Assalam Aleikum [Aleikum Salam]

[...]

Eu pedi para vir ver os meus amigos. Então, como sempre passeávamos aqui, aqui na Praia e agora 
como eles querem dizer é Presidente, fica aqui no Palácio. Eu disse hei nada! Eu vou lá conversar com 
os meus amigos. Obrigado por terem vindo!

Aumentar a produtividade na pesca

[...] É com pesca que conseguimos fazer todas essas casas aqui onde vivemos. É com pesca que 
as nossas irmãs vestem as bonitas capulanas. É por isso mesmo que o nosso Governo decidiu dar 
grande prioridade para a população de Mocímboa da Praia, trabalhando para que possa pescar mais. 
A mensagem do pescador de Zalala aqui – eu estava a perguntar onde é que está o barco dele e ele 
disse que em Zalala – foi muito forte quando diz que a pesca emprega muitos jovens de Mocímboa 
da Praia. Mas nós, o nosso objectivo, a nossa ambição é maior. Queremos que a pesca faça muito 
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mais do que está a fazer agora. Não é pescando so um quilo por dia que o nosso irmão tem que estar 
muito tempo no mar, com riscos que corre como aqui foi dito. Por isso, preferimos perceber como 
é que vocês trabalham, o que é necessário fazer para ajudar e isso so podemos fazer, podemos saber 
estando convosco no terreno, vendo as vossas embarcações do que ouvindo relatórios no escritório. 

Visitei aqui a exposição de peixe. Todo o tipo de peixe sai nesta água. Aquele outro camarão que 
a gente compra aí, porque a grande fábrica, a grande empresa que colecciona o camarão está em 
Angoche. Quando dizem camarão de Angoche, mas a sucursal de Angoche está aqui. Portanto, este 
camarão é consumido nos hotéis de Maputo. 

Potenciar a pesca em Mocímboa da Praia

Nesta visita estamos a aprender que é preciso potenciar mais Mocímboa da Praia para produzir mais 
peixe para Moçambique. E ficamos a saber que este camarão que os nossos irmãos trazem, como 
aqueles que estão aí a regressar, aqueles irmãos que trazem de Panda, aqueles que trazem caranguejo, 
bem processado, o camarão é o mesmo que por vezes sai em grandes quantidades para fora do País. 
Por isso, Mocímboa tem estado a contribuir para a economia de Moçambique.

Investimento em embarcações, motores e material de pesca

Aqui no terreno, ficamos a saber que se tivermos que investir, temos que investir em mais embarcações 
para os nossos irmãos. Se tivermos mais capacidade, é preciso investir em motores para os nossos 
irmãos terem capacidade de pescar mais. É preciso mobilizar mais os fornecedores de material, nem 
que não abram loja mas de forma ambulante, que passe por todas as praias em dias fixos ou feiras 
de venda de material para fornecer o material de pesca para os nossos irmãos. Mas ficamos a saber 
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também que trazendo conhecimento, as técnicas de pesca, juntamente com o material que dissemos, 
as embarcações, mesmo estas explicando como é que tem que ser feita aquela pesca de qualidade, 
para produzir mais, poder render ainda mais. 

Nós fazemos isso na agricultura. Estamos a treinar as pessoas como ensinar as outras pessoas e tem 
estado a resultar. Nós fazemos isso também na pecuária. Ensinamos boas técnicas, incluindo métodos 
de mais reprodução e está a dar efeito. O mesmo também estamos a fazer com a piscicultura. Aqui 
vimos o peixe que veio de Palma e que está a ser criado. 

Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca e a formação  

Nós podemos também ensinar como fazer a pesca melhor. Por isso mesmo, nós acabamos de criar o 
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca. Já tínhamos o Ministério de Pescas mas responsabilizamos 
muito mais. E agora tem estado a dar Programas específicos, e acho que até ouvem na rádio, sobre a 
piscicultura. É o que vamos fazer também para esta área da pesca porque nos interessa, para poder 
empoderar mais os Moçambicanos. 

Estamos conscientes, estamos satisfeitos que a nossa visita vai resultar. Ficamos mais sensíveis com 
o que é preciso fazer. Já sabíamos, mas ficamos ainda mais com a nossa visita que fizemos hoje. Mas 
eu quero ouvir cinco pessoas a falar sobre a pesca so. O que é preciso para fazer pesca. A mensagem 
falou [...]

Walithu vutu wa kahintcha. 

[...] por completar. PR a falar em maconde.     
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
MONTEPUEZ

Cidade de Montepuez, 18 de Junho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]
Assalam aleikum [aleikum salam]
Alihamu dulila hi chukurani!
Mohavo Salama? [mohavo]
Mangumi! 

Agradecimentos

Eu estou a vir de Mocímboa. E quando gritávamos hoye, lá na aldeia Mbau ouviam. Então, vamos 
gritar para Mapupulo ouvir também. [...]

Agradecer as actividades culturais. Vi aquele grupo de jovens que estavam a nos dar coragem 
também. Aquele meu filho que vi crescer, filho de Juma, aquele Juma Cambone, que vi agora aqui a 
cantar, eu até não reconhecia. Quero agradecer o Grupo da ACLLN [Associação dos Combatentes da 
Luta de Libertação Nacional], que trouxe uma mensagem muito forte da exploração da nossa riqueza 
aqui, através da dança e canto. Obrigado pelas danças! Obrigado população de Montepuez! 

Agradeço também... eu sei que Montepuez é terra muito rica. Atira-se semente, germina logo. 
Germina gergelim. Sei, aqui a ir para Balama tem muita cebola, muita hortaliça. Antes de chegar a 
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Chipembe, mesmo ali na zona de Mapupulo para quem vai para Nairoto, idem. Mas mesmo assim, 
apesar de serem ricos, há ricos que não gostam de oferecer outras pessoas. Mas vocês partilharam 
as ofertas aqui, muita comida, muito mel e cabritos. Quero agradecer essa oferta que me fazem 
aqui publicamente em sinal de carinho. Agora, um pedido: porque ninguém oferece aquilo que foi 
oferecido, mas eu quero pedir. Ontem recebi muito arroz, muito milho em Mocímboa da Praia. E 
hoje estou a receber também aqui comida, aqui em Montepuez. Porque não vou comer sozinho, 
tenho todos os Moçambicanos comigo, não há onde vou que não me dão comida. Então, quero pedir 
para esta comida que aqui foi oferecida para eu deixar aqui no Centro de Saúde de Montepuez para 
os meus irmãos doentes que estão aí. [APLAUSOS]

O mel vou levar! [APLAUSOS] Porque Nyusi sou eu, que produz mel! [APLAUSOS]. Mas mesmo 
assim, desta vez vou dividir para toda a minha delegação. Cada um, um litro, um litro desse mel. 
Vou comer com eles, para eles saberem que em Montepuez há mel, para virem mais vezes aqui. 
São Ministros de Energia, são Ministros de Estrada, são Ministros de Negócios Estrangeiros, são 
Ministros de Turismo, de todas as coisas. É para eles saberem que essas coisas da terra que tem mel. 
Tem que vir aqui! 

Moçambique hoye! [hoye!]

Vamos conversar, mas so tenho dois pontos principais, para ver se resta tempo para visitar um 
pouco Montepuez que já não vejo há muito tempo. O primeiro ponto é: passamos aqui por duas 
vezes a preparar as nossas Eleições. Reunimos aqui e a população de Montepuez recebeu-nos e disse 
continue na sua campanha. E nós continuamos. E disseram-nos: avancem! Nós aqui em Montepuez 
o seu Programa é o melhor, o Programa do seu Partido, você vamos lhe escolher. Avança e continue. 
E foi o que fizeram. Em Montepuez ganhei. A FRELIMO ganhou e ganhou muito bem. Obrigado 
Montepuez!

Por isso, viemos agradecer a população de Montepuez. [...] Viemos aqui agradecer a toda população 
de Montepuez por terem votado. Primeiro, por terem ido todos votar. Mostramos ao mundo que em 
Moçambique para se ser Presidente é preciso ser eleito. E a população de Montepuez soube escolher. 
Escolheu a pessoa que queria, o Programa que queria do partido que desenhou o melhor Programa. 
Então, vínhamos hoje para agradecer a toda a população de Montepuez por terem optado desta 
forma. 

Presidente de todos Moçambicanos

Queremos deixar bem claro. Fomos eleitos sim. Uns não puderam votar porque eram crianças e 
não podiam. Outros, porque na altura do Recenseamento não o puderam fazer. Uns estavam 
incomodados. Mas mesmo assim, todos aqueles que são Moçambicanos, eu sou e serei o Presidente 
para todos Moçambicanos. Não interessa são de que partido, de que idade, se é mulher, se é velho. 
Todos Moçambicanos vão ser governados e eu vou tudo fazer para resolver os problemas de todos 
os Moçambicanos. 
Owiho sana sana? [owiho!]

Todos! Sou Presidente para todas as pessoas, mesmo aqueles que não votaram em mim. Eu vou 
trabalhar para todas as pessoas de Moçambique! Não vai haver escola para so aqueles que são de 
um partido. Todas as crianças vão estudar ali. Não vai haver hospital para aqueles que são de um 
partido. Todo o Povo Moçambicano, toda a população de Montepuez, de Balama, de Namuno ou 
mesmo de Meluco, se estiverem doentes, vão ser tratados naquele hospital. Se fizermos energia, água, 
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tudo será canalizado para todas as casas, aqueles que fizerem o pedido e estiverem em condições 
sem discriminação daquele partido ou deste. Por isso, não há motivo para alguém estar triste, 
não concordar com nada, porque a nossa governação é para todos, a inclusão. Os problemas que 
vamos resolver são problemas dos Moçambicanos e não de um grupo de pessoas. Vamos fazer uma 
governação onde as pessoas decidem, participam nas decisões, onde as pessoas nos dizem o que 
querem. Se querem água, onde. Se querem escola, em que sítio. Se o professor não está bom ou o 
doutor não está bem, vão nos comunicar. Essa governação não vai dar espaço para alguém reclamar 
seja o quê, porque nós vamos ouvir a todos os Moçambicanos. 

Vamos fazer uma governação onde a Polícia defende a todo tipo de Moçambicano, sem discriminação. 
Por isso, não vai haver espaço de criar-se mais uma Polícia, mais uma outra Força, porque a Força 
que existe em Moçambique é para todos os Moçambicanos.   

Moçambique hoye! [hoye!]

Este é que é o primeiro problema. O assunto que eu trazia. Portanto, vir agradecer em frente de todos 
os Moçambicanos que estão aqui que vou ser Presidente para todos os Moçambicanos. 

Desenvolvimento de Moçambique, Cabo Delgado e Montepuez

O segundo ponto, que é último que quero conversar convosco, é sobre o desenvolvimento de 
Moçambique, sobre o desenvolvimento de Cabo Delgado, sobre o desenvolvimento do Distrito de 
Montepuez, incluindo os outros Distritos vizinhos que estão inclusos na Província de Cabo Delgado. 

Nós depois daquelas reuniões que fizemos, depois daqueles Programas com que iniciamos no ano 
passado, no mandato passado, que ainda estão a correr, depois de ouvir, já escrevemos um Programa. 
Mas quero ouvir – vou ouvir cinco pessoas mais ou menos – o que é que gostariam que o vosso 
Presidente rapidamente fizesse para que Montepuez continue a crescer. Nós já desenhamos o 
Programa, mas sempre é melhor ouvir para actualizarmos o pensamento comum. As pessoas que 
vou pedir para falar, vou pedir para não repetirem. Alguma informação está na mensagem. Vou 
pedir para não falar problemas pessoais, porque esses pessoais eu vou pedir os meus régulos, os 
meus líderes para resolverem esses problemas. É falar problemas do desenvolvimento de Montepuez. 
Ouviram? [Sim!]

Se forem muitas pessoas, não há problemas. Os meus Ministros, os meus técnicos hão-de tirar os 
nomes e vão dizer quais são as preocupações e depois nós vamos avaliar. Aqui so vamos levar uma 
parte, porque senão depois ficamos muito tempo. 

[...] Vou apresentar as pessoas que vieram comigo. Querem conhecer? [Sim!] [...]

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]

[...] Não são todos esses de Moçambique? Aprenderam aqui mesmo e já falam. Ontem estavam a falar 
Ki-Mwani. Mas amanhã vão falar melhor, porque hoje aprenderam e amanhã vão aprender muito 
mais. Agora vamos ouvir os nossos irmãos o que é que vão nos dizer. Já começamos a apontar aquilo 
que uns pensam. São muitos, são muitos. Então, algumas coisas que estão a falar eu hei-de vos dizer 
o que é. 

[Seguem-se as intervenções da população]
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Violência nas Minas de Namanhumbir

[...] Muita violência aqui nas minas de Namanhumbir. Pede para que parem com a violência. Também 
recebemos alguma lamentação de que os poucos postos médicos ou centros de saúde têm problemas 
de medicamentos. Igualmente o que o Alferes aqui dizia, o problema de água, também houve mais 
gente que propôs que se faça um estudo para que água para Montepuez possa vir através do Distrito 
de Balama. 

Desarmamento da Renamo

A queixa do Alferes sobre o desarmamento da Renamo, também houve muita gente – esses até foram 
mais de seis – que estão a pedir para que sejam desarmadas as pessoas da Renamo e voltem ao 
convívio normal da vida. 

Falaram da humilhação em algumas empresas privadas, dos trabalhadores Moçambicanos em 
detrimento dos estrangeiros. Também há os que falaram sobre as pensões, as pensões dos Combatentes 
incluindo os desmobilizados de guerra. 

Há muitos jovens que pediram terra para explorar os recursos naturais que estão nessa mesma 
terra. Mas também houve um grupo muito grande que trazia problemas pessoais e deixaram alguns 
documentos. São promoções que não saem. São coisas ligadas ao Tribunal e deixaram os seus nomes. 
Vamos ver.

Problemas de administração da justiça em Montepuez

E sobre a primeira questão colocada pelo senhor Mussa, que fala do Procurador-Geral aqui do Distrito, 
bom, o nosso objectivo das reuniões não é para vir fazer julgamentos. Nós também trabalhamos pela 
lei. E como vocês colocaram o assunto, vamos ver se de facto é real ou não, porque há vezes que 
também recebemos queixa assim: prenderam-me e eu não tenho culpa. Mostra documentos. E neste 
caso a pessoa verifica e não tem culpa. O que Mussa está a dizer é que não prendem pessoas que têm 
culpa. Então, a melhor forma muitas vezes é deixar a justiça trabalhar. Mas se há evidências de que 
há comportamentos tendenciosos desses criminosos cadastrados, vamos ver e teremos que falar com 
a área jurídica para considerar isso. 

Porque há vezes que, vocês têm exemplos dos bairros. Costuma-se dizer que aqui esse bairro adoece-
se mais porque há um feiticeiro. E diz-se que é esse feiticeiro. A tendência não é ir prender aquela 
pessoa, porque temos que ter provas. Nesse caso, nós iremos ver. E não me simpatizei muito com 
a linguagem de que nós vamos controlar o juiz, nós vamos controlar o polícia. Eles não são para 
serem controlados. Se estiverem a fazer mal, façam. Nós temos é que vigiar os criminosos que 
fazem mal, porque se não, o vosso Distrito vão fugir. Basta dizer, juiz vai para Montepuez, ei ali não! 
Comandante, vai para Montepuez! Ei, ali não! Nós temos que ver a justiça e Montepuez sempre foi 
terra de pessoas honestas e justas. 

O Reitone falou da nomeação. Penso que este assunto que é canalizável. É levar mesmo para a 
educação. Eu tenho aqui os responsáveis da educação. Também está aqui a Directora Provincial. 
Está aqui a Governadora, vai ver. Agora, há uma coisa que vou vos explicar. Há vezes que alguém é 
professor de matemática, mas porque quer ter o ensino superior, então vai estudar biologia. Então, 
se estuda biologia e ele foi contratado para matemática e a escola já tem professor de biologia. Então, 
não consegue arranjar vaga logo antes. Isso desorganiza um pouco a planificação da educação. 
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Portanto, para preencher a vaga de professor de biologia, já está preenchida. É necessária a vaga de 
professor de matemática e ele não estudou matemática. Então, isso cria descontinuidade e muitas 
das vezes não há dinheiro naquele ano para pagar a pessoa. Tem que se esperar para o próximo ano. 
Mas não é isso que eu queria concluir que é o que existe. Mas isso, a educação muita das vezes tem 
este problema. Vamos levar esse assunto, vamos analisar caso a caso e não há motivo para as pessoas 
não progredirem. 

Nancy falou sobre postos de saúde nos postos administrativos. Anotamos e penso que esse é um 
processo que vai ser considerado. 

A entrega da lista dos homens armados da Renamo

[...] Falou dos homens armados e disse que se o nosso Chefe da Delegação porque não dá relatório 
para se resolver. Eu tenho relatório todos os dias, incluindo outro relatório recebi hoje. Recebo 
relatório deste Chefe da Delegação. O que está a acontecer é que o Governo está a espera da lista, 
lista das pessoas da Renamo que devem integrar nas Forças de Defesa e Segurança. Devem entrar na 
Polícia, devem entrar nas Forças Armadas. Mas se eles forem muito velhos, não vai dar para entrar 
na Polícia. Perseguir ladrão uma pessoa com 80 anos. Esses velhos, vamos buscar esses velhos, vamos 
dar pensões, vão ser reintegrados. So que até hoje o Chefe da Delegação Pacheco, que vocês falaram 
aqui, não recebeu nenhuma lista com nomes e que diz onde estão as pessoas. No dia que receber, 
essas pessoas vão ser reintegradas. Portanto, não é dada a tal lista. Então, como costuma vir aqui, 
essas pessoas costumam vir aqui, até reúnem com algumas pessoas, quando vierem peçam a eles 
para me entregar a lista. Peçam! Na reunião, no comício, digam: entrega lá a lista ao Presidente para 
avançarmos. Peçam quando ele vier, como ele costuma vir aqui. 

Mas os nossos irmãos não podem ficar toda a vida no mato. Tem que vir cuidar das suas filhas, dos 
seus filhos, fazer as suas actividades económicas. E basta nos dar a lista, nós vamos ajudar. É assim, 
é nossa obrigação. Somos Presidente para todos eles. E eles sabem e estão-nos a pedir. Há muitos 
que pedem, da mesma maneira que falaram aqui, pedem para poderem ser integrados. Mas peço 
também para que me ajudem para aquelas pessoas. Libertar a eles para eles também viverem bem, 
como aqueles que estão em Maputo e que não querem libertar a eles. 

Ensino superior nos Postos Administrativos

A última pessoa pediu ensino superior nos postos administrativos. Bom, eu estou preocupado com 
escolas secundárias em Mirete, escola secundária em Mapupulo, escola secundária em Nairoto, 
escola secundária em Namanhumbir, porque ninguém pode fazer ensino superior sem ter passado 
por ensino secundário. Aqui em Montepuez temos sorte. É o primeiro Distrito que teve ensino 
superior. Portanto, a UP [Universidade Pedagógica] está aqui. Está aqui. Temos o ensino superior de 
professores. Mas a UP está aqui para frequentarem. Essas pessoas que estão aqui em Montepuez, em 
Balama, em Namuno, em Chiúre, em Gaza, em Inhambane, as pessoas que estão a vir de Cuamba, 
estão a estudar aqui. Pelo menos já temos alguma coisa. O importante agora os nossos irmãos mais 
novos terem também escola para um dia chegarem aqui. E quando tivermos essa escola lá, vamos 
levar lá o ensino superior. 

As prioridades do Governo

Nós, o Governo, na base dessas preocupações todas que colocam, já temos cinco prioridades que 
desenhamos e estão na base do nosso Programa e foram aprovados pela Assembleia da República. 
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Nossa primeira prioridade é a Unidade Nacional, é a Paz, é a defesa da nossa Soberania. Isso que 
falamos aqui todos. Portanto, aquilo que vocês disseram Unidade Nacional, Paz e Soberania está 
como primeira prioridade no nosso Programa. A segunda prioridade está o Desenvolvimento 
Humano e Social. Isso que estavam a falar que professores precisam de ser enquadrados, isso que 
estavam a falar que precisam de escolas técnicas-profissionais, isso de que queremos bons cuidados 
médicos, também está no nosso Programa. Por isso, viemos mais uma vez confirmar de que o Povo 
está connosco no nosso Programa. 

Emprego, produtividade e competitividade

[...] Emprego, Produtividade e Competitividade. Também falaram aqui. Muitos jovens querem 
emprego. A produtividade é chegar aqui em Namanhumbir ou aqui em Mapupulo, onde tem aquele 
Centro Agronómico, onde aprende técnicas de em pequeno espaço produzir mais, para poder vender 
mais. Está também dentro do nosso Programa da Governação. 

Construção de infra-estruturas

A quarta prioridade também falaram aqui: a construção de infra-estruturas sociais e económicas. Nós 
vamos continuar a construir estradas. Essa estrada, como foi dito, vamos concluir essa estrada que sai 
daqui até Ruace. Vamos pensar em criar, estamos a procura, o meu Ministro das Obras Públicas está 
a procura de muito dinheiro para um dia conseguirmos essa estrada Montepuez-Nairoto-Mueda, se 
calhar até Muidumbe. Estamos a trabalhar neste sentido. 

O nosso Programa também, mais de 33 salas de aulas só para este Distrito, este ano. Vamos fazer 
isso, este quinquénio. Vamos fazer isso. Estamos a ampliar o nosso hospital aqui. Vamos equipar. 
Disseram-me agora que mais alguns dias ou meses vão trazer mais uma ambulância ou uma carrinha 
para o hospital. Portanto, vamos continuar a ampliar o hospital porque esse hospital recebe muita 
gente ao mesmo tempo. 

Gestão sustentável de recursos naturais e ambiente

Nossa última prioridade, essa afecta muito uma das grandes preocupações da população de 
Montepuez é a gestão sustentável dos recursos naturais e o ambiente. Gerir da forma sustentável 
é isso que estamos diariamente a discutir aqui em Namanhumbir, por exemplo. Não podemos ter 
conflitos de terra nem de espaço. Espaço tem que ser para todos nós os Moçambicanos. Aquilo que 
há na nossa terra, também temos que ter acesso. E aqueles que exploram recursos na nossa terra, têm 
que deixar alguma coisa para os que vivem lá perto. [APLAUSOS]

Vamos defender a terra e o ambiente para que os nossos rios não sejam estragados porque estamos 
a lavar o ouro, ou estamos a lavar o rubí... Estragar a natureza que as populações e as crianças do 
amanhã têm que viver daquela água. 

[...] podia ser talvez o último sítio a reclamar um posto de saúde de qualidade. Por isso, trabalharemos 
neste sentido.

As árvores nossas têm que ser cortadas de forma sustentável. Não abater quando são muito pequenas, 
porque depois não existe a continuidade mais a reprodução. Tem que ser reposto quando se destrói.
Portanto, população de Montepuez, dissemos: vamos ser Presidentes para todos Moçambicanos para 
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resolvermos em conjunto estes problemas todos e temos a consciência que iremos cada vez mais 
unidos. Manifestaram isso quando a Chama da Unidade passou aqui. Mas temos que estar cada vez 
mais unidos, vigilantes, em defesa da Paz para desenvolvermos Montepuez e Montepuez vai mudar! 
Mais uma vez, muito obrigado à população que tanto me acarinha e sempre me acarinhou e está aqui 
toda. Terem vindo para aqui. Obrigado, obrigado! Kinachukuro Montepuez!  



INTERVENÇÕES PROFERIDAS POR SUA EXCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 323

ENCONTRO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM A COMUNIDADE 
ACADÉMICA EM MONTEPUEZ

Curipo, Delegação da Universidade Pedagógica de Montepuez, 18 de Junho de 2015

[...] A UP-Montepuez faz parte da Província de Cabo Delgado e pela sua importância interessou-nos 
vir. O motivo da nossa deslocação às Províncias – neste caso à Província de Cabo Delgado – por 
um lado estamos a vir, ontem viemos a dizer que candidatavamo-nos. E hoje viemos a dizer que já 
estamos a trabalhar. E quem está a trabalhar, normalmente diz o que é que está a fazer e como quer 
fazer. Também gosto de ouvir o que os outros pensam sobre o trabalho que deve ser feito.

Por um lado, estou satisfeito porque vocês vão ser professores porque a Reitoria criou a UP-Nampula 
e fui um dos que dinamizou o processo em 2007. Não sei se não tenho nenhum meu aluno aqui? 
Não? E eles nunca hão-de ser maus professores. Isso vos confesso. [RISOS] Confesso-vos e prometo-
vos. Tenho a certeza. Tenho a certeza absoluta. E quando venho e vejo, sinto que alguma coisa pode 
ser feita. 

Paz e melhoria da qualidade de educação no ensino superior

Nós vamos ter o comício, se a Directora vos deixar, hão-de ir lá ouvir o que vamos falar para eu 
não repetir. Mas eu queria, nesta pequena conversa que quero ter convosco, dentro do princípio de 
governação participativa e inclusiva, quero ouvir de vocês, nem que sejam 5 pessoas a dizer alguma 
coisa sobre o que é que acham. Queria que se concentrassem em dois tópicos. O primeiro: o que o 
Governo de Moçambique, o que o Povo de Moçambique, deve fazer para que haja Paz efectiva em 
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Moçambique? Portanto, quero libertar-vos da lamentação do murmúrio, de suposições, para vocês 
serem vocês próprios a dizerem o que temos que fazer para que fiquemos em Paz. E nós vamos 
dizer se é possível aquilo que pedem ou se é impossível. Mas vocês fazem parte de uma classe com 
capacidade de avaliar o que é que tem que ser feito de uma forma sustentável. Mas uns podem 
também apresentar a vossa reflexão sobre a educação em Moçambique, com enfoque a educação do 
ensino superior e até podem escolher como caso de estudo a UP [Universidade Pedagógica]. Qual a 
reflexão que fazem e o que é que pode ser melhorado? Deixo-vos falar. Obrigado.  

[Seguem-se as intervenções dos participantes ao encontro]

[...]

Participação de Moçambicanos no diálogo

Envolvimento de todos os Moçambicanos no processo de diálogo, não so um grupo. Se verificarem 
bem, grande parte dos meus discursos têm sido assim. Então, a Paz não depende de mim. Eu posso 
aceitar, mas se você não aceita, pode fazer confusão. Então, como esse envolvimento de todos temos 
que fazer? Precisamos de investigar mais. Vocês têm tempo, de vez em quando, quando estão a ver aí 
psicologia, acho que quando vêem alguém conseguem ver esse pensa assim. Então, podem ver o que 
é que mais podemos fazer mais nesse aspecto. 
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Respeito pelas diferenças

Concordei também com o respeito pelas diferenças na sociedade. É o que temos feito. Por isso 
mesmo, dissemos que uns interpretam da sua maneira quando dissemos que todos cabem no nosso 
coração. Interpretam que todas as preocupações dele têm que ser resolvidas. Mas pronto, seria bom 
se aparecesse um homem que faz isso. Mas, significa que todos pensamentos encontram lugar para 
nós podermos discutir os aspectos diferentes da vida do nosso País, portanto, sem escolhas. Aqui 
ninguém perguntou quem é que está a falar pertence a que partido. Eu, recordo-me quando vim 
fazer a campanha, tive um lanche com alguns jovens e depois fiquei a saber que havia lá jovens 
com outra preferência política. Mas conversamos e deram contribuições e fiquei feliz porque aquelas 
contribuições estou a usar. Aquelas que são úteis. Aquelas que não são, pronto a gente formata à 
nossa maneira. 

Contribuir na reforma do sector da educação

Sobre a educação, concordo convosco quando falam da reforma do sector. Mas temos que ver o que 
é isso de reforma, incluindo os seminários que estão a sugerir. Acho que têm estado a acompanhar o 
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano faz muitas consultas, incluindo os que fizeram a 
educação no passado, os que estão agora e os que nunca fizeram educação para darem a sua sugestão. 
Portanto, nós não vamos continuar infinitamente a fazer consulta, seminários, consulta... temos que 
avançar! Encontrem espaços para dar as vossas ideias.

Aposta na pesquisa e extensão

Concordo plenamente para investirmos na pesquisa e na extensão. Mas vocês já compreendem com 
mais facilidade do que uma outra pessoa, que é o factor sustentabilidade. Vocês são 53 mil estudantes 
de uma so universidade. Pode não haver muitos no mundo. Cinquenta e três mil estudantes numa so 
universidade. Portanto, isto é extensão. Para quem sabe o que é que foi no passado, agora embarcamos 
na questão da qualidade. Portanto, agora que vamos atacar a pesquisa, naturalmente trabalhamos 
com sacrifício. Significa travar mais a quantidade e começarmos já ir para a qualidade. E isso o único 
problema que vamos criar é que haverá um congestionamento. Não haverá mais saída. Mas também 
ninguém disse que para se poder participar na construção do País tem que se ser so com formação 
universitária teórica. Por isso é que vocês estão a reclamar a pesquisa, porque têm a consciência 
de que tem que saber fazer. Se calhar, com cursos profissionalizantes nós podemos resolver mais 
o problema. E esse problema discutamos para termos vantagens financeiras, se calhar isso pode-se 
acabar. 

Eu conheço um amigo meu que está a fazer o curso de carpinteiro nos Estados Unidos. Eu perguntei 
porquê. Ele disse que não, tem muito dinheiro. Depois, não so, não vou ser um carpinteiro qualquer. 
Um carpinteiro da finalização. Então, praticamente é um curso superior so que eu estou me formando 
não como um curso superior, mas quero ser carpinteiro. E quem sabe se nós queremos entrar nisto, 
em vez de ter muita quantidade de pessoas que estudam e depois não conseguem seguir, podemos 
ter pouca quantidade, canalizadores. 

Ontem visitei Mocímboa e encontrei um grupo de jovens, são do sexo feminino e estão numa 
empresa privada. Disse mesmo eu sou canalizadora. Aquele que finaliza. Aquela canalização em 
que não há dúvida. Tem que haver pressão alta, tem que sair água quente, depois tem que fazer uma 
derivação economicamente acessível, etc.. Então, comecem a pensar nisso e nós também já ouvimos 
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a mensagem que nos dão de pesquisa. Mas juntos, vocês entendam significa sacrificar um pouco, 
porque o nosso País não produz muito. Não produz muito. Não produz orçamento, o próprio seu 
orçamento. Por isso, as vontades são tantas. Esse problema de estrada que estão a ouvir porque talvez 
demorou-se algum pagamento, porque dependíamos talvez de uma doação e não veio a tempo. E 
então, a pessoa largou o processo. A vontade nossa existe, mas vamos fazendo. 

Universidade Pedagógica como celeiro de produção de quadros

E nós acreditamos nesta massa. A UP está a produzir quadros. Eu tenho no meu Governo muitos 
produzidos na UP. Alias, é Irene não é? [Helena!] Helena tem uma colega que estava em Quelimane, 
agora é Governadora de Gaza. Significa que vocês são celeiros também da produção de quadros. Acho 
que devem ter Ministros que são da UP. Deve ter Ministro. É bom levantar. Não tem Ministro da UP 
aqui? Estudou na UP? [Sim!] Então, é melhor levantar. [Levanta-se a Ministra da Administração 
Estatal e Função Pública] 

Estão a ver? Só para ver, Ministro de todos os Governadores do País. [APLAUSOS]

Então, vocês são celeiro. Então, pensem com sentido de Estado. Portanto, entrou no poder e tem 
que resolver problemas sem recursos. Tem que produzir recursos para resolver os problemas. E 
vocês têm que entrar nas escolas lá no fundo, lá dentro, onde não há muitos. Mas não podem ser 
aqueles professores que não têm solução. Têm que ter solução. Quando se é enfermeiro que está lá 
num hospital, num posto médico, chega o doente e começa eu não tenho medicamento, não tenho 
seringa... é uma decepção total para o doente. Nem que tenha aquele aconselhamento, é preciso 
pegar, o que é que sente, análise, quer dizer, ganhar tempo até resolver o problema. Muito obrigado 
mais uma vez e voltaremos a conversar mais vezes.  
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
CHIÚRE

Vila Municipal de Chiúre, 19 de Junho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]

Chiúre hoye! [hoye!]
Estou com dificuldades, não sei se hoje vou falar a olhar para aqui, porque aqui tem muita gente. E 
como é que vou fazer? Falar para aqui? 

Chiúre hoye! [hoye!]
Mas agora aqui vão dizer que nós não estamos a ver orelha. 

Chiúre hoye! [hoye!]
E agora aqui!

Katapwa hoye! [hoye!]
Ali no fundo ali longe, depois da casa!

Mazeze hoye [hoye!]
Ahh, mas aqui há problema aqui. Tem gente aqui!

Ocua hoye! [hoye!]
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E como é que vou fazer agora, como é que vou falar? Virar sempre?

Chiúre Velho hoye! [hoye!]
Salama othene!
Muhavo!
Chukurani! 

Saudação

Quando estava aqui, aprendi a cantar. Aqui as minhas irmãs vão me ajudar a cantar. Porque eu sempre 
ia para Namugeliwa e começava a cantar [O Presidente da República canta Namugeliwa Salama...]

Chiúre hoye! [hoye!]

Já acabou reunião! Vocês já disseram salama e eu também estou bem. Mas hei-de falar alguma coisa 
para também ouvir que ainda estou bem. E estou satisfeito por ver muita gente aqui cheia. Eu nunca 
fiz uma reunião aqui em Chiúre dessa maneira. Isso significa que a população de Chiúre acarinha o 
seu Presidente mas continua aquela população que gosta da Paz, da Unidade Nacional e também do 
Progresso. 

Agradecimentos 

Chiúre hoye! [hoye!]

Vou agradecer esta recepção toda. Quando cheguei, vi todos os líderes formados. Tinha que 
cumprimentar um a um, até que o braço quase que doía. Mas quando cumprimentava o outro, 
continuava a ficar bem. Muito obrigado aos nossos líderes, que mobilizam essa população, que 
acarinham essa população e vocês continuem a mobilizar para que essa população viva em Paz e em 
harmonia! 

Agradeço também as actividades culturais que aqui vimos, as lindas músicas que aqui foram cantadas. 
Agradeço também as orações que aqui tivemos ocasião de ver do nosso Padre Frederico António, da 
Igreja Católica, e do Sheik Antumane. Obrigado também!

A população de Chiúre está a nos dar uma mensagem muito forte. Depois de uns ontem, outros hoje, 
começar no mês de Ramadão, essa mensagem que estão a nos transmitir de harmonia, de carinho, 
de união. Muito obrigado por esta presença toda. E quero felicitar aqueles meus irmãos muçulmanos 
que estão agora a jejuar. Vamos usar este momento nobre para reflectirmos sobre a nossa vida. 
Reflectirmos sobre a nossa pobreza. Reflectirmos como temos que viver em Paz, em harmonia, em 
comunhão, em concórdia, em perdão, em tolerância. Este momento é propício para nós podermos 
pensarmos na nossa vida própria.  
   
Quero também agradecer as ofertas. Eu quando vinha para aqui dizia: vou comer amendoim em 
Chiúre! E fui oferecido aqui amendoim, arroz, cabrito, milho, mas confesso: é muita coisa, senão vou 
comer todo o ano e vai apodrecer. Algumas coisas eu vou deixar aqui no nosso hospital. Obrigado!

Eu peço que quando regressarem a Katapwa, a Mazeze, a Namugeliwa, a Ocua, a Chiúre Velho, 
mesmo aqui nas nossas famílias, agradecer aqueles que não puderam vir, mas vocês representaram. 
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Obrigado pelas ofertas e obrigado pelo carinho que me dão em todos os momentos!

Mensagem de agradecimento pela confiança depositada nas urnas

Eu trago uma grande mensagem. Tem poucas palavras, mas porque sai do meu coração. Quando 
passei por aqui em Setembro, o nosso palco não era aqui, porque esse palco está perto do Tribunal 
e dissemos vamos sentar ali. Falei e pedi aos meus irmãos que o meu Partido, o Partido FRELIMO, 
tinha um Programa e tinha indicado a mim como candidato desse Partido. Gostaríamos que nos 
dessem mais oportunidade para podermos darmos a nossa contribuição para o desenvolvimento de 
Moçambique. E esse Distrito, na nossa Província, tem muita gente do que os outros Distritos. Mas 
mobilizaram-se, foram votar e muita gente deste Distrito votou em mim e no meu Partido. 

Irmãos de Chiúre,
Muito, muito obrigado do fundo do meu coração!

Há quem pode pensar: no sítio tal foram 100%. Mais 60, 70% de 217 mil pessoas, é muita gente! 
Obrigado, obrigado Chiúre! É muita gente!

Vocês em Chiúre decidiram a minha vitória e a vitória do meu Partido, por serem muitos que 
votaram em nós! 

Presidente para trabalhar para todo Moçambique

Chiúre hoye! [hoye!]

Agora, agora, eu já sou Presidente de Moçambique! Sou Presidente de todos Moçambicanos, 
crianças, jovens, meninas, meninos, velhos, todos! Não escolho o partido, nem escolho a cor. Todos 
Moçambicanos. Vou trabalhar para todos Moçambicanos. Aquilo que eu poder dar, vou dar a toda a 
gente em Moçambique. Obrigado Moçambicanos!  

Por isso, ninguém pode vir falar em meu nome. Eu, o dono, estou a dizer que quero trabalhar 
para todas as pessoas, mesmo aqueles que não foram votar porque não tinham idade, ou estavam 
incomodados, ou não tinham se recenseado. Vou trabalhar para eles! Mesmo aqueles que foram 
votar, aqui em Chiúre, e não votaram em mim, vou trabalhar para eles. Vamos fazer escolas, hospitais. 
Vamos promover o desenvolvimento para todos os Moçambicanos. Por isso, não há motivo de 
preocupação porque eu quero trabalhar para toda a gente. 

Esta era a primeira grande mensagem que eu trazia, de vir agradecer a população do Distrito de 
Chiúre. E hoje, a partir daqui, agradecer também a população de Ancuabe, de Mecufi, de Meluco, 
de Balama, de Namuno, de Quissanga, do Ibo, toda a população dos Distritos da Província de Cabo 
Delgado. 

Programa Quinquenal do Governo

A segunda mensagem que eu trago é a seguinte: quando passamos aqui, falamos o que é que nós 
gostaríamos de fazer caso ganhássemos as Eleições. E ouvimos também a população de Chiúre 
quando andávamos nas Povoações, nas localidades, nos postos, a dizer nós gostaríamos que fizessem 
isto nos próximos cinco anos. 
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Depois de tomarmos posse, formamos a nossa equipa de trabalho que é o Conselho de Ministros, 
e são os Governadores. Sentamos e escrevemos na folha, no nosso Programa, aquilo que devemos 
fazer durante os cinco anos. Escolhemos cinco prioridades, onde todas a coisas que a população ou 
o Povo Moçambicano nos disse estão lá. 

Unidade Nacional, Paz e Soberania

Eu vi aqui na mensagem. Disseram que não querem a guerra, querem a Paz. Então, a prioridade 
número um do nosso Governo que está no nosso Programa dos cinco anos é Unidade Nacional, a Paz 
e a manutenção da nossa Soberania. Portanto, Unidade Nacional, isto que está na vossa mensagem: 
Moçambique nunca se pode dividir. É uma conquista nossa. Vamos continuar unidos. Moçambique 
tem que continuar em Paz. Ninguém deve ameaçar outra pessoa. Ninguém deve assustar outra 
pessoa. Porquê? Se alguém pensa diferente de mim, assim quando fomos as Eleições, uns escolheram 
outra pessoa, outros escolheram mais outra pessoa, mesmo assim estamos a viver juntos. Se calhar 
até, sairam da mesma casa. É assim como nós queremos viver. Ninguém pode fazer mal a outra 
pessoa. Portanto, ninguém pode dizer que o Distrito de Chiúre é dele. Chiúre é dos Moçambicanos. 
Eu aí em Maputo, há vezes quando vou ao Mercado, encontro jovens. Você é de onde? Diz eu sou de 
Chiúre. Estão a vender na banca em Maputo, ou no Estrela. É isso que nós queremos. Onde alguém 
vive e a vida corre-lhe bem, é lá onde deve estar. 

Desenvolvimento Humano e Social

A segunda prioridade do nosso Governo durante os cinco anos que nos escolheram, vai ser o 
Desenvolvimento Humano e Social. Vamos educar bem as pessoas. Vamos formar as pessoas. Vamos 
cuidar da saúde dos velhos. Muita coisa. Vamos criar condições para que haja energia, para que haja 
estradas, para as pessoas poderem se desenvolverem a vontade, estarem a viver bem.       

Emprego, Produtividade e Competitividade 

A terceira prioridade, também resultante das preocupações das populações: Emprego, Produtividade 
e Competitividade. Eu estava agora a visitar aí o pavilhão onde há muitos projectos para Cabo Delgado, 
porque as fábricas que têm que ser construídas, não é possível fazer fábrica em cada Província, porque 
senão, se fizermos fábrica de castanha em todos Distritos, não há-de haver castanha para meter. As 
fábricas são grandes. Se fizermos fábrica para ração, não há-de haver soja suficiente. Então, estamos 
a identificar zonas e aqui o vosso Distrito tem potencial para receber também alguns projectos da 
produção.
Estamos a trabalhar também para o aumento da Produtividade. Nós sabemos que a população de 
Chiúre trabalha muito. Trabalha com enxada. Mas agora, naquele hectar que está cinco semanas 
a capinar com enxada, temos que arranjar maneira para ele em três dias limpar o hectar. O nosso 
Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar está a criar Centros onde vai colocar equipamentos, 
equipamentos que podem ser solicitados por pessoas que se organizam para poder em pouco tempo 
limpar grandes espaços da machamba. 

Estamos também a trabalhar no sentido de naquele um hectar que tem, explicarmos as pessoas, 
ensinarmos as pessoas como devem plantar, que tipo de sementes têm colocar, aquela semente que 
germina rápido e que produz mais, para – e vimos naquela exposição que está aí, aquele milho 
Matuba, o milho Manica, e também tem amendoim e que reproduz rápido. Então, em vez de tirar – 
como agora estão a tirar – uma tonelada, eles estão a ensinar os extensionistas, para naquele naquele 
mesmo hectar tirar três toneladas. Isso é que se chama a Produtividade. 
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A outra parte é essa da Competitividade. Quando estivemos a visitar ali vimos a cebola de Mapupulo, 
vimos tomate de Balama, vimos alface de Metuge, e muita coisa. E vimos arroz produzido. Está aí 
um grupo de pessoas que se organizaram, trouxeram sua máquina, estão a comprar arroz de toda a 
gente. Então, quem produz a mais sempre tem onde ir vender. E aquele arroz está a ser melhorado, 
está a ser empacotado, está a ser ensacado, para apresentar bom aspecto e podermos vender fora e 
competirmos. Colocarmos na loja e toda a gente: esse arroz é bonito, e comprar! Porque não podemos 
deixar naqueles sacos que ninguém confia, para podermos ter competir e termos mais dinheiro para 
o nosso País.

Construção de Infra-Estruturas económicas e Sociais

A quarta prioridade daquilo que vocês nos mandaram fazer é o Desenvolvimento das Infra-
estruturas Económicas e Sociais. Vamos construir estradas. Eu vi também quando falaram do Lúrio. 
Eu entrei um pouco so, de Metoro até aqui. Já está a ficar arrebentada a estrada, já assim não dá. Nós 
tivemos azar este ano. Choveu muito no início e depois parou. Não temos muita comida. Mas esta 
chuva, destruiu-nos a estrada. Aqui não se conseguia passar. Mesmo aqui de Chiúre Velho, mesmo 
se tivéssemos ido a Namugeliwa, ou mesmo daqui de Chiúre se quiséssemos ir nessa via de Cufi 
até Pemba, não se andava. Teremos que trabalhar para reparar essas estradas so. Nós já vimos. São 
75 quilómetros que saem de Lúrio até Metoro. É muito dinheiro. São 95 milhões de dólares para 
podermos fazer esta estrada. Estamos agora, como já sabemos o que queremos fazer, com quanto 
dinheiro temos que fazer, estamos agora a procura de dinheiro e sabemos que a qualquer momento 
vamos encontrar para podermos reparar esta Estrada.
Água é um problema, como ainda bem dizia o Administrador. Eu vivi aqui um mês e meio, mas 
passei a vir sempre. Continua água um problema. Mas já encontramos um dinheiro para podermos 
reparar o nosso Sistema de Abastecimento de Água aqui na Vila de Chiúre. Vamos fazer mais: dez 
furos ali, por exemplo, em Namugeliwa ou em Katapwa. Isso já... alguma coisa vocês vão sentir. Isso 
já está dentro do Programa deste ano.         

O outro problema que me pediram quando passei por aqui em Setembro foi a Ponte sobre o Rio 
Lucó, para quem vai aí em Namugeliwa. Temos aí aquele que se passa via Katapwa para Namugeliwa. 
Mas essa ponte, penso que já sabem, já mobilizamos o equipamento e a ponte está em construção. Se 
ainda não arrancou, mas todo o material já chegou aqui. Portanto, acreditamos que já no próximo 
ano para se ir a Namugeliwa já não vamos ter problemas. Aquilo que vocês pediram em Setembro e 
nós fomos sentar e dissemos: hei, vamos começar logo aqui, porque esse é um problema. 

Vocês também falaram, e isso se sabe, que na altura a energia era so aqui no centro da Cidade. Já 
está a ser reforçada aí a nossa Estação para ver se consegue expandir mais. Os de Ocua já sentiram 
o melhoramento da expansão da energia. Portanto, durante o mandato, nesta quarta prioridade, a 
energia vai ser expandida como também as escolas – essa escola que disseram que está degradada, 
a melhor coisa é cuidar dela cedo, do que pensar em construir muito mais escolas, se aquela que já 
temos já podemos conseguimos reparar. Está isso nessa prioridade número quatro que é construção 
de infra-estruturas económicas e sociais.  

Mas nós estamos ainda a pensar mais coisas, vocês ainda vão ter ocasião de saber. Nesta área de 
construção de escolas, de postos de saúde, de centros de saúde, em muitos postos administrativos, 
porque isso já está no Programa. Vai ser anunciado. Vocês precisam de saber e também por ser o 
Distrito mais populoso, a nossa atenção para aqui é maior. 

Quando passamos aqui, os jovens tinham se queixado, aliás, quando jogávamos aqui durante o 
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tempo que fiquei aqui, queixaram-se do campo de futebol. Um campo vedado, muito bem, e logo no 
fim do ano passado chegamos aqui e lançamos a pedra juntos. E tenho informações de que o campo 
está quase pronto e vou arranjar tempo para ir visitar. É com muita sorte que as pessoas que fizeram 
o campo, são pessoas que nasceram aqui em Chiúre, vivem em Maputo, trabalham em Maputo, têm 
seus assuntos em Nacala e disseram: candidato, nós vamos começar a fazer o campo de futebol e 
vamos fazer para os jovens de Chiúre. Vai sossegado. E hoje disseram-me que o campo está quase 
pronto. Aqui, em vosso nome, quero agradecer a iniciativa desse filho de Chiúre, que fez o campo 
para vocês todos. [APLAUSOS]  

Estava a ficar mal. Chiúre com muita gente e não tinha um Estádio vedado, nem bancos para sentar. 
Montepuez tinha. Pemba tinha. E agora, para jogar podem vir equipas de Pemba, jogam ali, podem 
vir de Chiúre. Agora dá para gingar um bocadinho. Também Chiúre merece. 

Gestão sustentável de recursos minerais e ambiente

A última prioridade é a Gestão Sustentável de Recursos Naturais e Ambiente. E aqui no Distrito de 
Chiúre há muita pedra espalhada ali no mato. Quando cavam, alguns estão a cavar ratos, apanham 
logo pedras que brilham. Essa é uma das prioridades para a nossa governação.

Este grafite que está aqui em Ancuabe, dizem que passa por aqui por baixo, todo o Montepuez, até 
lá Balama. Balama já descobriram e já vão começar a cavar. Aqui, se calhar vamos demorar porque 
vamos cavar aqui e Ancuabe. Portanto, é terra rica. Precisamos de conservar e proteger para amanhã 
servir aos nossos filhos, aos nossos bisnetos. Vamos continuar a proteger a nossa floresta com a nossa 
madeira, os nossos animais. Não vamos fazer queimadas, não vamos matar animais que ainda são 
pequenos. Aliás, eu disse ontem no outro lado: ninguém come pintainho, ninguém come cabrito 
aquele pequenino, quando nasce no mesmo dia, dizer já apanhamos caril, vamos matar esse cabrito 
pequenino que está a nascer. Porquê? A gente deixa crescer para reproduzir mais. É isso que também 
vamos continuar a fazer. É essa educação para toda a população, para protegermos a nossa riqueza.    

Chiúre hoye! [hoye!]

Bom, como estamos no tempo de Ramadão, queremos terminar um pouco cedo para o meio-dia 
para os que vão rezar. Isso é muito bom. Mas, mesmo assim, eu vou pedir quatro pessoas que querem 
perguntar alguma coisa, que querem educar-nos, que querem dizer o que é que mais gostariam que 
fizéssemos. Não problemas pessoais, porque esse exército que está aqui dos líderes pode resolver o 
problema. Se alguém levou galinha do outro, não vale a pena falar aqui. Podem eles resolver. Mas 
mesmo assim, aqueles outros que não puderem falar, nós vamos alistar todas as suas preocupações 
aqui em baixo. E vamos levar e vamos procurar compreender. Ouviram, não é?

Eu não cheguei sozinho também. Enquanto as pessoas se organizam e ficam aí, eu vou pedir para as 
pessoas que vieram comigo para se apresentarem. Querem conhecer, não é? [Sim!] Querem conhecer 
as pessoas que vieram comigo? [Sim!] 
Mas, agora preparem-se porque eles não sabem falar português. E também ele vai descansar de 
traduzir, vão falar directamente para vocês. Faça favor!   

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]
Agora pedimos pedir os que querem dizer alguma coisa. Faça favor!   

[Seguem-se as intervenções da população]
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Não à divisão de Moçambique

Chiúre hoye! [hoye!]

Bom, a partir da mensagem ficamos a saber que a população de Chiúre não quer guerra, não quer a 
divisão de Moçambique. Chiúre quer mais água, quer mais salas de aulas. Chiúre quer a reabilitação 
da escola. Ainda na mensagem, falaram dos meios para a Polícia e também da Estrada Metoro-Lúrio.

Salários atrasados e financiamentos de pequenos negócios

Para além dessas 5 pessoas que falaram, apresentaram-se também mais 20 e nós colhemos todas 
as suas preocupações. Grande parte tem problemas pessoais com a documentação e colhemos a 
documentação. Mas há quem também falou dos vencimentos que não são pagos à obra da Cadeia 
que estava a decorrer. Há pedidos para mais financiamentos para pequenos projectos de negócios. 

Repúdio a xenofobia e máquinas para aumento da produtividade

Há os que vieram e queriam aparecer aqui no pódio para condenar a xenofobia. E também essa 
questão das máquinas para mais produtividade. E nós dissemos que tomamos a nota, porque na 
altura em que se vão abrir os Centros onde os equipamentos estarão, vão ser informados. 

Saudação pelas realizações

Sobre água já falamos. Mas há quem agradeceu a construção do hospital, a construção de escolas, 
etc.. As vezes, é bom isso, porque encoraja. Quando uma criança estuda bem e tem boas notas, passa 
de classe, a gente parabéns, que é para ver se amanhã estuda mais. Por isso, esses encorajamentos são 
necessários.

Presidente para todo Moçambique

Quero agradecer a todos aqui presentes, mas também dizer: há um irmão meu que agradeceu a 
minha escolha, porque sou do Norte. Torno a repetir: sou Presidente para todo Moçambique! Não 
sou Presidente daquele quer ser só do Centro e do Norte. Eu sou de todo o Moçambique! Aliás, vocês 
sabem muito bem que as Províncias do Sul e algumas do Centro, votaram muito bem e muito mais 
até que as Províncias do Norte. Por isso, eu sou Presidente para todo o Moçambique, do Rovuma ao 
Maputo e do Zumbu ao Índico!
Moçambique hoye! [hoye!]

Quero desejar boas orações aos irmãos muçulmanos e rezemos pela Paz e tranquilidade para 
Moçambique e para o nosso Desenvolvimento. Obrigado!       
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA CIDADE DE 
PEMBA

Bairro Cimento, 20 de Junho de 2015

[...]

Ancuabe está quase para ouvir!
Cabo Delgado hoye! [hoye!]
Assalam Aleikum! [Aleikum Salam!]
Aliham dulila chukrani!

Pemba,
[...]

Agradecimentos

Quero agradecer as ofertas que simbolizam o carinho, mas também que levam consigo a mensagem 
profunda da Unidade e da Paz no seio do Povo Moçambicano. Vamos fazer uma reunião muito breve 
mas com muita precisão, porque as vossas preocupações centrais estão no pacote da informação que 
eu trago. Portanto, estão aqui resumidas. 
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Primeiro, quero agradecer a toda população da Província de Cabo Delgado, a Província do Distrito de 
Pemba, do Município de Pemba, por terem todos se juntado – aqueles que estiveram em condições – 
para ir votar, independentemente a quem votaram. Mas o facto de aceitarem o exercício democrático, 
quero vos felicitar e quero vos agradecer. [APLAUSOS]

Agradecimento especial a aqueles que votaram em mim, confiaram em mim, e deram-me 
oportunidade para dar a minha contribuição. Aqueles que votaram no meu Partido, que apresentou 
um Programa apaixonante, aquele Programa que acha que pode resolver seus problemas.

Muito obrigado do fundo do meu coração, população de Pemba! [APLAUSOS]

Presidente de todos os Moçambicanos

Quero afirmar em frente de vós todos aquele compromisso que assumi e tenho estado a fazer: vou 
ser Presidente para todos Moçambicanos, sem discriminação, do Rovuma ao Maputo e do Zumbu 
ao Índico! Vou ser Presidente das pessoas do Sul do País, das pessoas do Norte, do Centro. Vou ser 
Presidente dos muçulmanos, dos cristãos, dos protestantes, dos que não são nada, também. Vou ser 
Presidente das mulheres, dos homens. Toda a gente vai estar comigo! [APLAUSOS]

Quero trabalhar para desenvolver Moçambique para as pessoas de todos os partidos. Aqueles que 
votaram em mim e mesmo os que não votaram. Porquê? Era um jogo de futebol. Quando ganha 
uma equipa que representa o País, toda a gente apoia aquela equipa. Conto com a vossa ajuda, com o 
vosso apoio, porque Moçambique precisa de sair da pobreza. Por isso, toda a gente tem espaço para 
trabalhar no meu Governo. 
O meu Governo vai promover agricultura. Todos podem trabalhar para o meu Governo, fazendo 
agricultura sem discriminação. Vai promover educação. Todos podem participar no projecto de 
educação, como alunos, como docentes, como profissionais ou funcionários diferentes. Todos na 
saúde. Portanto, todos Moçambicanos têm o direito de ter a educação, de ter a escola, de ter água, de 
ter energia. E vou trabalhar para este projecto todo para os Moçambicanos.    

O segundo ponto. Eu quero dirigir esta reunião de uma maneira pouco habitual. Já recebi as vossas 
preocupações. E pelos Distritos que passei, são comuns as preocupações. A diferença é que ou é 
água para Montepuez, ou é água para Mocímboa. Ou é energia para Nandwandwa ou é energia para 
Paquetequete. Então, são problemas comuns. O importante é identificarmos as áreas e este trabalho 
está a ser feito. Por isso, hoje a população de Pemba vai nos dar oportunidade para o grupo de 
Ministros e que eu trago aqui para vos dizer exactamente o que é que vão fazer em cada área, para 
não estarem a fazer perguntas de coisas que as pessoas que podem responder estão aqui comigo e 
estão a governar Moçambique. Enquanto isso digo, daquela audição que fizemos, das preocupações 
que não terminaram no mandato passado e das nossas ambições positivas que temos agora, nós já 
fizemos o Programa dos cinco anos para governar. Esses cinco que vocês escolheram na base do 
Programa, do Manifesto que apresentamos e quero vos dizer exactamente como nós juntamos essas 
ideias, essas vontades do Povo Moçambicano. 

Paz, Unidade Nacional e Soberania

São cinco prioridades. A primeira prioridade é Unidade Nacional, Paz e Solidariedade. A primeira 
prioridade é Paz, Unidade Nacional e a nossa Soberania. Sobre a Paz e Unidade Nacional vocês até 
interpretam nas ofertas que me fizeram. Significa que temos todos a consciência de que sem isso 
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nada poderemos fazer. A Unidade Nacional e a Paz significam tolerância, significa inclusão, significa 
gerir e governar com transparência, significa reconciliação. É muita coisa junta. Significa o diálogo. 
Significa o diálogo, como disse. Diálogo significa respeitar a ideia do outro na diferença. Quando 
estamos a falar se tenho uma ideia, não é para impôr a minha ideia, nem sequer para aceitar a sua 
porque eu tenho medo de si. É preciso falarmos e entendermos. E sempre cedermos aquilo que 
achamos que é lógico, dentro das balizas que estão estabelecidas no País, que é a nossa Lei-Mãe, a 
Constituição da República de Moçambique.   

Desenvolvimento Humano e Social

A segunda prioridade é o Desenvolvimento Humano e Social. Investir para a construção do Homem. 
A sua saúde, a sua educação, o seu saber-fazer, a maneira de viver, a habitação, a energia, a água, para 
que o homem viva e se construa, viva humanamente com qualidade. 

Emprego, produtividade e competitividade

A nossa terceira prioridade é aquela que falamos: Emprego, Produção e Produtividade e 
Competitividade. Vamos promover a agricultura de grande envergadura, a pecuária, a pesca, o turismo, 
a exploração dos recursos minerais, a industrialização, de modo a empregar mais Moçambicanos. 
Na produtividade e competitividade que referimos, queremos produzir mais e produzir coisas de 
qualidade que possamos consumir bem, que possamos colocar no mercado, em qualquer tipo de 
mercado para podermos ter benefícios, rendas para nós próprios, rendas para o nosso País. 
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Construção de infra-estruturas socio-economicas

A quarta prioridade também vocês falaram. É a construção das infra-estruturas socio-económicas. 
Esta prioridade hei-de deixar também para quando os meus Ministros estiverem a falar, para darem 
exemplos daquilo que está a acontecer ou vai acontecer na Província de Cabo Delgado. 

Gestão sustentável de recursos naturais e ambiente

A última prioridade, essa que foi muito evidenciada na Carta do Papa Francisco está gestão dos 
recursos naturais de forma sustentável e de cuidado ao nosso ambiente. Portanto, esta Carta vai ao 
encontro da prioridade da nossa governação nos próximos cinco anos. Vamos promover medidas 
de fiscalização, fiscalizando o meio ambiente. Vamos monitorar as regras de exploração da nossa 
madeira, dos nossos animais, da nossa terra, para que não seja explorada de forma irracional e que 
não beneficie as populações. Não vamos permitir também que se corte troncos ainda pequenos; não 
vamos permitir que se pesque o peixe ainda pequeno; não vamos permitir mesmo o abate de animais 
no período da sua reprodução, para que possamos ter esses recursos todos de uma maneira contínua. 

Para os recursos nossos aí onde exploramos, por exemplo o carvão em Tete, grafite por exemplo onde 
se explora, o gás onde for explorado, a madeira, ou rubí, etc., temos que ver qual é a vantagem que 
traz para as populações em redor e para o Povo Moçambicano em geral. A nossa riqueza tem que ser 
distribuída para todos Moçambicanos. Isso se faz com mais estradas, com mais escolas, com mais 
hospitais, com bons salários, com professores formados, enfermeiros e médicos. É esta forma que nós 
temos que encontrar para poder levar a riqueza do nosso País para a nossa população.      

Moçambique hoye! [hoye!]
Pemba hoye! [hoye!]

Então, agora, como disse as preocupações já conhecemos e já foram sublinhadas na vossa mensagem. 
Quero ocupar o tempo para apresentar-vos as pessoas que vêm comigo, mas elas – grande parte 
delas – já têm instruções e vão dizer mais ou menos o que é que são, o que é que fazem, para vocês 
compreenderem mais ou menos como é que o vosso Governo quer trabalhar.

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]

Acções em curso e por realizar

Os Ministros disseram que estão a trabalhar para a delimitação do nosso País. Quando concluir a 
delimitação, saber onde começa Moçambique, por onde passa, onde termina, para amanhã não haver 
alguém que entra e diz que eu sou Moçambicano ou aqui é Moçambique. Explicaram-vos também 
o que estão a fazer para a manutenção de Paz e a ordem pública; os esforços para a iluminação de 
Moçambique, mas a energia não so para iluminação mas também para fazer funcionar as fábricas. 
Na vossa mensagem, e muitas vezes, abordam a falta de energia. Mas ao nível da Província de Cabo 
Delgado, o Ministro explicou que vamos reforçar enquanto estamos a fazer extensão imediata 
e indicou aqui ao nível da Cidade de Pemba, mais de 9 mil ligações que vão fazer. Mas mesmo 
assim, o vosso Governo pensa em soluções a médio prazo e a longo prazo. Por isso é que falamos da 
construção da Central Eléctrica em Metoro. 

O mesmo em relação ao projecto de água a partir de Metuge, mas também o definitivo que estamos 
a pensar através da Barragem, Barragem a partir de Megaruma. Água não so aqui, mas também em 
Chiúre, Montepuez e mais a zona rural que muito precisa de água.
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Mas também, ainda durante este mandato vamos construir grandes hospitais em Macomia. Em 
Macomia, no centro, há muitos problemas. Outro hospital em Mocímboa da Praia, e mais também 
em Montepuez, nos centros grandes habitacionais que precisamos de reforçar. Enquanto poderem 
entrar em funcionamento as fábricas de extracção de grafite em Ancuabe ou em Namuno, Balama, 
mas também estamos a trabalhar no sentido de conseguir a reactivação da nossa MARMONTE, 
mármore esse mais precioso de Montepuez. 

Há muita coisa ainda que estamos a fazer. As próximas vezes iremos ver. Se trouxéssemos os colegas 
da agricultura iam também dizer os grandes projectos que estão a desenvolver. Por exemplo, a 
plantação de mais de 10 mil hectares de soja aqui na zona de Chiúre e Balama; a reabilitação e a 
sofisticação do Porto de Pemba... Portanto, estes projectos todos vão gerando empregos e vocês vão 
ver o crescimento da Província de Cabo Delgado. 

Quero terminar porque é meio-dia e temos que ir a reza, porque grande parte estamos no mês de 
Ramadão e queremos aproveitar este momento para desejar um santo, um silencioso Ramadão que 
permita maior reflexão para todos os Moçambicanos. Termino dizendo, se o obreiro da Unidade 
Nacional continuasse em vida, Eduardo Chivambo Mondlane, hoje completaria 95 anos de idade. 
Peço palmas para ele! [APLAUSOS]

Vamos defender a Unidade Nacional do Eduardo Mondlane!
Moçambique hoye! [hoye!]
Muito obrigado a todos!
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ENCONTRO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM EMPRESÁRIOS 
NA CIDADE DE PEMBA

Pemba Beach Hotel, 20 de Junho de 2015

Espero que não tenhamos entendido, com essa informação, que tudo está mal em Moçambique. 
Desta maneira, parece que tudo está mal. 

Sector privado como parte das soluções

Eu pedi o encontro para falar com o sector privado. Eu é que pedi. Aceito a lista das preocupações 
que me dão. Não vou reagir a elas porque vocês sabem como se trabalha. Não queremos fazer uma 
reunião de requisições. 

Eu tenho orgulho de ter um sector privado Moçambicano em crescimento. O sector privado, não 
quer dizer mais uma vez sector público. A mentalidade que temos de construir para o sector privado 
é aquela que ajuda a resolver problemas ao Governo. E se resolvermos ocupar 60% do tempo a 
resolver problemas do sector privado, então façamos de novo o inverso: o sector público. Então, nós 
queríamos que vocês fizessem parte das soluções e não mais uma vez parte de problemas. 
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Governo como facilitador

É verdade que muita coisa que dizem depende do Governo como facilitador, mas vocês, mais do que 
ninguém têm a consciência de que gerir a economia de um País, é também produzir rendas para 
poder distribuir essas rendas para o Povo. Distribui-se fazendo estradas, fazendo escolas, fazendo 
hospitais, pagando os professores, construindo sistemas de água, energia, etc.. Grande parte dessas 
coisas sabem que até agora não são viáveis, não são sustentáveis. A água consumida é cara, é mais ou 
menos subsidiada pelo Estado. 

Ontem, estive a conversar com comerciantes informais, neste caso em Chiúre. Sentimos que 
eles têm a consciência de que precisam de espaço para trabalhar. Não estavam a nos transmitir a 
mensagem de que temos que distribuir para eles fazerem o negócio. Então, sentimos uma grande 
maturidade, por exemplo quando discutíamos o problema de energia. Eles querem ter energia nos 
seus estabelecimentos. Não estão a dizer que energia tem que ser gratuita. É verdade que colocam o 
problema de custo de instalação. Nós tivemos a ocasião para explicar que até agora a Electricidade 
de Moçambique está a produzir a baixo custo. Quer dizer, os custos são muito elevados em relação 
as rendas que tem. Mas esta é a Política de Electrificação de Moçambique.
Mentalidade e agressividade empresarial

Queria, pouco tempo já não tenho muito, tinha pensado em introduzir e depois iríamos interagir. 
Mas, pela quantidade das preocupações penso que já estão todas aí e já não havia mais nada a dizer. 
Queria vos sugerir que fossem mais agressivos e não se tornassem vítimas: “nós Cabo Delgado, nós 
Cabo Delgado”... não vamos evoluir. Passaremos o tempo a dizer “nós Cabo Delgado” e as pessoas a 
ter uma visão. E não se pode pensar que são empresários so de Cabo Delgado. São empresários que 
estão a residir em Cabo Delgado mas podem fazer vossas actividades, como alguns já começam a 
fazer, fora daqui. 

O Programa de um privado é integrado. Se tem equipamento para fazer estrada, não vai fazer a estrada 
até no Lúrio se a estrada continua até Eráti ou até Nacaroa. Ganha a estrada que vai até Marrupa. 
Se é prestação de serviços, se está a produzir castanha, a sua castanha não é so consumida em Cabo 
Delgado para parecer que Cabo Delgado tem empresários de Cabo Delgado. São residentes! Temos 
que nos libertar dessa visão, nós que residimos aqui temos que crescer, prestar serviços para fora. 

Eu sei que vocês estão muitas vezes ligados com o CTA [Confederação das Associações Económicas 
de Moçambique]. Podem não estar ligados, também não é importante, mas eu penso que o necessário 
é que o CTA encontra, tem um diálogo, tem um espaço de diálogo que penso que contamina, 
transmite ou influencia. Então, seria bom que algumas preocupações perceberem em que passo 
estão. Algumas questões que foram colocadas aqui, o Governo já deu passos muito avançados para 
resolver e estão a falar de uma maneira atrasada. 

Na agressividade que vos proponho, é exactamente não pode um empresário dizer que ouviu dizer 
que há concurso. Ninguém ensina negócio a outro. Tem que ficar preocupado. Agora deviam saber 
se há um concurso agora na Itália, que acham que pode conseguir. Temos que estar em movimento. 
Nós ja temos uma capacidade já para ter uma visão universal. Então, não pode ouvir... não há-de 
aparecer alguém aqui dizer irmão há um concurso aqui para a produção disto, etc.. Nessa altura 
que já está a dizer, há quem já sabe antes. Agressividade empresarial é necessária. Têm que ter uma 
mentalidade empresarial, não simples vontade. A vontade tem todo o Povo, mas não é toda a gente 
que consegue fazer isso.
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Transparência nos processos

Portanto, deviam ver. Eu sei que nesse aspecto o que quero nos apelar é a transparência. Transparência, 
portanto, nos processos. Quando há processos têm que se tornar públicos para toda a gente saber. E 
neste caso os concursos que estão a referir foram públicos e, por isso, as pessoas estão a concorrer. 
Não me venham dizer que aqui Cabo Delgado, vamos reunir. Haverá concurso sobre ... Tete, vamos 
reunir. É um concurso que entra para todo o País. É preciso nós andarmos atrás dos processos para 
não ficarmos atrasados.

Madeira

Falou da madeira. Eu penso que a informação está um pouco lenta, porque ainda ontem, antes de 
ontem em Montepuez, dizia a população que está a assistir gente a cortar toros e a tirar. Metem nos 
contentores. Os empresários estão a dizer o contrário. Estão a transformar e estão a proibir. Eu não 
sei se de facto há algum lado que recusa a madeira moçambicana. Se assim for é preciso explorarmos 
isso, para não ser uma informação da reunião e depois ficarmos a pensar assim todos enquanto que 
as coisas não acontecem desta forma.

Metical

Bom, eu como disse, colocou um problema com o Metical. Gostaria que reflectissem bem. Se 
gostam que a gente faça que o Metical vale 15, um dólar vale 15 Meticais, que não é real, ou então 
acompanhamos a realidade para o País ser sustentável. As razões que fazem oscilar vocês sabem 
melhor. Apertando, pode ser um dado não real. Mas a Banca pode se organizar melhor para vir 
conversar convosco sobre esse assunto. Aliás, vocês têm aqui o Banco Central. É so uma questão 
de organizar uma mesa redonda e chamam. Vocês discutam negócios, não fiquem a espera que o 
Governo vai vos ajudar até esse extremo. Organizem mesas para discutir coisas concretas, não coisas 
secundárias: mas qual é o comportamento do dólar, o que é que está a acontecer? Depois, vão ver. Por 
isso mesmo, o pensamento se deve ser mais ou menos é relativo, em função do crescimento da nossa 
própria economia e do momento que vivemos. Portanto, são questões que vocês podem discutir. 

Energia

Falaram de energia. É verdade. Para os que estiveram no comício, o Ministro de Recursos Minerais e 
Energia deu informações sobre aquilo que o Governo está a fazer. A vontade de resolver o problema 
de energia a médio e longo prazo. A possibilidade e a ideia que estamos a tentar construir é uma 
Central Eléctrica em Metoro para assistir a Província de Cabo Delgado. Porque, com o crescimento 
da Província a energia da Cabora Bassa não aguenta. Chegou mas não aguenta. Não tem força. Por 
isso mesmo, temos que encontrar saídas.

Eu, para dizer o seguinte: quero agradecer a vossa presença. Não conseguimos mais tempo para 
falarmos, mas eu hei-de indicar o meu Governo, alguns membros do meu Governo, hão-de vir para 
aqui para, com um pouco mais de tempo, trocarem impressões sobre economia de Moçambique e 
como fortalecermos o sector privado Moçambicano e, sobretudo, residente aqui na Província de 
Cabo Delgado. Muito obrigado.           
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA NO FINAL DA VISITA PRESIDENCIAL 
A PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

Cidade de Pemba, 20 de Junho de 2015

Presidente da República: Podemos sentar!

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Muito boa tarde Camarada Presidente. Boa tarde caros 
companheiros de trincheira. Chegada a etapa final desta Visita Presidencial a Província de Cabo 
Delgado, Camarada Presidente os jornalistas gostariam de ter o balanço que Vossa Excelência faz 
desta visita. Os principais objectivos foram ou não alcançados ao longo destes quatro, cinco dias de 
visita que iniciaram com as Comemorações dos 55 Anos do Massacre de Mueda. 

Objectivos

Presidente da República: Obrigado. Os objectivos foram mais uma vez alcançados. Para além da 
mensagem que temos estado a levar, de agradecer a população que nos votou, mas também a todo 
o Povo Moçambicano, neste caso a população da Província de Cabo Delgado que foi as urnas para 
provar o processo eleitoral, processo democrático em Moçambique, nós também viemos anunciar 
o nosso Programa dos 5 anos: o que temos estado a fazer. E em cada Província o esforço é tentar 
aproximar mais a informação ao cliente, ao consumidor da nossa informação que é o nosso Povo. 
Coisas concretas daquelas que podem acontecer ou que vão acontecer na sua Província. Por isso 
mesmo é que reunimos com as populações com esses dois objectivos principais. Reunimos com 
diferentes sectores da vida do nosso Povo: é o caso dos pescadores, a mineração artesanal; reunimos 
com o comércio ou mercado informal; reunimos com o sector privado, para além de termos estado 
perante alguns projectos económicos em curso. Estamos satisfeitos. 

Celebração dos 50 anos do Massacre de Mueda

[...] Desta vez a viagem começou com a História, quando estivemos a comemorar o 16 de Junho, 
onde aquilo que nós enaltecemos, a necessidade de termos a Pátria. Ficou evidente que as pessoas 
muito cedo lutaram para se libertar. Para termos a Bandeira. Termos o País. Termos a Nação e ao 
mesmo tempo tiramos a lição da Unidade Nacional. Que sem Unidade Nacional as batalhas eram 
longas e tinham poucos sucessos.

Novo edifício-tipo do Governo de Muidumbe

Mas depois continuamos, onde inauguramos o edifício em Muidumbe – o edifício-tipo, todos 
nós vimos – que facilita o trabalho. O edifício onde o Povo se orgulha. É uma sede de Distrito de 
raiz, portanto, construído de raiz e ainda em construção de modo que exige mais condições de 
parcelamento, etc., de planeamento físico.

E da própria visita a Província, em Mocímboa da Praia fomos acolhidos com muito calor, comício 
em festa. Cada palavra, cada frase, eram interrompido porque o Povo estava a espera de ouvir a 
mensagem e também de nos saudar. O mesmo aconteceu de forma crescente. Aquilo parecia uma 
onda que se está a espalhar ao longo da Província de Cabo Delgado.
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Encontro com pescadores

No encontro com os pescadores no Distrito de Mocímboa, onde a actividade potencial mas também 
principal é a pesca, ficamos entusiasmados porque aquela camada não esteve ali para chorar. Estava 
a dizer que nós temos capacidade de trabalhar. Nós conhecemos trabalhar. Então, precisamos de 
algum apoio. Não apoio simplesmente para gastar, porque isso qualquer cidadão poderá pedir. Mas 
eles querem mais um adiantamento, que eles usariam o método de pagamento através das próprias 
rendas que iriam ganhar. Então, tomamos nota como também quando falam de meios de frio. Eles 
estão a conseguir mercado, estão a conseguir mercado mas ainda precisam mais. E tem aquelas 
técnicas de secagem de peixe que lhes permite... dizem que por vezes o peixe seco rende mais para 
eles porque conservam com poucos custos mas mesmo assim conseguem ganhar mais dinheiro. 

Estudantes universitários e a busca de Paz

O encontro com os estudantes da Universidade, da UP [Universidade Pedagógica] em Montepuez 
também foi bom. Desafiamo-nos. Sabe-se que nas academias pode-se colher soluções de muitos 
problemas. Desafiamo-nos a reflectir juntos sobre a Paz. E de facto, saíram boas ideias. Saíram boas 
ideias também sobre a qualidade da educação. Sentimos que no nosso processo de inclusão da 
governação e da participação de todos Moçambicanos, encontramos naqueles jovens muita força, 
muita vontade para querer ajudar mas o denominador comum continua a ser Paz, Paz, Paz. E nós 
dissemos a eles isso e repetimos para todo o Povo Moçambicano: vamos trabalhar para a Paz mas não 
vamos nos distrair. Isso toda a comunidade internacional sabe. Não vamos nos distrair na agenda 
principal, porque há quem pode pensar que criando pânico, criando mau ambiente no País, que a 
Presidência do País vai se distrair da agenda principal que é do bem-estar do Povo. Nós vamos, da 
melhor maneira, com toda a força que temos, tudo fazer para a agenda deste Povo não possa ser 
desviada por pessoas mal intencionadas porque querem que o fracasso de um dia, de uma semana 
resulte nas ambições individuais. Nós temos esta consciência e estamos a trabalhar nisso e o Povo e 
as populações estão a nos apoiar. 

Mineradores artesanais e a busca de parcerias

Tivemos o encontro com os mineradores artesanais em Montepuez. Achamo-los muito serenos, 
muito claros e estão mais preocupados com a legalização dos procedimentos. Não sentimos muita 
violência e até procuram parcerias para ver se conseguem se capacitar mais. Há alturas que abordam 
a empresa que lá opera, como uma das empresas que pode ser sua parceira e trabalharem juntos até 
como se fosse no ritmo de fomento que acontece com açucareiras, machambas de arroz, cultivo de 
algodão, de castanha... As pessoas fomentam e depois adquirem. E podemos ver se essa experiência 
também pode ser aplicada naquela área, porque eles precisam de ser potenciados.

Encontro com o sector privado

Aqui na Cidade de Pemba, tivemos encontro com o empresariado, mas dentro de 10 dias uma missão 
do meu Governo voltará para aqui para conversarem. Eles ainda não estavam bem claros de que 
assunto querem tratar. Trouxeram tudo incluindo aquilo que nós queríamos que eles fizessem. Nós 
quando promovemos o sector privado, é para o sector privado participar no desenvolvimento do País 
e não para podermos ajudar na totalidade como se fossem empresas públicas. Então, ali não estaríamos 
a dar os passos. Nós queremos promover, facilitar o sector privado e esse sector privado robusto. E 
temos estado a conseguir. Mas isso depois de muita conversa vai ser fácil, para compreenderem o 
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papel do sector privado que tem que buscar investimento, tem que buscar soluções. Do Governo 
apenas tem que precisar aquilo tem que ser reduzido em termos de burocracia, privilegiar a Unidade 
Nacional, dar o carinho para eles poderem avançar, porque buscar o dinheiro, o privado não busca 
dinheiro no Estado. Busca no banco. Busca nos investidores, nos seus parceiros. 

Então, a conversa ficou ligeiramente invertida e nós pensamos que na próxima semana, ou depois das 
festas talvez digamos assim, depois dos nossos 40 anos uma missão do Governo terá que trabalhar 
com eles, porque estamos interessados em ajudar o sector privado. E vamos pedir também o sector 
privado que está em Maputo, que está na Beira, que está ainda muito mais acometido... E queremos 
libertá-los do conceito de que eles são agentes privados de uma Província, de uma região. Se é uma 
empresa de transporte que está em Maputo e tem capacidade para operar aqui, pode. As empresas que 
estão aqui podem operar... acontece aqui mesmo ao nível do Distrito: a área turística que opera aqui, 
a restauração que opera aqui na Cidade, muitas vezes opera em Namuno, quando há necessidade, 
opera em Balama. Então, não pode haver receio de que uma Província ou outra possa operar aqui. 
Portanto, nós, como disse, estamos satisfeitos. 

Encontro com as autoridades comunitárias

O encontro com as autoridades tradicionais foi fantástico. Aquela gente está clara naquilo que 
querem fazer. Quando falam... querem desarmar as pessoas armadas do País; querem mais a Paz e 
oportunidades para todos. Quando falam da participação dos projectos nas suas regiões, darem a 
sua comparticipação ou a sua actividade social para os que vivem em redor, significa que há clareza. 
Estão a fiscalizar os processos. Portanto, estamos satisfeitos. 

Estilo de trabalho

A parte que tenho estado a incidir mais, essa que muitas das vezes vocês não assistem, é uma parte 
típica do trabalho meu, estou satisfeito também, tentando introduzir o estilo de trabalho: da prestação 
de contas, de análise de trabalho, de alguma avaliação dos prós e dos contras, análise dos indicadores 
– para ver se subimos ou descemos, franqueza, transparência, governação participativa – o conjunto. 
Estamos satisfeitos porque as pessoas já estão a perceber, estão a reagir. As primeiras Províncias se 
calhar não tinham este tipo de ideias, mas eles comunicam-se e é muito bom porque o objectivo é 
esse. Portanto, as últimas Províncias estão a ser muito melhor por causa dessa comunicação que está 
a existir entre eles. Estamos satisfeitos.  

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Muito obrigado Camarada Presidente. Vamos abrir uma 
sessão, um bocadinho curta, de perguntas e respostas. Peço primeiro para que se identifique e diga o 
nome do órgão que representa, quem quiser colocar a questão. Muito obrigado. 

Comunicação com a população

Floriberto (Televisão de Moçambique): Senhor Presidente, a população apresentou, por causa da 
abertura do Presidente que teve com as pessoas. O seu jeito de se comunicar, as pessoas abriram-se 
bastante. Colocaram questões de forma muito aberta. Esta forma de as pessoas colocarem as questões 
estabelece alguma confiança? Senhor Presidente sente alguma confiança que as pessoas encontraram 
aqui alguém que lhes vai resolver o problema? 

Presidente da República: Bom, sinto ou não sinto mas é a minha maneira de ser. Não consigo fazer as 
coisas de outra maneira. Fiquei satisfeito, por exemplo, no comício – e ainda bem que o diz – quando 
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aquele cidadão me faz um convite espontâneo que vai visitar a escola. Que a escola está a desfazer. 
Que há estudantes ali. Fechei o meu tempo. Tinha uma hora para ver se almoçava. E consegui 
almoçar em 20 minutos e fui ver. E de facto, aquele alerta foi fantástico. Aquilo que nós vimos, os 
dois assuntos: por um lado, a degradação, por outro lado, a má utilização do estabelecimento. E 
teremos que resolver. Já disse isso ao Ministro da Educação para enviar uma missão para ir ver o que 
é que se faz, porque 80% daquele edifício se aproveita. Precisa de manutenção. Precisa de reparação. 
Depois manutenção e boa gestão. Portanto, o carácter se está a me ajudar, melhor é. Mas eu quero 
estar sempre perto das pessoas. Sempre estive, porque no dia em que eu tentar de outra maneira, se 
calhar não há-de ser motivo da minha eleição, se eu começar a ficar diferente. 

Cumprimento das normas

Osvaldo Gemo (Jornal Notícias): Senhor Presidente, quando se olha para Cabo Delgado muitas 
vezes olha-se para a questão dos recursos. A questão do gás, dos recursos minerais. Não vamos 
esquecer a questão do gás, pedras preciosas como rubí e muitos outros recursos como a madeira. 
Mas pareceu-me que há problemas na abordagem que é feita quer pelo sector privado, quer pela 
população. A população quer uma exploração mais sustentável, mais comedida, mas pareceu-me que 
os empresários querem mais liberdade. Como encontrar um ponto de equilíbrio e ter os recursos de 
facto a servirem os propósitos do País? 

Presidente da República: Bom, o ponto de equilíbrio é o cumprimento das normas. As regras já estão 
estabelecidas. Se forem cumpridas não há conflito, porque, peguemos o caso de madeira. Existe uma 
quota. As pessoas exploram. Existem normas: que tipo de madeira e depois alocam-se as quantidades. 
E também há esta parte que é preciso trabalhar a própria madeira para acrescentar o valor da madeira. 
Há também, há uma quota que se atribui às regiões onde se explora. As pessoas têm que pagar. Ficou 
bem nesse encontro onde também não estiveram, quando os meus líderes comunitários disseram 
que na zona de Montepuez, não, na zona de Chiúre havia empresas que exploravam naquela zona 
de Namugeliwa e que depois não deixavam nada. Ficamos a perceber que empresa de consciência 
explorava e deixa alguma coisa. E essa coisa é como ela deixa, através do Governo da Província e é 
transferida. Ficamos a ver que aí havia problema de comunicação. E depois é preciso dizer que aquela 
transferência de valor foi usada para fazer o quê, para as comunidades acompanhar e sentir-se dono 
daquilo. Portanto, nós agora o que vamos fazer é aprimorar a normalização, portanto, o cumprimento 
das normas, as regras. Se as regras não estiverem bem definidas, a obrigação do Governo é corrigir 
em momentos adequados. 

Transparência 

Agora, a liberdade que sentiu na reunião dos empresários é a tal coisa que disse que voltaremos 
para aqui para esclarecer muita coisa. Porque há investimentos. Há investimentos. Há concursos 
que são lançados. Também têm regras. E nós Moçambicanos também temos dito: as empresas 
com parceiros Moçambicanos nos interessam muito, porque empoderam-nos um bocadinho 
e conseguimos crescer. Mas neste momento o empresariado nacional tem que estar muito atento 
para compreenderem momentos, porque grande parte dessas empresas, essas que estão a aparecer 
a posterior, as descobertas que estão a aparecer na logística etc. estão acoplados a Moçambicanos. 
São Moçambicanos... Não há nada que proíbe que uma pessoa de Niassa, que tenha visão, que queira 
explorar o Porto, não há. É Moçambicano. Então, é preciso estarmos muito agressivos. 

O que vamos agora muitas das vezes fazer é a questão da transparência. Comunicar as pessoas 
publicamente, mas não preciso de ir a sua casa e dizer: João, há esse projecto, faz isso! Vamos ter 
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de anunciar através de si. Do Notícias, do Domingo, do Savana, através do Magazine, da STV, da 
TVM que há esse projecto. E as pessoas que têm a musculatura financeira, que tenham a experiência 
de exploração daquelas áreas, e mais outros parâmetros que são definidos nos acordos-contratos... 
e assim será uma forma. Mas nós até agora não estamos mal. Não estamos mal porque sinto que 
há uma gritaria antecipada e até por vezes pouco agitante, porque o gás não há. Ainda não há gás 
nenhum. Nós temos agricultura. Porque é que não ficamos colados a uma coisa como agricultura 
que sabemos que existe e sabemos que em Chipembe há condições para produzir arroz? Ou Inguri? 
Queremos aquilo que fabrica dinheiro rapidamente. A madeira nasceu sozinha, mas nunca pensamos 
em fomento. Mas aqueles que estão sozinhos queremos abater e pronto, sentimo-nos como dono. Os 
nossos antepassados é que nos deram e nós vamos deixar aqui. Mas assim dessa maneira, pensar de 
que temos que abater a todo o custo, não é boa. 

Pergunta: Depois, no âmbito da governação participativa, desta vez nesta Província, diferentemente 
das outras, vimos denúncias digamos muito fortes vindas da população como o caso que aconteceu 
em Mocímboa assim como em Montepuez. Eu gostava de saber do Senhor Presidente da República 
se já terá tomado medidas adicionais para responder a estas inquietações da população.

[...]

Gestão de denúncias 

Presidente da República: [...] A governação participativa não vai à caça das bruxas. Aqueles assuntos 
podem ainda serem apresentados nos momentos propícios, ou visita do Governo, ou ir a uma 
esquadra, ir a tribunal, etc.. O facto de alguém lançar um nome, não deve ser motivo emocionante 
para um governante alarmar-se, entrar em pânico. Aquilo que foi dito, e é bom que seja dito, e o 
trabalho já está a ser feito. Algumas coisas ainda tivemos a oportunidade de explicar, quando se falou 
de energia, acho que foi em Mocímboa. E esse assunto até está atrasado. O próprio sector de energia 
já tinha se apercebido disso e tomou medidas. Estas pessoas até nem estão lá. Tomou medidas. Então, 
já estão atrasadas, mas como não se pode comunicar a toda a gente sob o ponto de vista legal. Mas 
essas coisas que não funcionaram e que foram ditas, se estiverem mal, vamos saber. Talvez existir um 
conflito entre as pessoas. Eu deparei uma vez com um problema aqui na Província de Cabo Delgado 
quando fazia trabalhos de fiscalização do Governo. Colocaram-me problemas de milho que está a 
apodrecer nos armazéns. Nós produzimos o milho mas não existe comprador. Entrei em contacto 
com o meu colega na altura, que era o Ministro do Comércio, e no mesmo dia trouxemos o Director 
Provincial para comprar todo o milho que havia ali e não havia nem um grau de milho, que foi falado 
num comício, numa reunião. Não havia milho. Então, temos de ter cuidado para corrermos o risco de 
andarmos a correr atrás de informações. Mas aquilo que foi dito não é tudo. Há muita coisa. Falaram 
em média 20 em cada comício. Então, estamos a tentar peneirar e eles têm tido respostas. Aqueles 
casos das primeiras Províncias como Gaza e Inhambane, há casos que tiveram esclarecimentos.

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): So teremos mais duas questões.

Elias Samo Gudo (AIM): Muito sobre essa visita ... [...] Ontem, eu recordo-me, falou sobre centros 
de equipamento que vão ser instalados nas Províncias. Um centro custa caro. O Senhor Presidente 
pode elaborar mais sobre os tais centros de equipamento que é para ajudar as populações? 

Presidente da República: Nós estamos a caminho da mecanização. É difícil falar da mecanização 
por causa de um tractor, uma charrua. Não é isso. Mas estamos agora a falar da produtividade. 
A produtividade não se vai fazer agora com enxada de cabo curto. É preciso criar capacidades. E 
essas capacidades como é que vão ser feitas? Nesta primeira fase, como está desenhado, há equipado 
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adquirido que vai ser alocado, talvez combinado público-privado, o Ministério da Agricultura está 
a estudar qual a melhor forma. E esse equipamento estará aberto para as pessoas que estejam em 
condições. Pode se definir múltiplas formas de pagar. Pode ser o custo, o custo pode ser bonificado 
para ser um custo possível para todas as pessoas. Porque entre comprar um tractor e ir alugar um 
tractor para fazer três hectares e sem tractor, sai em conta. Agora, aí teremos que ver se será feito 
através de produtos mais tarde... mas a engenharia de como isso vai funcionar é exactamente uma 
equipa que tem uma conta. Se não tiver uma equipa, o centro que opere, que faça manutenções, que 
aguente com custos da operação porque terá custos. Tem que pagar os operadores. Tem que se pagar 
os serviços todos, dali para ali com o equipamento e tem que ser compensado gradualmente. Mas 
isso não deve entrar de uma forma agravada na factura do camponês ou da pessoa que quer explorar. 
Portanto, é mais ou menos o modelo. Não é fácil nesta primeira fase cada Distrito, não teríamos 
capacidade de uma so vez. Mas os centros, os grandes centros onde as pessoas poderiam ir é uma 
experiência que queremos fazer para não estar a espera até um dia estar suficientemente, mas temos 
que atacar já gradualmente. É mais ou menos isso que se pensa.

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Última questão, por favor.
Pergunta (Rádio Moçambique): Obrigado. Senhor Presidente, os comícios desde que começou a 
sua actividade na Zona Sul, Centro e agora Norte, a questão que tem sido recorrente ligada a Paz. 
Paz, Paz, Paz. E isso também o Senhor Presidente tem de forma insistente falado sobre a Paz. E tem 
dito também que está disponível para se encontrar com o Líder da Renamo. É pena que o Líder da 
Renamo não está cá, porque eu gostaria de fazer essa pergunta aos dois. Porque ele diz que também 
está disposto a se encontrar com o Presidente da República. Então, a minha questão é: o que é que 
falta, qual é o entrave que impede para que os dois responsáveis se encontrem para desanuviar se 
calhar esse aparente ambiente de que se vive em Moçambique?

Presidente da República: Se calhar já participou na organização de um jogo de futebol, por exemplo. 
Para as duas equipas para se encontrar é preciso preparar. Treinam, depois anunciar o jogo onde é 
que será, que tipo de competição, e depois se ver como é que se sai deste jogo. E, neste momento não 
é difícil dizer: Presidente Dhlakama, vamos nos encontrar! Acho que nem é difícil para ele dizer: 
Presidente da República, vamos nos encontrar! Esse nem é problema. É tão fácil. Mas o problema que 
existe é que há uma equipa que está no [Centro Internacional de Conferências] Joaquim Chissano a 
trabalhar, que tem a parte principal. O problema principal que tem que se resolver é aquele ali, não 
há mais nada. Desarmar pessoas e enquadrar aqueles Moçambicanos que estão a sofrer e com direito 
de viver bem. Os outros estão a mandar eles a fazer aquilo que eles estão a fazer lá no mato. Então, 
esse é que é o problema: serem bem enquadrados e haver continuidade. Haver certeza que vão estar 
neste sistema para muito tempo. E nós já dissemos que é possível, mas há desencontros ali que os 
últimos encontros têm feito resultados que estamos a aplaudir. Esperemos que seja coisa séria, apesar 
de que a Lei ou a Declaração que se pensa fazer assemelha-se quase em 90% com a Lei de Probidade. 
Assemelha-se. Mas não faz mal. Se é por ali que o Povo tem que estar livre, vamos avançar. E não é 
por ali. Tem que ser dois documentos iguais e um vai ser assinado e publicado pela Assembleia, o 
outro por dois grupos... se isso ajuda para a Paz, vamos avançar. Então, o encontro pode a qualquer 
momento surgir. Já teria acontecido. Eu quando estive a passar por Sofala por pouco íamos nos 
encontrar. Na altura encontrei-me com o Daviz Simango, o Presidente do MDM; quando fui visitar o 
Arcebispo Dom Jaime; íamos falar. Mas o problema depois seria: qual seria a notícia? Mais uma vez 
houve reunião? Essa já tiveram. Essa notícia já tiveram. Não tem substância. A próxima notícia, o que 
é que sai da reunião, isso tem que ser preparado. É só isso.

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Obrigado Camarada Presidente.

Presidente da República: Obrigado. Eu não estou a passar. Vocês é que não têm perguntas.  
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IX.   VISITA PRESIDENCIAL A PROVÍNCIA DE ZAMBÉZIA

De 29 de Junho a 2 de Julho de 2015, o Chefe de Estado Filipe Jacinto Nyusi, realizou uma visita 
de trabalho à Província da Zambézia, tendo escalado a Cidade de Quelimane e os Distritos de 
Morrumbala, Namacurra e Alto Molócuè.

À sua chegada à Cidade de Quelimane, o Presidente da República era aguardado pelo Governador da 
Província, Abdul Razak Noormahomed, Membros do Governo Provincial, Convidados e população 
local. 

A comitiva presidencial integrava o Ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro; o Ministro dos 
Transportes e Comunicações, Carlos Alberto Fortes Mesquita; o Vice-Ministro da Administração 
Estatal e Função Pública, Roque Silva Samuel; a então Vice-Ministra da Economia e Finanças, 
Amélia Tomás Taime Nakhare; a Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nyeleti 
Brooke Mondlane; o Vice-Ministro de Trabalho, Emprego e Segurança Social, Oswaldo Armindo 
Faquir Petersburgo; o Governador da Província de Inhambane, Agostinho Abacar Trinta; 
Convidados23 , Quadros da Presidência da República24  e dos Ministérios da Administração Estatal e 
Função Pública; da Agricultura e Segurança Alimentar; da Educação e Desenvolvimento Humano; 
da Saúde; das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos; e dos Recursos Minerais e Energia25.

Na Cidade de Quelimane, o Presidente da República inaugurou o edifício de 7 andares da Direcção 
Provincial do Plano e Finanças da Zambézia, uma imponente infra-estrutura e com um traçado 
arquitectónico ousado. A inauguração foi antecedida pelo Mukhuthu – cerimónia tradicional de 
evocação dos espíritos dos antepassados – realizado pelo líder comunitário Gastão Alfredo e pelo 

23  Os convidados do Chefe de Estado nesta visita foram os senhores Cadmiel Muthemba e Zeferino 
Cavele.  

24 Os quadros da Presidência da República que acompanharam o Presidente da República nesta visita 
foram: Salimo Valá, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Económicos e de Desenvolvi-
mento; Catarina Mário Dimande, Conselheira do Presidente da República para a Coordenação Inter-In-
stitucional; Cristóvão Gemo, Chefe do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, Adido de Imprensa do 
Presidente da República; Renízia Canhemba, Secretária do Presidente da República; Julieta Chirungo, 
Médica do Presidente da República; Momade Hanifo Momad, Chefe de Departamento na Presidência da 
República; Amosse Macamo, Américo Matavele e Hugo Acácio, Técnicos do Gabinete do Presidente da 
República.

25 Os quadros dos Sectores que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: Rui Costa, 
Presidente do Conselho de Administração do Fundo para Fomento da Habitação (MOPHRH); Paiva 
Munguambe, Director Geral do Instituto Nacional de Irrigação (MASA); Zínia Gabriela Lopes Menete 
Mabote, Directora de Aministração e Recursos Humanos (MAEFP); Francisco Mbofana, Director 
Nacional de Saúde Pública (MISAU); Celeste Massute, Directora de Recursos Humanos (MINEDH); 
Leovigildo Marcos, Director Adjunto de Coordenação e Reassentamento/INGC (MAEFP); Maria 
Marcelina Joel, Directora Nacional Adjunta de Minas (MIREME); António Manda, Director Nacional 
Adjunto de Estudos e Projectos (MTC); Agostinho Mucauro, Administrador da EDM (MIREME); e 
Sijaona Ali, Assistente da Ministra (MAEFP).
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plantio de uma árvore pelo Chefe do Estado. Ainda nesta Cidade, o Chefe de Estado orientou um 
comício popular, dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo Provincial alargada aos Administradores 
Distritais e outros quadros e manteve um Encontro com os Académicos.  

Da Cidade de Quelimane, o Presidente da República seguiu por via terrestre para o Distrito de 
Morrumbala, com uma paragem no Cruzamento do Zero, no Distrito de Mopeia, para uma 
saudação à população que ali se concentrara. Em Morrumbala, o Chefe de Estado visitou a feira 
agro-pecuária, local onde foram expostas as potencialidades agrárias do Distrito. Depois, orientou 
um comício popular, dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo Distrital alargada a outros quadros 
e manteve um Encontro com os Líderes Comunitários. A terminar, visitou o Centro de Prestação de 
Serviços Agrários de Morrumbala, unidade de assistência técnica com o objectivo de transmissão de 
tecnologias, de informação sobre mercados, concessão de crédito e parque de máquinas.

Continuando o seu percurso, o Chefe de Estado seguiu de viatura para o Distrito de Namacurra 
onde inaugurou o Primeiro Laboratório Provincial de Sementes que tem a capacidade de controlar a 
qualidade e certificar a semente, bem como de inspeccionar as sementes da Província da Zambézia e 
assim permitir o incremento da produtividade agrícola. Aquele acto foi antecedido pelo Mukhuthu – 
cerimónia tradicional de evocação dos espíritos dos antepassados – realizado pela líder comunitária 
Safiana Jone Colete. Depois, visitou a Fábrica de Processamento de Arroz de Namacurra, orientou o 
comício popular, presidiu a Sessão Extraordinária do Governo Distrital alargada a outros quadros e 
dirigiu o Encontro com os Produtores do Distrito de Namacurra.

Na última etapa de trabalho na Província, o Presidente da República seguiu por via aérea para o 
Distrito de Alto Molócuè, tendo orientado um comício popular no Posto Administrativo de Nauela. 
De regresso a Vila Municipal de Molócuè, visitou as obras de construção da Escola Secundária Geral 
de Alto Molócuè, local onde orientou para se fazer a previsão da gestão de água e iniciar o plantio 
de árvores para prevenir a erosão, tendo em conta o local onde foi edificada aquela infra-estrutura 
pública. Posteriormente, o Chefe de Estado presidiu a Sessão Extraordinária do Governo Provincial 
alargada aos Administradores Distritais e outros quadros para o Balanço da Visita e concedeu uma 
Conferência de Imprensa aos órgãos de comunicação social. 
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA CIDADE DE 
QUELIMANE

Praça do Município, 28 de Junho de 2015

Agradecimentos

[...] Já que é a entrada, portanto à população da Zambézia muito obrigado pela forma como nos 
receberam do Aeroporto até aqui. Muito obrigado a todos! [APLAUSOS]

Mas antes de tudo, permitam-nos que manifestemos a nossa satisfação e agradecimentos pelas 
orações aqui proferidas pelo Mwalimu Alimo e o senhor Zeferino e o Padre Abel. Essas orações 
que criam o ambiente de Paz, da tranquilidade, neste momento. Orações que desejam o futuro de 
Moçambique.

Queremos começar a nossa mensagem dizendo que o nosso encontro vai ser breve porque quero 
deixar tempo para vocês também transmitirem a vossa lição como sempre o fizeram. Viemos a 
Quelimane para, antes tudo, agradecer a população de Quelimane por ter participado nas Eleições 
no dia 15 de Outubro do ano passado. Portanto, independentemente daquilo que votamos, mas o 
facto de nós termos ido votar, mostramos ao Povo Moçambicano, mostramos ao mundo que em 
Moçambique para se estar no poder [...] é preciso ir as eleições. [APLAUSOS]
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Mas quero em especial agradecer aqueles irmãos que votaram em mim e no meu partido, para poder 
me dar espaço para poder contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. A esses todos, muito 
obrigado do fundo do meu coração! [APLAUSOS]

Presidente de todos os Moçambicanos 

Quero ao mesmo tempo confessar a todos irmãos aqui em Quelimane, que sou Presidente de 
todos os Moçambicanos, sem discriminação da religião, da Província, da região, da cor, do partido. 
Todos Moçambicanos merecem a minha boa governação. Isso confesso a todos Moçambicanos! 
[APLAUSOS]

Portanto, o desenvolvimento que vamos promover, as escolas são para todos os Moçambicanos. As 
estradas, são para todos os Moçambicanos. Os hospitais, são para todos os Moçambicanos. Não 
haverá na nossa governação escola, hospital, estrada, furo de água, que seja so de um grupo de 
partido. É para todos Moçambicanos! É aí que nós dissemos que somos Presidente para toda a gente! 
[APLAUSOS]

Queremos também agradecer as actividades culturais que aqui foram apresentadas. Mas queremos 
agradecer a oferta que recebemos. Sabemos que não temos o suficiente, mas o gesto de querer 
partilhar o pouco que temos, com carinho, com a pessoa que nós amamos, queremos mais uma vez 
do fundo do coração agradecer essas ofertas todas que aqui recebemos. 

À população de Quelimane, 

Sei também que não se oferece o que fomos oferecido. Mas dezasseis sacos de arroz é muito. Não vou 
conseguir comer [RISOS E APLAUSOS]. E agora, peço que vocês me autorizem para eu oferecer 
uma parte ao Hospital de Quelimane e também ao Centro da Paz que as irmãs que estão aqui a tomar 
conta das crianças e não têm as condições de vida. Com a vossa permissão, eu quero partilhar essas 
ofertas com o Hospital de Quelimane e com o Centro de Paz. Não sei se me autorizam? [APLAUSOS]

Obrigado, então! Obrigado!

Quelimane hoye! [hoye!]

Solidariedade por causa das calamidades

Em seguida, nós tivemos cheias logo no início deste ano. E a Província da Zambézia sofreu muito. 
Sofreu, incluindo a ponte aqui em Mocuba, postes de energia que nós tivemos aqui. E nós queremos 
neste momento mais uma vez manifestar a nossa solidariedade e agradecer aqueles que conseguiram 
com pouco que tinham para poder apoiar aos que estavam a precisar. Quero agradecer a esta 
população, a estes Moçambicanos. Já fizemos isso ao nível de todo o País. Os apoios vieram de todo 
o País. Os apoios vieram de Niassa. Os apoios vieram de Tete, de Inhambane. Mas mesmo dentro 
da nossa Província, tivemos irmãos que ajudaram. Quero, em solidariedade dos que sofreram quero 
agradecer a todos os irmãos que apoiaram aos outros que precisavam.

Novo Governo

Queremos agora informar que depois das Eleições do dia 15 de Outubro, tomamos posse no dia 
15 de Janeiro. Formamos Governo. Vocês ganharam um novo Governador. Já o conhecem. Já me 
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disseram que gostam dele, alguns. Não sei se todos gostam dele. [RISOS E APLAUSOS]

Disseram-me que trouxemos médico para evitar problemas. Não sei se é verdade. [É!]

Nós já fizemos o Programa da nossa governação. E queremos aproveitar este momento para partilhar 
convosco que aquelas preocupações que nos colocaram durante a campanha, aquelas actividades que 
começamos no mandato passado que não concluímos, e mais coisas que vimos, nós elaboramos o 
Programa para os cinco anos. E esse Programa tem cinco prioridades que quero partilhar convosco. 

Paz, Unidade Nacional e Soberania

A primeira prioridade é a mensagem da nossa Rainha aqui, que leu. É também a preocupação que o 
vosso Presidente de Município aqui colocou, que é o problema de Paz. Para nós a primeira prioridade 
no Programa da nossa governação é Paz, Unidade Nacional e a protecção, manutenção da nossa 
Soberania. Para nós a Paz é importante. Tudo o que queremos fazer, se queremos fazer com sucesso 
temos que estar em Paz, temos que estar unidos. A Paz significa respeitar a outra pessoa. A Paz 
significa a distribuição da riqueza para todos os Moçambicanos. A Paz significa a transparência na 
governação para que não haja quem se sinta fora do contexto. A Paz significa tolerância. Significa 
perdoar. A Paz significa não ameaçar a outra pessoa. É isso que nós vamos fazer, tudo por tudo, 
dialogando, falando com todas as forças para que Moçambique continue assim como estamos em 
Paz, para podermos produzir mais. Por isso, na nossa governação a primeira prioridade é a Paz, 
com um Moçambique unido, do Rovuma ao Maputo, onde temos a nossa terra, onde temos a nossa 
Nação, onde as crianças podem crescer sem medo. 
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Desenvolvimento Humano e Social

A nossa segunda prioridade na governação durante os cinco anos que se seguem, é o Desenvolvimento 
Humano e Social. [...] Na governação, o ponto central para nós é o Homem. É o Moçambicano. 
O Moçambicano tem que nascer, crescer bem, tem que estudar, tem que se formar, tem que ter a 
saúde, tem que ter a comida. Então, tudo o que fazemos, gravita para que o Moçambicano possa 
viver bem. Por isso, no nosso Programa, condições como a criação de condições para água, para 
energia, para boa habitação ou condigna; criação de condições para que haja comida, não só em 
quantidade mas a qualidade para que a pessoa possa desenvolver e não haja mortes de crianças. Essa 
faz parte da segunda prioridade da nossa governação. E isso é na continuação daquilo que vocês nos 
recomendaram durante a campanha.

Emprego, produtividade e competitividade

As três últimas prioridades, vou introduzir so. Mas quero deixar a vocês para poderem sugerirem o 
que é que acham prioridade. Já fizeram isso na mensagem. A terceira prioridade que existe é aquela 
que falamos na campanha. Emprego, Produtividade e Competitividade. 

Construção de infra-estruturas

A quarta prioridade é a construção das infra-estruturas socio-económicas. Isso já sabem. Falaram da 
ponte, falaram da estrada, falaram da energia, falam de hospitais ou de centros de saúde. Esta também 
está na nossa prioridade número quatro e no nosso Programa Quinquenal. Sabemos claramente o 
que é que iremos fazer durante os cinco anos e o que é que vamos fazer durante este ano.

Gestão sustentável de recursos naturais e ambiente

A última prioridade é a gestão sustentável dos recursos naturais e ambiente. Sabemos que Moçambique 
é rico. A Província da Zambézia é rica. Não é motivo de sermos ricos para abatermos madeira de 
qualquer maneira; para pescarmos sem norma ou com aquela coisa de rede mosquiteira. Não é para 
fazermos queimadas. Então, está no nosso Programa a gestão sustentável daquilo que constitui a 
nossa riqueza e a protecção da mesma riqueza. 

Portanto, essas cinco prioridades são essas que nós escolhemos. E se olharem tudo o que precisamos 
para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar conseguimos resolver evoluindo nessas cinco 
prioridades. E depois temos outras que são de apoio, mas essas são as centrais para o desenvolvimento 
que nós ansiamos.

Vou pedir quatro, cinco pessoas que queiram ainda dar a sua contribuição aqui. Naturalmente não 
para falar de problemas pessoais, porque eu já pedi aos meus régulos, meus líderes, se tiver alguém 
que levou galinha de outro, os líderes vão resolver esse problema. Não precisamos de falar aqui. 
Aqui vamos falar do desenvolvimento. Vir falar todos. Aqueles que têm problemas pessoais, os 
meus Conselheiros e Ministros vão tomar nota e vão levar. Porque esses assuntos não se resolvem... 
queremos que falem sobre o desenvolvimento. Agora, o que é assunto pessoal, poderemos tomar 
nota e vamos ajudar. 

Mas eu não vim sozinho. Penso que vocês querem conhecer as pessoas que vieram comigo também, 
não é? [Sim!]
Estão aqui. Só que eles parecem que não sabem falar português [RISOS]. Só falam chuabo só...
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[RISOS] Pode ser? [Sim!]

Então, enquanto esses se organizam, pelo que vi são muitos. Por isso, nós vamos tomar nota daquilo 
que querem falar, senão depois não saímos do sol. Mas vamos apontar aqueles assuntos pessoais, mas 
dar lugar a alguns poucos. Camaradas, podem se apresentar!

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]

Quando sai de Maputo, por pouco a minha filha me perguntava, mas vamos para que República? Eu 
disse que não, é República de Moçambique. Mas dizem que há quem quer dividir. Vocês querem ser 
divididos? [Não!]

Não é bonito isso? [É!]

Agora vou pedir para os que querem nos aconselhar para passarem para aqui. Podem passar!

[Seguem-se as intervenções dos cidadãos]
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Criminalidade em Quelimane

Mas já falaram. Tomamos nota o que queriam dizer. Há uns que estavam a observar o crescimento 
da criminalidade na Cidade de Quelimane. Estou com o Ministro do Interior. Apresentou-se. Disse 
que é filho de casa. Deve ser de Macuse, aqui perto. Então, ele ouviu e terá que trabalhar para resolver 
esse problema. 

Qualidade da educação 

Alguém também apareceu a falar da qualidade de educação. Mas nós temos estado a trabalhar muito 
agora. Primeiro, na moralização dos professores, na criação de condições: mais salas, mais carteiras. 
Estamos a trabalhar no sentido de melhorarmos a nossa qualidade. E foi bom que observou. Significa 
que estamos a resolver as preocupações das populações. 

Emprego

Um grupo de jovens também colocaram as preocupações sobre emprego. Mas vou instruir o 
Ministério de Emprego, onde o Vice-Ministro também está aqui. É filho aqui de Milange. Então, terá 
que vir conversar com outros jovens e irem combinando o que é que acontece. O segredo disso é nós 
produzirmos mais em Moçambique. 

Fomos passado expediente sobre os salários em falta, mais de três anos, na Empresa Ómega, mas 
também dos mais de dois mil trabalhadores das Minas de Morrua que não foram pagos. Tomamos 
nota. Vamos compreender. Mas isso também a Província vai tentar compreender o que é que está a 
acontecer. 

Médicos e enfermeiros

Há também os que falaram sobre médicos e enfermeiros. [...] Eu fico feliz ver um grupo de jovens ali 
que estão a se formar para serem minhas enfermeiras, meus enfermeiros. Vamos aumentar o fluxo, 
para ver se eles aumentam. O Hospital vai ser muito grande. Precisará muito, muitos enfermeiros, 
até serventes e socorristas.

Apoio aos agentes económicos

Em relação ao comerciante que falou do apoio financeiro, nós conversamos com alguns comerciantes 
no Distrito de Chiúre. Mais ou menos é a linha, mas nós esperamos que há projectos aqui dentro do 
País que muitas das vezes são oportunidades que jovens não conhecem. Então, terá que haver um 
Programa de divulgação para poderem explorar isso, porque vai ser difícil de facto dar dinheiro a 
cada um dos Moçambicanos para fazer negócio. Mas temos que encontrar formas de como apoiar. 
Mas esses apoios podem ser através de associações ou estes pacotes que ainda estão em curso em 
Moçambique e que vocês não exploram bem ainda. 

Aumento salarial

O último, antes da Belquisse falar, abordou o assunto de cinco porcentos no salário. Foi o aumento, 
mas é pouco. Eu queria dizer o seguinte: aquele salário, o dinheiro não está num saco. Dinheiro vem 
da produção. E o orçamento no nosso País, mais da metade somos apoiados pelos amigos. Então, 
ainda não há muito dinheiro para dizer vamos aumentar quarenta porcentos. Isso, so um político 
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mentiroso é que pode fazer isso. Dizer, eu quando ficar Presidente vou aumentar dez porcentos, cem 
por cento... enquanto não há. Temos que produzir primeiro.  

Mas para os professores, por exemplo, desta vez não foi so cinco porcentos. Nós aumentamos, pela 
primeira vez, ao professor até dez porcentos. Por isso, estamos a dar sinal da vontade de estarmos 
juntos do lado dos nossos professores. E o professor não é um. Não são cem. Não são mil. São muitos 
professores. Então, o aumento de quinhentos por exemplo, o aumento de mil meticais acima do que 
recebia, para milhares e milhares de professores... É o bolo Moçambicano. Estamos a dar passos. Já 
começamos. Nunca tínhamos conseguido dez porcentos, e desta vez conseguimos para professores. 

Realizações para a Província da Zambézia

Mas aqui na nossa Província da Zambézia, há muita coisa que vai acontecer nos próximos cinco 
anos. Quando chamei de prioridades, chamamos o nome. Mas concretamente, cada sítio há muita 
coisa que vai acontecer. Estas pontes que falaram aqui. A Ponte de Chipaca ou do Namuinho. 
Chipaca já começou. Vai acontecer. Isso que vocês falaram são pontes que vão acontecer ainda. Uns 
já começaram. 

No nosso Programa dos cinco anos estão contemplados projectos de água, dos sistemas de água. 
Umas zonas é para reabilitar, outras é mesmo para criar. Nós temos projecto de água para Milange, 
para Maganja da Costa, para Alto-Molócuè, para Mocuba, para Gúrue. Isso vai acontecer durante esse 
mandato. O projecto de drenagem e saneamento para esta Cidade de Quelimane, para Gúrue, para 
Mocuba, também está no nosso Programa e vai acontecer. Estamos também a conceber a Barragem 
para Mugeba, para Mutala, neste nosso Programa Quinquenal. Também queremos que aconteça. 

A Província da Zambézia é muito grande e tem muita população. Por isso, vamos construir grandes 
hospitais também em Gilé, em Pebane e em Maganja. Vamos construir hospitais de raiz. Os novos 
Distritos vão ter energia. Mas também Maganja da Costa, ou Milange, tem que deixar aquela energia 
que vem do Malawi. Que vem do Zimbabwe ou do Malawi. Nós estamos agora a puxar de Gúrue para 
lá, a energia. Portanto, está a acontecer isso agora. Portanto, há muita coisa que vai acontecer, e isto, 
como disse, queremos construir Moçambique todo. Todo Moçambique, não deixar Milange porque 
há uns que dizem que Milange é meu. Gúrue pertence a mim. Não, não. Gúrue, Milange, Mocuba 
pertencem ao Povo Moçambicano. Por isso, vamos desenvolver lá também. [APLAUSOS]

Zambézia hoye! [hoye!]

Vamos desenvolver Zambézia

O meu pedido final: população da Zambézia, não se distraiam! Temos a única oportunidade para 
desenvolvermos a Província da Zambézia. [APLAUSOS]

Vamos fortalecer a nossa democracia. Quando fazemos eleições, quem ganha, deixem-no trabalhar! 
Deixem-no desenvolver Moçambique! Deixem-no desenvolver as famílias! Não andar a atrapalhar 
e dizer que Zambézia pertence a este ou aquele. Zambézia é do Povo Moçambicano! [APLAUSOS]

Zambézia hoye! [hoye!]
Queremos construir estradas para Moçambicanos na Zambézia. Zambézia não pertence nem ao João 
nem a mim. Pertence aos Moçambicanos. Isso é o que estamos a dizer. 
 Quelimane hoye! [hoye!]
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Convivência democrática 

Nada, nada de enganarmos nossos irmãos, que neste momento estão escondidos em sítios estranhos, 
enquanto que nós que enganamos estamos sentados na sombra a beber boa água. Os irmãos que 
voltem para podermos viver juntos! [APLAUSOS]

Vocês aqui em Quelimane têm um exemplo muito forte da convivência democrática. Vivem muito 
bem. Alguma vez arranjaram pedra e atiraram contra o Presidente de Município? Atiraram pedra? 
[Não!]

Ele alguma vez pegou pedra e atirar a alguém? [Não!]

Então, qual é o problema de pessoas não vir e vivermos juntos e trabalharmos. E podermos construir 
casas, hospitais, escolas. Venham para trabalharmos para o nosso País, irmãos! [APLAUSOS]

Moçambique hoye! [hoye!]
Kinachukuro! [APLAUSOS]
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REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM ACADÉMICOS E 
ESPECIA-LISTAS NA CIDADE DE QUELIMANE

Cidade de Quelimane, Delegação da Universidade Pedagógica, 28 de Junho de 2015

Estou satisfeito por terem encontrado espaço e tempo para podermos interagir. Estamos a visitar a 
Província da Zambézia com o objectivo de, por um lado – fiz isso no comício – agradecer as pessoas 
que votaram em mim e no nosso Programa do Partido FRELIMO. Mas também temos estado a 
transmitir o projecto que vamos usar para governar, portanto, o Programa Quinquenal do Governo 
– o que é – e interagimos com as populações. 

A Academia como solução de problemas

Mas porque no mundo tudo se estuda, se quisermos encontrar solução de qualquer problema, é 
preciso estudar. Porque é que há fome, a gente tem que estudar e a academia muitas vezes é a solução 
de muitos problemas. Equaciona porque é que há fome. Para não haver fome, o que é que é preciso 
fazer? O que foi feito? O que falhou? E recomendam. 

Então, nós entendemos que na nossa governação, Moçambique já tem potencial académico muito 
forte, intelectual, e não somos autorizados a governar por esperteza, por aventuras. Nós temos a 
capacidade no nosso seio dos Moçambicanos para podermos encontrar solução de muitos problemas 
que nós temos em Moçambique. 

Quando estávamos a fazer o Programa Quinquenal, viajamos em Moçambique. Viajamos no espaço. 
Começamos a ver que Moçambique tem problemas de comida, tem problemas de educação, educação 
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com qualidade, tem problemas de saúde, extensão de saúde, expansão, mesmo a qualidade de saúde, 
medicamentos, equipamentos, tem o problema de empregos os jovens quando terminam a escola, 
etc. mesmo aqueles que não puderam estudar. 

Moçambique tem problema de habitação para as pessoas; tem problema de transporte; apesar de que 
os indicadores dão a informação de que tende a melhorar, mas continuamos a ter pessoas que não têm 
o que comer num dia; continuamos a ter pessoas que não encontram hospital perto; continuamos a 
ter crianças que não têm salas de aulas; ou se têm, não têm carteiras; ou se têm, os professores não são 
suficientes; então, as salas são acima de 60 ou 70 estudantes ou alunos. Mas o número tende a reduzir 
gradualmente. Então, decidimos vir para aqui, ouvirmos os conselhos, mas também a procura de 
soluções para os problemas que nós encontramos. Nessa universidade eu vim tirar uma solução. Vim 
buscar uma Governadora aqui. É ou não é? [É!]

Então, fui buscar uma solução. Então, agora não vim buscar um Governador nem Ministro, não! 
Vim buscar conhecimentos, a sabedoria. Então, nós podíamos ir em dois vectores, ou em duas fases. 
Primeira fase, não temos muito tempo, mas vamos escolher o tema: qual é o tema que queremos 
discutir? Depois eu abro para todos falarmos sobre o tema. Pode ser um ou dois temas.. Qual é o 
tema que escolhem que acham que interessa muito aos Moçambicanos agora. Quem quer sugerir?  

Paz e qualidade de ensino e aprendizagem

[...] É ideia dele. Mais um? Qual é? [...] É sua ideia. Qual é a outra ideia? Paz! Paz! Disseram em 
coro. E se quisermos o segundo tema? [Qualidade de ensino e aprendizagem!] Qualidade de ensino e 
aprendizagem. Então, podemos ficar com Paz e Qualidade de Ensino. É isso? [Sim!]

Não que habitação não seja importante, mas encontramos que sem Paz, não há habitação. Há ou 
não há? Se não viverá. Então, quem não vive habita aonde? Sim. [RISOS] Também sem educação de 
qualidade não se consegue construir com qualidade. Não se consegue pensar. Então, fomos para o 
principal. Vamos falar sobre a Paz e também podemos falar sobre a educação de qualidade. Podem 
se inscrever. O que querem perguntar, o que querem propôr, o que querem observar. Quem fala são 
os intelectuais. [...] quem começa? O homem de habitação quer começar, lá no fundo!

[Seguem-se as intervenções dos académicos e especialistas]

Muito obrigado. Podemos falar? Quelimane, Quelimane. Quelimane até relaxa o Presidente! [RISOS]

Salas de aulas

Bom, eu vou começar por comentar alguns aspectos que acho que precisam de reflectir. Não que as 
coisas devem ser como quero dizer. Mas já foram uma vez e a vida continuou. Salas de aulas. Não 
devemos nos prender muito que a qualidade está so por causa da sala de aulas. Porque acredito que 
há pessoas aqui, ou têm irmãos ou pais que estudaram em condições, não essas, mas sabiam escrever 
e ler e tinham caligrafia, é ou não é? [É!] 

Então, é problema mas não deve ser único. Eu podia dar exemplo meu, mas seria duvidoso o meu 
caso. É suspeito.
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O professor e a qualidade de ensino

Falam de professores. Há um professor que disse muito bem, acho que foi em Zandamela, em 
Inhambane. Disse assim: quando se dizia que em Moçambique havia qualidade de educação eu era 
professor e eu continuo professor agora, quando não há qualidade também. O que mudou em mim? 
Ele próprio. Então, temos que ver essa questão de qualidade se de facto so formação ou não é. Ou 
o que é mais? E por isso, estamos a remeter a vocês academia, para estudarem isso. Mas também, a 
vida não tem que parar porque estão a fazer estudos, estudos, porque estou a ver agora, já estamos 
no quinto mês, estão a fazer análise, estudos, estudos... temos que andar! Não andar a fazer estudos e 
depois inacabáveis. Os processos têm que continuar e têm que melhorar.

A mulher professora

Fiquei também comovido com quem falou também da mulher. É real, porque as estatísticas estão 
a indicar que as turmas que têm professoras são mais produtivas. Isso não é problema de gostar. 
Fizemos amostras e deu que as turmas com professoras está a dar certo. O que é que está a acontecer? 
Temos que eliminar professores homens? [RISOS]

Então, mas temos que analisar o que é que estará a acontecer. Ajudem a pensar isto. E ela fez muito 
bem. Fez uma pergunta: Senhor Presidente, se é Presidente é porque a educação partiu da sua mãe. 
Obrigado por essa homenagem a minha mãe. Mas ela dizia assim uma vez – e isso já contei a uns 
amigos meus – estávamos a conversar com um amigo que era engenheiro, e ele também estava com 
a mãe dele. Então, ele apresentou: esse aqui é engenheiro! E a minha mãe disse: não! Engenheira sou 
eu. So se você nascer um filho engenheiro, então agora sim. Portanto, estava a assumir. Para dizer 
que investimento na mulher é correcto. Não so na mulher, mas neste caso concreto está mais tempo 
connosco desde os primeiros momentos. Se estiver instruída, é caminho andado, porque ela está 
mais tempo e vai introduzindo métodos disso.

Educação como sector produtivo

Um outro comentário sobre o que vocês falaram. Falou aqui perto. Eu não sei, concordo. Esse 
pensamento até progressista, socialista, de que todos têm que ter igual. Concordo. So não sei se é 
possível. O País já tentou pensar assim. Depois, há envolvimento do sector privado em algumas 
actividades. Formamo-nos juntos sim. Mas depois, onde é que eu trabalho? Que trabalho? Que 
motivação existe? Aqui não se quer dizer que ser professor é uma carreira não produtiva. Isso eu 
tenho dito muitas vezes. Porque o médico foi aluno. O engenheiro foi aluno. O próprio professor 
foi aluno. Então, o que nós produzimos com qualidade, produzimos porque alguém nos preparou. 
Portanto, somos produtivos. É um sector produtivo. 

A linguagem que tem sido deturpada é mais ou menos para dizer que é um sector que, nas áreas 
económicas, as vezes diz-se áreas económicas, por exemplo transportes, por exemplo, produção de 
energia, é diferente de uma outra área social... mas é produtiva na mesma. Produz, mas é social. 
Vocês sabem melhor explicar do que qualquer outra pessoa. Mas eu não gostaria que se fechassem a 
pensar que o facto de terem estudado na mesma carteira, que na vida hão-de ter as condições iguais. 
Não pensa assim, porque está a pensar utopia. Está a pensar e não vai dar. Se uma pessoa que estudou 
e pensar muito assim, pode reivindicar. É preciso percebermos. Há um exemplo muito simples que 
se pode dar. Se dermos salário de vinte mil a todos aqui, haverá quem vai ter casa, haverá quem 
vai matabichar pão com ovo, mas haverá quem vai todos os dias comer mandioca. É uma questão 
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lógica na vida. Não quer dizer que mandioca está mal, mas tem que se variar. Então, comecem a 
pensar duma maneira mais integrada e não duma maneira mais comparativa, senão depois podemos 
ficar na frustração. Esses exemplos que dão. É verdade o que estou a dizer, é uma realidade. Não é 
problema de querermos. Gostaríamos que houvesse uma divisão equitativa. Não está a ser possível. 
Em nenhuma parte foi possível. Então, não vai ser possível em Quelimane. Temos que ser realistas.

Agora, vou falar sobre a educação, o que nós temos estado a pensar. Vocês já nos deram aqui ideias, 
que nós – penso os meus colegas que gostam de escrever e depois produzir relatórios – devem estar 
a escrever para produzir relatórios. Compreendi bem quando, por exemplo, falaram das carteiras. 
Madeiras na Zambézia e carteiras. Se calhar também temos que ver esses que cortam madeira, qual 
é a comparticipação que podem dar nisso. É um pensamento que foi lançado. 

A duração da formação dos professores

Lançaram também o pensamento de que a formação ao invés de ser de um ano, devia ser de três 
anos. Quem diz três, pode ser dois, pode ser cinco. Já estamos a evoluir. No passado não se podia 
pensar assim. E não havia pessoas. Alguém terminava a quarta classe e dava aulas quarta classe, 
mas havia qualidade até. Mas agora já não. Damo-nos ao luxo de o ensino primário ser leccionado 
por pessoas com ensino superior, que no passado não tínhamos. Mas a proposta está lançada. Está 
lançado também o pensamento de as turmas grandes. Têm que reduzir as turmas. Até adiantaram 
com o número.   

Universidades

Questionaram os alunos... entram nas universidades com boa ou má qualidade. Mas eu tenho ouvido 
que há exames de admissões. Se calhar algumas universidades não estão a fazer já. Deixaram isso e o 
resultado é esse. Alguém não sabe somar, não sabe dividir, mas depois entra e senta igualmente com 
aquele outro que martelou-se. Então, poderemos ver como é que vossas universidades vos admitem, 
porque há Países em que é preciso fazer o exame nacional de admissão para nivelar, porque senão 
depois cada um pode ser... com diplomas impossíveis.

Atenção com os alunos portadores de deficiência

Fiquei também emocionado com o cuidado que temos que ter com deficientes. Nós temos um 
Programa. Estamos a trabalhar nesse sentido. A educação está a desenhar ainda pacotes de melhorias 
em relação aos deficientes. Primeiro passa por identificação. É preciso identificar e avançar. 

Falaram do ensino básico. Material local. Exemplo concreto de uso, o coqueiro. Com coqueiro pode 
se fazer muita coisa. Pode se fazer banco, pode se fazer cobertura, uma série de coisas, pode se fazer... 
Temos que desenhar o nosso modelo próprio. 

Excesso de disciplinas e a gestão de recursos na educação 

Excesso de disciplinas. Penso que a educação já está a trabalhar neste sentido de redução, porque já 
percebeu-se que sim, é preciso ver, mas também falaram de vida do docente. Nós no nosso Governo 
estamos concentrados no Homem. Neste caso, o actor principal é o aluno e o professor. Isto sim. Mas 
relativamente a educação, estamos a desenhar um Programa de qualidade de gestão. Os que vão gerir 
recursos humanos, porque se o gestor tiver sensibilidade suficiente, há-de saber a motivação do seu 
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funcionário; há-de saber formar o seu funcionário, neste caso digo o docente, capacitá-lo, adequá-
lo, supervis¬á-lo para saber se está a altura ou não de ser professor nesta ou naquela disciplina; 
e vai monitorar a vida, vai monitorar a segurança social desta pessoa. Mas é preciso ser gestor de 
recursos humanos na verdade e não, terminou curso e significa logo, é jurista, significa este tem 
noção, sensibilidade para gerir pessoas. Gerir pessoas é mais difícil do que máquinas. 

Na gestão nós queremos pessoas que tenham capacidade de gerir recursos materiais ou patrimoniais, 
salas de aulas. Nós estamos a construir muitas salas, mas por falta de gestão ou administração, 
estamos a espalhar ruínas pelo País. Não são três anos, vai ver a mesma escola já é uma ruína. Vidro 
não tem. Está riscado. Lâmpadas que estavam aí, basta queimar uma... por exemplo aqui, estou a 
ver todas as lâmpadas estão acesas. Mas há sítios dizem não há problema, porque estão a acender as 
outras. Não há problema. E depois, sucessivamente aquela gestão danosa, de esperteza, de aventura 
e as pessoas não podem ser espertas para poder gerir coisas como esta.  
       
Nós, na gestão do professor vamos ficar muito sérios. Portanto, não so isso, um gestor tem que ter 
a sensibilidade que a escola precisa de um laboratório. Por isso, quando embarcarmos na qualidade 
na totalidade, vocês vão sentir algum aperto, porque algumas universidades podemos parar e depois 
vocês vão falar. Sim, porque como é que pode ser uma universidade se não tem anfiteatro? Faz aonde 
seminários? Está a estudar engenharia e não tem nenhum laboratório. Até nem tem salas, alugam. E 
se o dono de sala zanga, anda de um lado para outro. Então, ali vamos apertar e depois vai cair nisso. 
E também poderemos chegar a uma fase em que diminuímos a expansão, porque a expansão tem 
custos. É para podermos congelar e investirmos na qualidade. Então, isso vai acontecer.

Universidades e a investigação

Estamos a trabalhar nos curricula também. Vocês deram aqui umas ideias. E são ideias que estão a 
nascer desse levantamento que estamos a fazer convosco. Mas há uma coisa que as universidades têm 
que fazer. Têm que ter área muito forte de investigação. E se não investigam, nós estamos a viver mal 
por causa de vocês. Estão a ver? Vocês não estão a ajudar este País. Não pode haver uma universidade 
ou um ensino superior que não tem nenhuma publicação. Não publicou nada essa universidade. 
Qual é o livro, qual é o tema, qual é o paper que fez? Ou é docente de uma coisa, o que é que produz? 
Qual é o artigo que escreveu para nós analisarmos e sentirmos que estamos perante um cientista e 
acreditarmos? Porque, se não, vai continuar a trabalhar com resumos que usava quando era aluno. 
[RISOS E APLAUSOS]

Sim. E espaço para investigação existe. Há muito temas aqui. Existe aqui para temas. Saneamento do 
meio. A Cidade: porque é que há malária na Cidade de Quelimane? É um tema, pode pegar. Vai no 
mercado, ou vai ali, etc.. ou porque é que há cólera? Porque é que quando chove, a Cidade enche? 
Para os que fazem curso de engenharias... os da UEM [Universidade Eduardo Mondlane] porque é 
que há aquelas manchas no camarão? Estar a brincar naquilo. Isso vos força a investigar, a navegar, a 
conversar até com os antigos. Até pode perguntar: porque é que no seu tempo não havia manchas no 
camarão? E ele vai explicar que por exemplo no nosso tempo isso não era assim. Nós fazíamos assim... 
pega isso e analisa. Ou mesmo conceber uma sala modelo, a partir disso que falou teoricamente, 
para vermos se essa sala modelo [...] se é viável. A ideia a falar é sempre bem. Há quem falou: nós 
temos carpintaria, tudo, etc.. tem que comprar madeira nacional. Chamamos uma vez em Chókwè as 
pessoas. Vocês, há madeira aqui. Vocês têm carpinteiros aqui? São carpinteiros? Sim! Queremos cem 
carteiras. O preço que saiu com cem carteiras, era melhor ir importar três carteiras da China. Nós 
sozinhos dissemos, temos a nossa madeira aqui, temos tudo, mas depois quando queremos é muito 
mais acima do normal. É verdade que pode resistir mais, mas você tem um problema de milhares e 
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milhares de pessoas e quer resolver num tempo. E não resolve nada. Então, temos que pensar nisto. 
Sobre a educação vou parar ali porque vocês vão continuar a pensar. Eu só devolvi-vos a bola. 

Paz e a convivência entre os Moçambicanos

Sobre a Paz, falaram pouco sobre a Paz. O problema vosso pensam que a Paz é só o Presidente da 
República e Dhlakama que devem resolver. Pensam assim. A Paz não deve ser resolvida por duas 
pessoas, porque o País não está hipotecado a pessoas, nem a chefias, nem aos políticos. O País é dos 
Moçambicanos. Moçambicano é que decide os destinos deste País. Por isso é que vão votar e votam 
como votam. Por isso mesmo não podemos acarinhar tendências que nos criam perturbações. Essa 
questão, o que é a Paz? A Paz é ser tolerante. A Paz é respeitar a outra pessoa. A Paz é acreditar a 
diferença de opiniões. Se alguém tem um pensamento diferente, não quer dizer necessariamente que 
é meu inimigo. Mas também quando estão a discutir o pensamento, não tenho que dizer que o meu 
pensamento é o melhor. 

Nós ouvimos aqui muitas ideias, aqui. E nós temos que nos libertar de vontades pessoais. Se quisermos 
ser egoístas, nunca vamos ter a Paz. Pensar que nós é que temos que ter, nós é que merecemos, nós 
é que fizemos isso. Não há quem fez mais do que todo o Povo Moçambicano. Não é possível você 
ter feito mais do que todo o Povo, porque se o Povo não quiser, ou não quisesse, você não existe. É 
reduzido a zero. É ignorado na sociedade. Então, é preciso respeitar as pessoas. É preciso ter espírito 
forte de reconciliação, de perdão. Conseguirmos conviver todos juntos. Eu no comício dei exemplo. 
Vocês têm aqui uma autarquia que é um partido diferente do que está no poder. Mas vocês vivem 
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aqui. Nunca se empurraram. Até a altura que outro partido ganhar, há-de ficar. Aqui ganhou o MDM, 
deixou-se porque tem que ficar lá. Ele ganhou. Então, não se pode dizer que não, não é possível ficar 
com fulano... enquanto isso não há-de haver Paz. Paz não se hipoteca, nem se negoceia. É um direito 
que o Moçambicano tem, que é dono. 

Agora, inventar coisas, regras, regras no meio do campeonato, isso é que é o problema. O que está 
a acontecer agora, essa questão de Paz, o problema é que antes das eleições vocês conhecem muito 
bem, houve e havia aqueles tiros, Muxungué, etc., etc., as pessoas a se acusarem. Então, começou o 
processo de diálogo lá no Joaquim Chissano. E foi se falando, foi se falando, e foi se chegando aquela... 
havia muito... eram quatro temas: era a legislação eleitoral, era assuntos económicos, era o problema 
da despartidarização, e era o problema das Forças de Defesa e Segurança. Então, o primeiro ponto 
andou rápido. Permitiu aquela coisa de cessação de hostilidades que se assinou entre o Presidente 
Guebuza e o Dhlakama, onde havia mais outro passo de desmilitarização. Portanto, não haver 
Moçambicanos com armas. Não pode haver dois exércitos. Então, o primeiro passo foi andando. 
Houve aquela coisa de paridade nas Eleições. Haver número igual das pessoas que controlam nas 
mesas de votação. Cada um dos partidos ter olheiro dele, ver o que é que está a acontecer. E foi o que 
aconteceu. Depois, as televisões participaram na contagem. As pessoas metiam voto, todos a ver que 
estão a meter voto, os que quisessem, porque estavam lá representantes. E depois, contou-se aquilo 
que deu. Como não saiu como algumas pessoas queriam, e naturalmente toda a gente queria ganhar, 
então começa confusão aí. Isso não foi muito bom, isso não foi bom... e andou aquilo, etc..

Privilegiar o diálogo

Nós outros quando tomamos posse, dissemos que vamos privilegiar o diálogo. Continuou o diálogo. 
A equipa continuou no [Centro Internacional de Conferências] Joaquim Chissano a discutir os 
outros pontos, esses que nunca se chegam ao fim. Que um é esse que se chegou antes de ontem, onde 
aparece, onde instruímos, eu instrui, a equipa que está aí a dizer se é para o Povo ficar em Paz, vocês 
têm que assinar um papel de uma coisa que já existe, então assinem lá. Porque eu já tenho o meu 
nome, vocês têm aí o Lourenço Magaia, nome dele é Lourenço. E se estamos a discutir, você não é 
Lourenço... e se é o problema de escrever de novo Lourenço Magaia, então escreva de novo Lourenço 
Magaia e acaba confusão. Eu disse, assina lá para acabar confusão porque o Povo não pode estar... São 
coisas que já existem, mas como já existem, mas o Povo tem que estar em Paz. Nós temos que deixar 
o Povo em Paz. Não podemos criar dificuldades. 

Agora, estão a ver outras coisas, mas a coisa que o Povo quer é que não quer ouvir alguém com armas, 
que não é soldado. Essa parte não se resolve. As pessoas não estão a trazer, mas vocês, incluindo 
vocês académicos, que as vezes reúnem e acarinham, não exigem. Porque é que não exigem que a 
pessoa deixe arma? Qual é o medo que têm? Fica na Cidade, anda aqui na Cidade, vão ao Parlamento, 
bebem connosco aí nos restaurantes, tem medo de quê mais para poder ficar com armas? Porque é 
que não entregam armas para as pessoas ficarem mais seguras? Então, é isso muitas das vezes vocês 
vêem. Mas não há aqui vontade. Eu já reuni com religiosos, sociedade civil, para ouvir o que tenho 
de fazer. Agora, uma coisa eu não vou vos trair. Trair significa aceitar dizer que Moçambique pode se 
dividir. Não sei se é isso que querem que eu faça? [Não!]

Ali eu não teria coragem de dizer que aceito isso. Eu não posso fazer aquilo que não está na 
Constituição. Jurei. Aí na Praça da Independência, jurei defender a Constituição. Então, se há alguma 
coisa que tem que mudar, não deve ser mudado no processo. Estamos a jogar. Ontem jogou 1º de 
Maio. Bateu a quem? [RISOS]



INTERVENÇÕES PROFERIDAS POR SUA EXCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 369

Sim. Bateu Desportivo de Nacala, não é? Agora, ontem mesmo Desportivo de Nacala poderia dizer 
que não, aqui não porque jogamos com as balizas grandes, temos que mudar para futebol salão, 
durante o jogo o campeonato não acabou. É por isso que nós temos dificuldades, vocês têm que nos 
ajudar para fazer compreender. 

Mas, de uma ou de outra maneira, nós vamos continuar até ao último minuto no diálogo, a falar com 
as pessoas, a entender, e até fala-se bem. Quando pedimos para podermos falar com essas pessoas, 
nos encontramos, fala-se bem. O ambiente é muito bom, é de sorrisos, assim como estamos a falar. 
Eu penso que agora so temos que fazer as coisas acontecer, porque estamos a nos entender. Somos 
irmãos, somos amigos. É para não vos entreter. Temos que fazer as coisas acontecer. Por isso, eu 
queria vos pedir para vocês próprios trabalharem para a Paz. Mobilizar e não acarinhar tendências 
divisionistas que podem atrasar. É que se haver confusão, vocês não hão-de estudar aqui. Não hão-
de acabar esse curso. Essas aulas que estão a dar, não hão-de dar a ninguém. As pessoas não hão-
de vir. Só [...] houve um pouco de cheias, os alunos não regressavam. Doutra vez quando houve 
confusão em Muxungué, os que estavam em Nacala, para ir o ano lectivo, tiveram de ir de avião. Está 
a perceber o que é isso? Vamos acreditar. Agora estamos no tempo do Ramadão. As nossas duás todas 
tendem para ver se nós conseguimos ter a Paz no País e muito obrigado! [APLAUSOS]
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SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA À POPULAÇÃO DO 
DISTRITO DE MOPEIA NO CRUZAMENTO DO QUILÓMETRO ZERO, 
A CAMINHO DE MORRUMBALA

Cruzamento do Quilómetro Zero, 29 de Junho de 2015 

Vamos a Morrumbala. A próxima vez, viremos também a Mopeia. [APLAUSOS]
Queremos agradecer a população do Quilómetro, como chama aqui? Zero, não é? [Sim!] do 
Cruzamento de Zero para Mopeia e Morrumbala!

Estamos sempre a levar a mesma mensagem. Eu ouvi uma música aí nas mães. Estavam a dizer não 
querem guerra, é isso? [Sim!]

Eu também não quero! [APLAUSOS]

Querem Moçambique um so ou querem dois Moçambiques? [Um!]

Disseram que Mopeia quer dois, é isso? [Não!]

Então, vamos trabalhar todos. Vamos nos unir, vamos nos gostar para construir o nosso País. 
Ouvimos? [Sim!]

Aqueles que gostam de provocar, ninguém deve responder. Temos que chamar todos irmãos para 
estarem connosco. São nossos irmãos, são nossos filhos, são nossos primos. Crescemos juntos para 
desenvolver Moçambique. Ouvimos? [Sim!]

É esta mensagem grande que levamos. [APLAUSOS]

Vamos estar todos em Paz. Vamos estar todos unidos para desenvolvermos Moçambique. Nós 
queremos mais hospitais, é ou não é? [É!]

Queremos mais escolas, mas também jovens querem emprego, é ou não é? [É!]  

Para desenvolvermos agricultura, para desenvolvermos o turismo, para criarmos o gado, é preciso 
estarmos em Paz. Pedimos a todos, aqueles que não gostam de Paz, para trabalharmos juntos para 
termos Paz em Moçambique. Ouvimos? [Sim!] [APLAUSOS]

Muito obrigado por terem nos esperado. 
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
MORRUMBALA

Morrumbala, 29 de Junho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]
[...]

Agradecimentos

Vou começar agora por agradecer o Sheik Aly, da Comunidade Muçulmana e o Pastor Manuel, da 
Igreja Embaixada de Cristo, por terem feito esta oração para que a nossa festa possa correr bem. 
Muito obrigado aos que dirigiram orações aqui!
 
[...] Muito obrigado, incluindo as lindas canções que aqui ouvimos. Então, quero mais uma vez 
agradecer a população de Morrumbala. Porquê? Quando há um campeonato e há muitas equipas que 
participam. E tem sempre o seu público a aplaudir. Vocês estiveram a aplaudir o jogo democrático - 
as nossas Eleições. O campo encheu. Bateram palmas. Uns batiam para outra equipa. Outros bateram 
para a minha equipa. Por terem ido todos ao campo assistir ao jogo e aplaudir para o jogo animar, 
quero vos agradecer. Muito obrigado população de Morrumbala! [APLAUSOS]

O jogo animou muito, com todos masaporters. E esse jogo, quem ganhou foi o Partido FRELIMO e 
o seu candidato Nyusi, ndine! [APLAUSOS]
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Presidente de todos Moçambicanos

Acabou o jogo e agora o Nyusi é que representa Moçambique no mundo. Para dizer que este Nyusi, 
o vosso filho como disseram, é Presidente da todos Moçambicanos, do Rovuma ao Maputo e do 
Zumbu ao? [Índico!]

Por isso, aqueles que diziam ehi, não vai a Morrumbala! Ehi, não vai a Zambézia! Estou aqui porque 
o Povo Moçambicano vive em Morrumbala, vive em Milange, vive em Gurué, vive em Cuamba... 
Hei-de ir a todos os sítios e ouvir que problemas têm. Têm problema de água, têm problema de 
escola, têm problema de energia. Quem pode resolver esses problemas, juntamente com todos os 
Moçambicanos é o Presidente da República de Moçambique do Rovuma ao Maputo e do Zumbu ao? 
[Índico!] [APLAUSOS]

O Programa de Governo

Por isso, viemos aqui para dizer o nosso Programa de Governação durante os cinco anos, na base 
da vossa confiança. Mas também, viemos ouvir mais coisas que a população de Morrumbala quer 
ver realizadas. Não viemos aqui para zangar com o nosso Povo. Para falar com nosso Povo é preciso 
zangar? [Não!]
É preciso ameaçar? [Não!] Se eu quero governar o meu Povo, como é que vou ameaçar? Com 
quem vou ficar? Então, estamos aqui. Todos nós vamos falar a vontade as nossas preocupações, 
os nossos problemas comuns, para desenvolvermos este País. Morrumbala é muito rica. Esta terra 
de Morrumbala tem tudo. Estive ali na exposição a ver. Não há semente que este País tem que 
Morrumbala não produz. Por isso, vamos trabalhar!  
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Por isso, não vamos prometer aquilo que não é possível fazer. Não sou Presidente que há-de dizer 
vou distribuir carros para cada um de todos os Moçambicanos. Não! Vou dizer: vamos produzir 
para conseguirmos mais comida para nós, e depois vendermos essa comida que resta para termos 
escolas, hospitais, esta estrada que referimos que sai daqui de Morrumbala até Zero – estar bem 
asfaltada. Precisamos de mais escolas. Aqui vi muitas escolas, mas precisamos de mais energia no 
Posto de Pinda, de Megaza, etc. etc.. Isto vou prometer: trabalhar com o meu Povo, trabalhando 
na machamba, pescando, no turismo, tirando a riqueza de uma maneira sustentável. E essa riqueza 
dividirmos todos através de pagar bem ao professor, pagar bem ao enfermeiro, pagar bem o subsídio 
ao nosso líder comunitário. É isso que vamos fazer. Não vamos prometer comprar carro para cada 
um de nós.  

Para os mais velhos, sabem bem que antes da Independência havia muitos problemas aqui. Não havia 
hospitais para todos, incluindo os mais velhos eram chamboqueados. Eram obrigados a produzir, 
por exemplo, so algodão, porque esse algodão era para sair para fora. Não deixavam produzir a 
mandioca nem milho, sabem muito bem os mais velhos. 

Legado de Samora, Chissano e Guebuza

Quando celebramos a Independência, o Presidente Machel começou a trabalhar. Começou a organizar 
machambas, começou a fazer estradas em algumas zonas, começou a pôr nossos Administradores, 
começou a construir escolas. Todos sabemos e começamos nós todos a estudar naquela altura. Era o 
meu Governo que estava a dirigir e fez coisas que vocês viram. O Presidente Chissano, mesmo com a 
guerra, não parou. Mais hospitais, formou mais enfermeiros, mais médicos, mais engenheiros, mais 
professores. Continuou até deixar o trabalho para o Presidente Guebuza. O Pai Guebuza já sabem. 
Trouxe água. Algumas casas que estavam aqui que foram destruídas durante a confusão, mandou 
repôr. Energia: todos aqui eu vi, pessoas a falar no celular. Trouxe celular. Continuou a construir. Mas 
nesse tempo todo que esses estavam a fazer trabalho, havia irmãos que diziam: eu vou fazer, eu vou 
fazer.... até hoje não vimos o que fizeram. E chegam aqui em Morrumbala: eu vou fazer, eu vou fazer! 
Até hoje não fizeram nada. Então, nós queremos trabalhar e vocês vão nos deixar trabalhar porque 
Morrumbala tem que sair da pobreza. Morrumbala ficar como outros Distritos que Moçambique 
tem, e para isso temos que estar todos em Paz. 

Moçambique hoye! [hoye!]

Nós não queremos falar. Nós queremos fazer coisas com o nosso Povo. É isso que queremos fazer 
aqui em Morrumbala. Nós já definimos o nosso Programa. Aquelas preocupações, algumas estavam 
aqui na canção. Nós queremos Paz, Unidade Nacional – só um País unido, porque no mundo essa 
coisa de vir Países já parou. Agora só se unem, porque as empresas, por exemplo, que estão a vir aqui 
em Moçambique, são empresas que estão no mundo. Todas empresas precisam de estarmos juntos. 
As empresas que estão aqui na Província da Zambézia, algumas estão em Nampula, estão no Maputo. 
Ontem, inauguramos uma casa feita para escritórios das Finanças. São jovens daqui, de Quelimane, 
da Zambézia, que fizeram aquela casa e me disseram que estão a ganhar mais obras noutro sítio. 
Se estivermos divididos ninguém vai conseguir fazer isto. Por isso, Paz e Unidade Nacional, esta é 
também a nossa primeira prioridade na governação.           

Paz e Unidade Nacional

Portanto, a primeira prioridade do vosso Governo é: ntendere na ubhodzi, só! [APLAUSOS] 
é a primeira coisa. Quando acordamos, Paz! Quando dormimos, dormimos em Paz, sim. O que 
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fazermos para amanhã acordarmos em Paz? É o que nós, primeira coisa metemos na nossa cabeça, 
no nosso coração. Falamos porque as pessoas devem ouvir e outras não querem ouvir, senão não 
devíamos falar. Toda a gente devia ser amiga, perdoar outras pessoas, não zangar, não ameaçar, não 
matar pessoas. Portanto, ntendere na ubhodzi é a nossa primeira prioridade. [APLAUSOS]

Desenvolvimento do Capital Humano

A nossa segunda prioridade é o Homem. O Moçambicano viver bem, desenvolver bem. Viver bem 
não quer dizer só pôr boa camisa; não quer dizer só comer bom arroz; mas tem que comer coisas 
diversas para estar bem forte. Tem que ter saúde. A criança tem que se formar. Temos que ter energia. 
Viver bem é ter estradas para viajar bem daqui para Maputo, Sofala, Quelimane. Então, o Governo 
está muito preocupado para criar o bem-estar para o Povo. Não é só dizer Moçambique produziu 
tantas toneladas de carvão e mandou para fora; ou produziu tantas toneladas de camarão e mandou 
embora. Mas este camarão, este carvão, deve beneficiar o Povo e crescer bem este Povo. É isso que 
nós queremos. Essa madeira que se corta aqui, deve sair sim, mas temos que primeiro nós próprios 
termos algo para podermos desenvolver as nossas regiões. Esse é que é o nosso problema.      

Emprego, Produtividade e Competitividade

Portanto, primeira prioridade falamos de ntendere na ubhodzi. A segunda prioridade é essa que 
disse: Munthu Moçambicano. A nossa terceira prioridade é esta que os jovens quando passamos 
aqui, falamos da outra vez: Emprego, Produtividade e Competitividade. Aqui já estão a falar do 
Regadio de Muriri – Muriri. Estão a falar do Regadio de Muriri. Aqui temos OLAM que está a 
fomentar algodão, mas há muita gente mais que tem dinheiro e que querem investir aqui. A condição 
é estarmos em Paz e a população de Morrumbala acreditar em Paz. Não ficar sempre insegura. Não 
so dizer não sei com que vou, com quem vou... Vai com o desenvolvimento! É isso! Por isso, esses 
projectos todos hão-de gravitar aqui se nós continuarmos a viver em ntendere. Esses projectos é que 
vão trazer emprego para os jovens. 

Produtividade

Quando falamos de produtividade, estivemos aqui na Feira. Não há o que não sai aqui. O próprio 
algodão sai, o milho, batata, gergelim, até girassol – porque onde há gergelim, girassol também 
entra ali – a mandioca, vimos quase tudo. Não há o que falta. Arroz para podermos produzir. Na 
produtividade, [...] aquele trabalho que fazem aqueles jovens extensionistas e não so, queremos que 
na pequena machamba de um hectar ou dois hectares que tem, aqueles irmãos explicarem: planta 
assim; utiliza essa semente; põe semente no mês tal; ao sachar limpa assim; essa terra é boa para 
aquilo, etc.. E o nosso Ministério da Agricultura está a ensinar as populações. Portanto, ao invés de 
tirar um saco, dois sacos, ou então cem sacos que tiram num hectar, vocês podem tirar trezentos 
sacos, quatrocentos sacos no mesmo hectar. Assim, produz-se em pouco tempo, mas tem muita 
comida. É a produtividade que nós queremos! 

Mecanização da agricultura

Nós começamos agora. Falamos que queremos a mecanização da agricultura. A mecanização é feita 
também com o sector privado. Mas nós não estamos a espera. Enquanto mobilizamos essas forças, 
o Governo está a colocar Parques de Equipamento onde o cidadão pode ir requisitar aquele gestor 
usar o tractor, ao invés de levar aquela enxada curta sempre. Agora, o tractor pode fazer alguma 
machamba no espírito de fomento. Aqui no Mopeia já vai começar o fomento de pimento. As pessoas 
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que estão a produzir pimento e tiram para fora, eles vão fomentar também. As pessoas vão produzir e 
vendem a eles. Então, é o que nós queremos fazer para sairmos pouco a pouco desta produção porque 
o sector familiar é que sustenta. Então, temos que apoiar o sector familiar. É a tal mecanização de 
amanhã enquanto estamos a mobilizar o sector privado para fazer grandes cultivos aqui na zona de 
Morrumbala. 

Aqueles irmãos que eu vi a produzir couve aí, a produzir muito tomate, muita cebola, alho, disseram-
me que não conseguem comer tudo. Mas conseguem vender. Costumam vir aqui comerciantes de 
Sofala. Compram e vão vender no Shoprite. Compram e vão vender em Quelimane. Mas é pouco 
ainda. Nós queremos produzir mais. Nisso, caímos no terceiro ponto desta prioridade que é a 
Competitividade. Aquele tomate, e eles sabem, é igual ou as vezes superior ao tomate que importamos 
de outros Países. Então, o que precisamos é empacotar, a cadeia de valor. Não precisa de ser ele a fazer 
tudo. Produz grande quantidade. Basta ter grande quantidade, há-de vir comprador. O comprador 
há-de trazer o carro dele e também há-de organizar lá o sistema de frio para cuidar disso. Há-de 
arranjar o sistema de pacote ou a caixa para poder vender. Por isso, 

Moçambicanos, 
Irmãos, 
População de Morrumbala,

É agora que temos que nos concentrar para podermos produzir e levar avante o nosso País, a nossa 
Província, o nosso Distrito, o nosso Posto Administrativo.

Construção de infra-estruturas económicas e sociais

Eu ouvi aqui a mensagem que foi lida, que ainda temos que fazer mais coisas. Temos que ter 
estrada, temos que ter água, mais escola, incluindo mais escolas técnicas. Nós temos na nossa 
quarta prioridade, construção de infra-estruturas económicas e sociais. Sociais são como tribunais, 
construir conservatórias, construir escolas, hospitais... Mas também as económicas são as estradas, 
trazer energia, porque energia não é so para iluminar, mas também pôr a trabalhar as fábricas. Essas 
infra-estruturas que vocês referiram aqui, já estão no nosso Programa de Governação dos cinco anos. 
Estamos a fazer isso gradualmente porque faz-se com dinheiro. Faz-se com impostos. Faz-se com as 
rendas dos que estão a explorar aí, quando exportarmos o nosso milho. Por isso, a primeira coisa é 
que temos que trabalhar, porque o dinheiro para construir essa estrada tem que ser produzido por 
nós. Por isso, nós não prometemos isto que vamos fazer amanhã. Moçambique é grande. Só para 
vossa informação, a Província de Zambézia sozinha, sozinha, é igual a Portugal. Nós temos muitas 
Províncias. Temos a Província de Niassa que é muito grande. Por isso, temos que trabalhar para 
desenvolver e nós temos capacidade de poder desenvolver este País.

Gestão sustentável dos recursos naturais e ambiente

A nossa quinta prioridade, que é a última, porque todas as coisas que queremos cabem nessas cinco 
prioridades e como não queremos nos espalhar, não queremos nos espalhar – aquele que quer fazer 
cinco casas no mesmo dia ou no mesmo mês, no mesmo ano – nós escolhemos fazer uma casa para 
nós e uma dependência talvez para pôr crianças. Então, são cinco prioridades. A última prioridade 
é gestão sustentável dos recursos naturais que nós temos e ambiente, de modo que nós possamos ter 
isso para sempre ou por muito tempo. 
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Nós temos árvores, temos animais no mato. Não podemos cortar de qualquer maneira essas árvores, 
nem temos que matar esses animais todos os dias. Vocês quando encontram – os mais velhos sabem 
como é que se faz isso – quando encontram gazela no mato a reproduzir, a nascer, não matamos. 
Deixamos primeiro para ter aquelas gazelazinhos. Aliás, vocês também sabem, nas vossas casas 
vocês quando a galinha choca vocês pegam aqueles pintainhos para comer? [Não!] Vocês comem 
pintainho? [Não!] Esperam crescer? [Sim!] 

Então, é isto que estamos a dizer: gestão sustentável dos animais. Essas árvores não se cortam 
pequeninas para fazer lenha. As vezes so corta-se aquilo quando queremos estacas para fazer casa e 
casa não se faz todos dias. Por isso, nossas árvores sempre cresceram e não podem aparecer pessoas 
que derrubam, derrubam e deixam-nos deserto aqui e sai. E a madeira que tira nem sequer serve as 
pessoas que vivem lá. Não tem escolas, não tem poço, não tem... Isso é que nós queremos na nossa 
quinta prioridade. Evitar que seja explorada desta maneira.   
        
Portanto, essas são as cinco prioridades que nós vamos realizar durante os cinco anos do nosso 
mandato. Algumas coisas vamos começar, mas nos cinco anos não terminam, porque uma barragem 
faz-se em muito tempo; algumas estradas vão começar mas têm que continuar, porque do Rovuma 
ao Maputo o País é grande. Portanto, temos que fazer agora, não esperar amanhã. Portanto, mais 
uma vez, para fazermos tudo isso, é preciso a Paz e nós continuarmos unidos no nosso Moçambique. 

População de Morrumbala,

O vosso Presidente é um só! Ouviram?
Ouviram? [Ouvimos!]
E viram? [Sim!]
E viram? [Sim!]

Ndine! [APLAUSOS]

Moçambique hoye! [hoye!]

Presidente que não discrimina os Moçambicanos 

Os problemas de Moçambique so podem ser resolvidos com o Governo e com o Povo Moçambicano, 
não com uma outra pessoa que não pode fazer nada e vai nos entreter e vamos atrasar. Ouviram? 
[Sim!]

E eu disse aqui: sou Presidente para todos Moçambicanos. Aqueles de outros partidos que não são o 
meu; aqueles que não tem a minha cor; aqueles não têm a minha altura; aqueles que não são homens 
mas são mulheres mas vivem em Moçambique; sou Presidente de todas as pessoas. Aqueles que 
não são católicos, nem muçulmanos, são hindus, e essa gente toda, Moçambicanos, vamos nos unir, 
vamos trabalhar e não vamos ficar influenciados pelos outros até que tenham inveja da riqueza de 
Murrupula, de Morrumbala, da riqueza de Xai-Xai, da riqueza de Palma, tudo o que existe é para 
nós todos Moçambicanos.  

Se amanhã for a escola e vos perguntar você é de que Partido, imediatamente avisa-nos. Todo 
Moçambicano tem que estudar. Se amanhã for a hospital e disserem que não você é católico e eu sou 
médico e chamo-me Momade, não entra aqui, comunique-nos, porque esta terra é de todos. Todos 
os Moçambicanos. E Morrumbala sabe.
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A Estrada para Quelimane foi construída pelo Governo. Há algum carro que foi proibido de passar 
ali? Então, qual é o problema? Os vossos médicos – vocês tem 6 médicos neste Distrito, são ricos 
neste Distrito – mas queremos meter mais, porque tem muita população aqui. Mais enfermeiros, 
mais enfermeiras. Vocês têm 6 médicos. Não são todos... aqui tem médico de Gaza, tem médico de 
Sofala, tem médico de Nampula, estou a mentir? Agora, qual é o problema? O Director da Escola não 
veio de Manica? Aí do IFP [Instituto de Formação de Professores], não veio de Manica? Então, estão 
aqui a trabalhar. Os filhos de Morrumbala estão aí a trabalhar longe. Essa energia que tem aqui vem 
de onde? Donde vem essa energia? Então, vocês Morrumbala querem ficar outro País, que energia 
vão usar? 

Aqui Morrumbala ainda não temos fábrica. O dinheiro que vamos ter para construir esses hospitais 
tiramos do Porto da Beira, tiramos do Porto de Nacala e construímos escolas e hospitais. Então, 
vocês querem estar sozinhos? O vosso Presidente pensa grande, pensa no País todo, não pensa numa 
ilha, senão não vamos desenvolver. Por isso, vamos desenvolver! Morrumbala concentre-se! Eu não 
hei-de vir da próxima vez falar esta história de novo! Fungula masso, Morrumbala! [APLAUSOS]   

Eu vou parar por aqui. Vou apresentar as pessoas que vieram comigo. Querem conhecer? Mas vocês 
como sempre ensinam, podem cinco, quatro ou cinco pessoas vir falar aqui. Mas também explica 
como é que também vocês fecham olho. Também expliquem, porque as vezes fecham olho, não 
fungulam. Venham nos explicar também!

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]

Já se apresentaram as cinco pessoas, para poderem contribuir com as suas ideias para podermos 
governar melhor Moçambique.    

[Seguem-se as intervenções da população]

[...]

Auto-exclusão política

Também falaram de que aqueles que discriminam, é preciso punir. Mas há uma explicação que nós 
podemos dar. Há vezes que – e muitas vezes, poucas não são – onde as pessoas se auto-excluem na 
sociedade. Também não deve haver pessoas que se acham que não são donas do processo. É preciso 
entrar no processo. Por isso, não deve haver pessoas que ficam no mato, com armas, para dizer que 
estão a ser excluídas. É melhor vir, ficar connosco, trabalharmos juntos e vermos o que é que se faz 
para cada um. 

Bolsas de estudo

Sobre bolsas de estudo. O nosso Governo o que tem estado a fazer agora, muitas das vezes é 
aproximar escolas à população. Se verem bem, de Zero para aqui, tem muitas escolas primárias. No 
passado, era distante. Isso é para evitar que haja pessoas internadas, pessoas que saem de uma zona 
para ir estudar. No passado, aqui na Zambézia, vocês tiveram um dos Ministros que é filho daqui 
da Zambézia, mas eu conheci esse Ministro na Beira onde estava a estudar, porque não havia escola 
secundária. E naquela altura era preciso bolsas e internato. Mas agora, há escola secundária aqui. Por 
isso, não há muita necessidade de internato para pessoas que vivem mesmo aqui. 
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Convivência entre as forças políticas

Concordamos também com a necessidade de confraternização, o convívio político entre todas as 
forças. Mas temos feito isso. Eu quando viajo para fora do País, em missões de Estado, convido 
membros de partidos políticos que estão no Parlamento para irem comigo. Uns partidos vêem. 
Outros sozinhos não querem vir. E como não tenho forças para amarrar pessoas para viajar comigo, 
então nós temos ido sozinhos. 

Encontros com Funcionários e Agentes de Estado

Falaram também de encontros com funcionários públicos. Eu isso faço, penso que costumam 
acompanharam. Aqui em Morrumbala vou reunir com os líderes. Mas em Quelimane reuni com 
a comunidade académica, onde havia professores, etc., alguns médicos, etc., e assim tenho reunido 
com professores, com funcionários públicos... Esses encontros estão a existir. E é com pescadores, 
comerciantes... temos feitos essas reuniões. E continuaremos! Apenas essa informação é para nos 
encorajar. 

O senhor Henriques aconselha-nos para não espalharmo-nos e concentrar na agenda principal que 
é da criação do bem-estar para o Povo. Não ouvirmos muito algumas coisas que nos desmoralizam. 
Concordamos e vamos nos concentrar na nossa agenda, como temos vindo a dizer! 

Estrada Zero-Morrumbala

Sobre a Estrada Zero-Morrumbala, eu também falei. Nós estamos agora numa fase de procura de 
dinheiro, de mobilizar os dinheiros, sejam de fora para isso. Enquanto isso, instruímos para que a 
estrada sempre seja feita manutenção. E o nível que vimos agora na vinda não é mau. Existem estradas 
piores que essa. Mas estamos na fase de procura de financiamento para repararmos definitivamente 
a Estrada. 

Escola técnica e ensino superior

Pediram escola técnica. Vamos ver. Essa Escola Técnica Básica que está aqui, vamos ver como é que 
se eleva. Mas relativamente a escola superior que pediram, nós temos essa intenção, incluindo ensino 
a distância. Mas era preciso primeiro terem a décima segunda. Ter escola superior quando não há 
décima segunda, a pessoa não sai da escola primária directamente. Tínhamos que começar. Agora 
temos que ter professores suficientes. Para o ensino superior é preciso ter professores que estudaram 
mais do que os próprios alunos. Mas ouvimos o vosso conselho.

Abastecimento de água

Também falaram do sistema de água. Esta vila não está muito mal, so que não estamos satisfeitos 
com o que há. Agora, o sistema consegue fornecer mais de 14.500 pessoas, mas juntamente com a 
Agência do Zambeze, estamos a trabalhar no sentido de sofisticar mais o sistema de água, para sair 
de 14.500 para 35.500 habitantes. E isso, vai ocorrer durante o quinquénio que estamos a governar. 
[APLAUSOS]
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Força para trabalhar para Moçambique

O meu velho, este com que nos abraçamos, estava a me dar força. E vou sair de Morrumbala com 
muita força para correr e para trabalhar para Moçambique, para Zambézia e para Morrumbala.

Estrada e água para Muriri-Chire-Goro

Agora, falaram também da Estrada Muriri-Chire-Goro e também de água para essa zona. Nós vamos 
mandar uma equipa para ir ver o que é que há em relação a Estrada. Mas sobre água, os furos, está 
na carteira do Distrito este ano, por volta de 50 furos que tem que abrir, e por isso mesmo, iremos 
instruir para também contemplar a área de Goro para ver se melhora a situação de água.  

Ntendere ubhodzi, ouvimos? [Sim!]

Ntendere e? [Ubhodzi!]

Ubhodzi e? [Ntendere!]
Moçambique hoye! [hoye!]

Takhuta! [APLAUSOS]          
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
NAMACURRA

Namacurra, 30 de Junho de 2015

Eu tenho força, vocês não têm!
Moçambique hoye! [hoye!]
Zambézia hoye! [hoye!]

Nyusi oyi fiya! [RISOS E APLAUSOS]
Nyusi dhi mi ho! [RISOS E APLAUSOS]
Oyi fiya! Nyusi dhi mi ho!

Dhino phamelelane!
Obrigado Namacurra!

Agradecimentos

Eu estou muito satisfeito e muito emocionado. Quando passamos por aqui durante a campanha, 
a população de Namacurra disse com muita firmeza: Nyusi, avança não recua! E eu avancei. E a 
população de Namacurra não hesitou. Deu exemplo à Província da Zambézia, ao País, votou e muito 
obrigado Namacurra! [APLAUSOS]
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Namacurra escolheu o Presidente. E esse Presidente hoje é Presidente de Namacurra, de toda 
Zambézia e de todo Moçambique! Do fundo do meu coração, Namacurra, muito obrigado!

Aqui prestaram orações para que a nossa cerimónia, o nosso encontro, possa correr bem. Quero 
agradecer pelas orações que fizeram para nós. Agradecer também as danças, as canções, daquelas 
irmãs do 25 de Abril – Dia de Namacurra – que vieram aqui saudar e felicitar a nossa estadia. Aquela 
juventude que foi cantar e aquele grupo cultural, não só aqui, mas à nossa entrada, toda a recepção. 
População de Namacurra, este carinho encoraja-me bastante, muito obrigado!

Quero também agradecer, mas sobretudo, a lição que me deram. Eu não tenho jeito para criar 
cabrito. Mas agora vou pedir ao Administrador para me arranjar um espaço ali para eu começar a 
pôr cabritos. E a próxima vez vou ter muito cabrito. Muito obrigado, também!

A nossa reunião vai ser muito curta, porque a população de Namacurra não fala muito. Só faz. Só 
trabalha. Disse avança não recua e foi e votou. E toda a gente de Namacurra quando anda, ginga, 
porque votou e votou bem. Obrigado Namacurra! [APLAUSOS]

[O Presidente da República começa a entoar o refrão “olimba moyo” da canção revolucionária 
Tiyende Pabozi]

Namacurra hoye! [hoye!]

Eu vim, primeiro agradecer toda a população de Namacurra que no dia 15 de Outubro foi votar. 
Todos aqueles que foram votar, mesmo aqueles que não votaram em mim ou no meu partido, mas 
deu sinal que neste País, as pessoas para ficarem dirigentes, para ficarem presidentes é preciso 
votar. Então, foram votar. Muito obrigado! Todo o mundo nos respeita que aquele Povo é um Povo 
organizado, que escolhe sozinho os seus dirigentes. Mas quero agradecer em particular, aqueles 
irmãos, aquelas irmãs, aqueles pais, que foram votar no Programa melhor, no Programa do Partido 
FRELIMO e deram a confiança em mim. Irmãos, muito obrigado! Eu estou pronto para trabalhar 
para o Povo Moçambicano! [APLAUSOS]

Presidente de todos os Moçambicanos

Também quero dizer-vos aqui que no dia 15 de Janeiro tomei posse para ser Presidente de todos 
os Moçambicanos, sem escolher criança, adulto, mulher, muçulmano, cristão, nazareno, jowá, ou 
mesmo de um partido que não seja a FRELIMO. Todos esses Moçambicanos, sou Presidente e digo 
que vou trabalhar para a construção de Moçambique, para o desenvolvimento de Moçambique, para 
todos os Moçambicanos sem discriminação. 

Unidade Nacional

Receberam a tocha, a Chama da Unidade Nacional. A Chama levava uma mensagem que era 
Consolidação da Unidade Nacional, Paz e Progresso. É este projecto que eu defendo e levo para 
a minha governação. Aquela mensagem que levamos durante a campanha, aquela mensagem que 
sempre cantam nas vossas músicas, nas vossas canções: Unidade Nacional. Esta que está na nossa 
Constituição da República. É a mensagem que levo e sempre vou defender, um País unido do Rovuma 
ao Maputo, do Zumbu ao Índico!
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Fiquei a falar com o vosso Administrador, a perguntar se a população de Namacurra aderia do 
projecto de dividir Moçambique. E ele disse vai lá perguntar, senhor Presidente, a eles mesmos para 
dizerem. Querem Moçambique dividido? [Não!]

Querem Moçambique dividido? [Não!]

Podemos tirar Zambézia e deixar à parte? [Não!]

E nós outros vamos continuar juntos. Vocês vão ficar à parte? [Não!] 
Mas disseram-me que algumas pessoas quando passam aqui, falam assim, vocês dizem que querem. 
É real? [Não!]
O nosso músico cantou ali: não a boateiros! Não disse ali? [Disse!]

Então, é o projecto que vou defender. Moçambique para todos os Moçambicanos. Esse projecto vos 
prometo, vou manter sempre até terminar o meu período da governação. 

Eu tinha vindo com o Ministro do Interior, mas depois voltou. Queria que ele perguntasse. Ele é 
daqui. Nasceu aqui em Macuse. O Ministro do Interior deste País é daqui de Macuse. Queria dizer 
a ele para passar passaporte da República da Zambézia, porque vocês queriam sair, não é? E ele 
disse não! Se quiserem eu fico ainda Ministro de Moçambique. Isso de Macuse, de Namacurra não é 
comigo. Então, é a mensagem que o Povo Moçambicano quer. Nada de desunião. Nada de considerar 
que este é daqui, é dali... há muitos filhos da Zambézia que estão na Cidade de Maputo. Passa pelo 
Mercado de Estrela, passa pelos hotéis, vai ver uns estão aqui, não quero dizer a cara, mas vieram 
comigo de Maputo. São grandes chefes, trabalham. São grandes enfermeiros, trabalham. São grandes 
professores em Cabo Delgado, em Manica, em todo o lado. É isso que nós defendemos, a Unidade 
Nacional do Rovuma ao Maputo e cada Moçambicano trabalhar onde consegue trabalhar, onde faz 
bom trabalho. 

Falaram aqui de sinal de televisão, de sinal de antena parabólica de celular, etc.. Eu tenho um Ministro, 
que é Ministro dos Transportes e Comunicações. É daqui de Gúrue. Quando eu ouvi barulho de que 
Zambézia acha que quer estar sozinho, eu disse: Ministro, organize-se lá. Vai lá ficar Ministro lá na 
Zambézia, aqui não há lugar para você. Ele disse: eh, deixe estar, eu sou Moçambicano. Está aqui. Ele 
há-de falar convosco hoje. Não é so este. Não é por ser assim. Tenho aqui Vice-Ministra, que aqui 
está na sograria. Casaram-lhe aqui. Saiu lá da terra dela. Casaram-lhe aqui. Eu quando disse vamos 
lá para Zambézia. Sim vamos! Eu disse, mas qualquer dia Zambézia sai do esquema e você vai ficar 
como? Hey, eu com meu marido ficamos Moçambicanos. Ninguém quer essa coisa. Casaram-lhe 
aqui. É Vice-Ministra de dinheiro. 

Não à guerra em Moçambique 

Quando dissemos consolidação da Unidade Nacional e Paz. A Paz todos nós queremos para podermos 
desenvolver Moçambique. Podemos fazer isso com guerra? Podemos fazer isso com guerra? [Não!]

Nós, vocês querem que os vossos pais, os nossos irmãos, os vossos maridos, e so voltam a casa de 
noite. De dia estão escondidos no mato com armas, é isso que vocês querem? [Não!]

Vamos lá pedir todos os nossos irmãos, todos os nossos filhos: voltem desses sítios! Vamos ficar juntos. 
Aqui na Cidade, aqui na vila, aqui na aldeia, aqui no campo, para trabalharmos para construirmos o 
nosso País. É isso que nós queremos e não guerra em Moçambique! 
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Progresso

O progresso. A Chama dizia: Unidade Nacional, Paz e Progresso! O progresso significa País 
desenvolvido. Agricultura. Aqui Namacurra é uma terra muito fértil. Arroz sai de qualquer maneira. 
A Companhia do Boror no passado criou gado. E nós queremos atingir gado que era criado neste 
Distrito. Era gado. Não é só coco. Mas aqui é arroz, batata, feijão, etc.. Então, para desenvolvermos 
isso precisamos de estar unidos com o País, em Paz para podermos crescer. Estudos já estão a ser 
feitos para localizar onde é que exactamente deve estar efectivamente por causa de água. Tem que 
ser profundo. E tem que ser num sítio onde desagua o Rio [...] Mas tudo está a ser feito, incluindo 
a linha férrea. Nos cinco anos que vamos governar, teremos que levar a cabo para trazer aqui. Vai 
movimentar esta zona toda. Vai promover a economia, o desenvolvimento desta zona. E isto, só 
podemos fazer em Paz. O Porto e a linha férrea. 

Essa estrada, essa estrada que falaram daqui de Namacurra para Macuse. Mas também não só. Esse 
desvio também. A estrada tem que ser feita em Paz. Evitarmos tanta volta para Nicoadala. Ou por 
vezes, quem quiser passar por Sopinha, ir a Macuse também pode fazer. Mas a estrada tem que ser 
feita. Nós agora estamos a procura de dinheiro. Porquê? Para se fazer a estrada é preciso produzirmos. 
O vosso arroz, o vosso coco, o vosso camarão, esse é que vai fazer com que tenhamos dinheiro, nem 
que tenhamos que emprestar os amigos, os Países amigos. Mas eles têm que saber que este que me 
empresta porque tem machamba dele, porque tem o camarão dele, porque tem o coco dele, tem a 
castanha, amanhã vai me pagar. E nós teremos de fazer esta estrada para reduzir o sofrimento das 
populações. 
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Desenvolvimento Humano e Social

Nós já fizemos o Programa na base das preocupações do nosso Povo. O Programa tem exactamente 
como prioridade isso que vocês disseram: a Paz, a Unidade Nacional e a defesa da nossa Soberania 
como prioridade número um; tem prioridade número dois, o Desenvolvimento Humano – isto que 
estamos a fazer: ter boa casa, ter energia, ter boa água, ter escola, ter hospital com medicamento e 
com bons médicos; esses todos são os Programas que nós estamos a conceber para o desenvolvimento 
de Moçambique.

Temos também no nosso Programa, o emprego para jovens. Portanto, é preciso puxar mais 
actividades da agricultura para aqui, mais turismo para aqui, falamos da pecuária para aqui. Os 
poucos recursos naturais que temos – nunca ninguém diz que tenho muito dinheiro, por isso chamo 
de poucos, há calcário aqui perto, o desenvolvimento dessa circular até Mocuba onde gravita, fazer 
uma zona franca para aqui surgirem actividades económicas para mais jovens terem emprego. É 
também produtividade. Aquilo que vocês produzem. Produzir num pequeno espaço, muito. Mas 
também de qualidade para competir no mercado. Faz parte do nosso Programa!

Ele é muito bom [Referindo-se ao intérprete]. Eu falo muito e ele fala pouco.

Construção de Infra-estruturas económicas e sociais

A quarta prioridade que nós temos é a construção das infra-estruturas económicas e sociais. Estradas, 
regadios, barragens, porque aqui quando chove toda a gente... Administrador estava a dizer que a 
população, basta chegar tempo chuvoso está atenta. Se chover muito fica triste. Se não chover, fica 
triste. Querem que chova pouco. Então, nós temos que controlar a água. Para a água não destruir as 
machambas. Essas machambas que vocês tinham bom arroz esse ano, mas quando o Rio Licungo 
zangou, destruiu tudo. Essas infra-estruturas todas, energia, hospitais, escolas, esses também estão 
no Programa dos nossos cinco anos. E para aqui, temos coisas concretas que vão ser feitas. 

Gestão racional e sustentável dos recursos naturais

A nossa última prioridade para este ano, é a gestão racional ou sustentável dos recursos naturais. 
Nós temos muita riqueza neste País. Temos peixe no mar. Até no mar temos gás. Qualquer dia pode 
aparecer petróleo. Temos árvores, nossas madeiras ali, essas que cortam de qualquer maneira e 
depois tiram e nós não ganhamos muito. Então, queremos durante a nossa governação controlar 
essa riqueza. Quem corta, paga! Mas também não corta o que é pequeno. Tem que deixar crescer. 
Quem pesca, paga! Mas também não aquela pesca de ir pescar seu peixe e comermos juntos, como 
esse que me ofereceram, não é esse! Mas aquelas pescas grandes, tem que pagar! E não pescar aquele 
pequenino. Eu já costumo dizer: ninguém come pintainho na casa dele. Então teremos que controlar 
estes. Não a queimadas, porque as queimadas estragam a nossa riqueza. Por isso, também vamos 
controlar também durante a nossa governação. 

Moçambique hoye! [hoye!]

Eu vou... agora, queremos ouvir o que vocês querem nos recomendar. Eu vos disse são cinco 
prioridades que nós vamos levar durante o nosso mandato. Disse-vos também não à guerra e vocês 
próprios também é que me disseram, não à guerra! Querem a Paz. Não à divisão de Moçambique. 
Mas eu quero ouvir mais, Povo Moçambicano, população de Namacurra. Aquilo que temos que 
fazer como Governo para desenvolver Namacurra, para desenvolver Zambézia, para desenvolver 
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Moçambique. Namacurra merece ser feita essa pergunta, porque Namacurra gira muito, pensa, por 
isso escolheu o Presidente para resolver os problemas. Então, ajudem-me lá a governar vocês que são 
donos do Presidente. 

Então, vou pedir algumas pessoas para virem aqui. Se forem muitas, vamos tomar nota daquilo que 
eles queriam dizer. Enquanto isso, querem conhecer as pessoas que vieram comigo também? Essas 
pessoas que nasceram aqui, não é? Mas outros nasceram em Mocuba, outros nasceram em Nampula, 
não querem conhecer os de Nampula? Até deviam conhecer mais os de Xai-Xai porque esses daqui 
já deviam conhecer sozinhos. Mas vão todos se apresentar. Obrigado!

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]    
   
[...] Mesmo esses que problemas pequenos, vamos registar, vamos levar connosco para ver que ajuda 
podemos dar. [...]
[Seguem-se as intervenções da população]

Namacurra hoye! [hoye!]
Definição de prioridades

[...]
O Povo é que diz aquilo que devo fazer. E é aquilo que devo fazer. E é aquilo que o Governo de 
Moçambique deve fazer. Vocês escolhem as prioridades para nós podermos fazer. E as próximas 
vezes que viermos falar, vamos dizer quanto dinheiro o Povo tem, para fazer o quê. Quando na 
nossa casa temos pouco dinheiro, a gente em vez de comprar cadeira, compramos comida primeiro. 
Quando temos muitas crianças e temos pouco dinheiro, em vez de comprar duas camisas para cada 
criança, compramos pelo menos uma camisa primeiro, para ninguém ficar de barriga fora. Então, 
como temos Moçambique grande, como temos Moçambique grande, como nós temos Moçambique 
grande, então temos que ver o que precisa Nampula primeiro, o que precisa Nicoadala primeiro, o 
que precisa Namacurra primeiro, para não ficar Cuamba a ter tudo sozinho, para não ficar Mocímboa 
da Praia a ter tudo sozinho. Temos que ver o que tem cada um para crescermos juntos. Aqui houve 
mais duas pessoas que ali falaram. Mas um queria falar sobre a pensão de invalidez, e outro queria a 
indemnização. Era funcionário da Educação. Tomamos nota também. 

Aquele Ismael que falou aqui, o penúltimo, disse que tinha muita coisa para falar. Mas eu disse ao 
meu conselheiro para perseguir a ele para dizer. As outras coisas que ele não conseguiu falar aqui 
era sobre banco, farmácia e sobre bloco operatório no hospital. Tomamos nota essas coisas e vamos 
falar com Ministério da Saúde para ver o que é que faz para satisfazer a vontade da população de 
Namacurra. 

Banco para Namacurra

Quando passamos aqui durante a campanha, já nos tinham colocado o problema do banco e nós 
dissemos vamos falar com os donos dos bancos. Os bancos não são do Governo e depois vamos ver a 
solução. Já falamos com os donos dos bancos. Os donos dos bancos nos prometeram que tudo estão 
a fazer para, se conseguirem até ao fim do ano, vão ter banco aqui em Namacurra. 
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Emprego e estradas

Falaram sobre emprego. Mas eu já tinha adiantado que temos que mobilizar investidores para vir 
trabalhar nesta zona. Esta zona é rica. Esta zona pode se fazer muitos projectos. Vamos trabalhar 
neste sentido também. 

Falaram da estrada para Maganja da Costa ou mesmo, a estrada para Nante-Maganja. Falaram da 
estrada para Macuse. Como disse, vamos andar a procura de dinheiro, de financiamentos, mas a 
importância do vosso pedido é a priorização. Vocês conseguiram nos dizer o que é primeiro é aquela 
estrada. Quando conseguirmos dinheiro teremos que satisfazer a vossa vontade e começar aquela 
estrada que vocês acham a primeira, depois passaremos para a segunda, terceira. Mas também 
colocaram-nos outra alternativa – isso é muito bom – que é a embarcação para poderem passarem aí 
no Lugela, no Licungo, para poderem atravessar e estar noutra margem. 

Vocês falaram de Nicoadala que está a crescer mais do que aqui, mas não acho muito. Isso também 
acontece. Vocês têm que se orgulhar também, porque quando nós nascemos um filho, e o filho 
quando sai da nossa casa, a tendência é ajudar aquele filho primeiro para poder estar bem e crescer 
sozinho. Nós vamos continuar a retomar, a trabalhar para aqui, para casa. O filho tinha que andar 
um pouco. Já está a andar. Agora temos que pensar sobre água aqui, sobre energia aqui nos bairros. 
Ninguém vai esquecer. Ouvimos também o vosso conselho. 

Sistema pré-pago de energia eléctrica Credelec

Vou explicar um pouco sobre o assunto de Credelec. Credelec é bom, assim como quando temos o 
celular que recarregamos para falar. Nós compramos de cinquenta, de cem, para recarregarmos. É 
bom Credelec nisto, porque permite controlar os gastos nós próprios. A Electricidade introduziu o 
sistema de Credelec para controlar os pagamentos porque havia muitos que não pagavam. Mas o País 
é grande. É grande e estamos a ser pressionados para levarmos a energia de Cabora Bassa – aquilo 
estica-se, vai andando – até por exemplo aqui Namacurra. Daqui tem que se levar para o Posto 
Administrativo de Macuse. De Macuse para as localidades, e assim sucessivamente. Tem que se levar 
até aos bairros mesmo aqui na vila. Por isso mesmo, [...] o custo de levar a energia de Cabora Bassa 
para todos os Distritos é muito alto e o Credelec por si, aquele instrumento, custa também muito 
dinheiro. 

Quando a Electricidade começou a montar Credelec, começou a gastar muito dinheiro e não 
conseguia levar energia para os Distritos, para os postos administrativos. Então, decidiu fazer pouco 
a pouco. Vai montando Credelec noutros sítios, mas não comprar para todo País, porque se ele 
comprar de uma vez para todo o País, não tem dinheiro para levar energia. Portanto, ele poderá 
ir colocar Credelec por exemplo em Macuse, mas a energia não chega lá. Credelec vai fazer o quê, 
se não chega energia? Então, primeiro prefere trazer energia. Quando conseguir levar energia para 
toda a gente ou para muita gente, toda a gente não é fácil, depois vai pôr Credelec. Por enquanto, a 
prioridade é chegar a energia.       

A nossa empresa, a Electricidade de Moçambique, também gosta quando coloca Credelec, porque 
também não se chateia. Colocou e cada um vai comprar sozinho. Não precisa ninguém para ir fazer 
contagem. Não precisa de discutir porque é que você não paga ou não pagou. A coisa funciona. Mas 
agora, a preocupação dele é conseguir levar energia para mais Moçambicanos. Depois, vai pôr isso. 
Portanto, ouvimos o vosso sentimento, o vosso pensamento. Vamos encorajar a Electricidade para 
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conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas também vamos respeitar que traga energia para 
os que não têm, em primeiro lugar.     

População de Namacurra, 

Mais uma vez, Paz e Unidade Nacional para conseguirmos desenvolver Moçambique. Paz significa 
respeitar a outra pessoa. A Paz mesmo aqueles nossos irmãos que ontem nos fizeram mal, nós 
temos que ter a capacidade e a força, a grandeza, de respeitar e de perdoar essas pessoas. E por isso, 
queremos pedir todos os irmãos de Namacurra, todos os irmãos da Zambézia, para trabalharmos 
para podermos continuarmos em Paz. E para isso, é obra de nós todos, nós Moçambicanos temos 
que nos amar, temos que nos gostar, temos que nos respeitar, temos que respeitar a vida da outra 
pessoa.  

Eu quero, mais uma vez, agradecer a população de Namacurra por ter optado por mim para poder dar 
a minha contribuição. E isso, digo do fundo do meu coração. E como disse no princípio, a população 
de Namacurra deu exemplo a Província de Zambézia. E muito obrigado a todos!
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO POSTO 
ADMINISTRATIVO DE NAUELA, DISTRITO DE ALTO-MOLÓCUÈ

Nauela, 1 de Julho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]

Não comecem a ficar zangados aqui. Eu nunca sei zangar. Vamos gritar!

Zambézia hoye! [hoye!]

Temos irmãos ali no fundo estrada para ouvirem hoyeeeeee! [hoyeeeee!]

Moni athu othene o Morocue! [Moni!]
Mwa khumi! [há khumi!
Miyo kha kuwo khumi!

Omolokwe, Nyusi ophiya! Ophiyano! [APLAUSOS]

Thimiyano Nyusi! Thino Thumala othene!
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Moçambique hoye! [Hoye!]

População de Nauela e Alto-Molócuè, muito obrigado! 

Agradecimentos

Estamos a visitar a Província da Zambézia. Este é o primeiro Posto Administrativo que visitamos 
directamente. E fomos mostrados que o Posto Administrativo tem gente e nos ama. Vieram todos. 
Muito obrigado Nauela! 

Quero agradecer bastante as orações aqui proferidas pelo senhor Afonso António, da Igreja Católica, 
pelo senhor Samuel Silvestre, Pastor da Igreja União Baptista, e pelo senhor Silvano Albino Nathoto, 
Pastor da Igreja Evangélica de Cristo. Muito obrigado. Essas orações vão nos ajudar para que a nossa 
cerimónia, o nosso encontro, corra bem mas também para que o País continue estável e em Paz. 

As nossas danças, as nossas canções, aqui vimos aquele grupo cultural que estava aqui a exibir. 
Pessoas de todas as idades. Mulheres, homens, crianças, a dançar, a mostrar o que vale a nossa 
cultura. Aquela juventude toda que veio aqui cantar, cantar a pedir para que o País esteja em Paz; 
cantar a dar-nos a força para continuar; quero também do fundo do coração, agradecer este carinho 
que aqui recebemos.  

Agradeço também as grandes ofertas. Disseram que é o Povo que tem. Mas é muito aquilo que 
deram. É sinal de que a população do Distrito de Alto Molócuè, do Posto Administrativo de Nauela é 
solidária. Partilha o pouco que tem com os outros. Muito obrigado por estas ofertas todas. 
Vou vos pedir uma coisa e peço por muito para que aceitem o meu pedido, à semelhança da oferta 
que me fizeram. Quando eu vinha, há duas semanas esteve aqui um grupo de pessoas para vir 
vos visitar e disseram-me que o nosso hospital aqui, o nosso Centro de Saúde tinha problemas de 
alimentação para os doentes. E então, peço para que esta comida toda que me ofereceram para eu 
também oferecer aí aos doentes que estão aqui no hospital, que tiveram há duas semanas problemas 
de comida. Não sei se vocês aceitam o meu pedido? Posso deixar? [Sim!] Posso oferecer ao hospital? 
[Pode!]

Muito obrigado! [APLAUSOS]

Não vai ser a única forma de ajudarmos o hospital. Vamos pedir aos nossos colegas que trabalham 
no hospital para criar condições para que não haja rupturas nesse hospital como algumas vezes 
têm acontecido. Essa oferta não resolve todos os problemas, naturalmente. Mas nós temos que 
permanentemente ver o que é preciso fazer. 

População de Alto Molócuè através deste Posto Administrativo, 

Eu trago duas questões. Uma é preocupação minha e acho que é vossa preocupação, pelas canções e 
pela mensagem que ouvi.[...]

Presidente para todos os Moçambicanos

A população de Molócuè foi votar e todo o mundo viu que a população de Molócuè está a participar 
para a escolha. Muito obrigado por terem ido porque mostramos que nós queremos ir ao poder 
democraticamente e não através da força. Obrigado por terem ido votar! Em particular e em 
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especial, agradecer aqueles que também votaram em mim e no Programa do meu partido, que é 
o Partido FRELIMO, esse que nos dá oportunidade para continuarmos a trabalhar para todos os 
Moçambicanos. 

As eleições eram para todos os Moçambicanos juntos, somar todos os Moçambicanos que foram 
votar para escolher um partido, para escolher um governo. Este partido, iria ter um Programa. Este 
Presidente que ia ser eleito, é Presidente para todos os Moçambicanos. Portanto, não so para uma 
parte. E neste caso como bem foi dito, fui eleito e eu fico Presidente de todos os Moçambicanos do 
Rovuma ao Maputo, do Zumbu ao Índico. 

Vocês têm aqui o Clube 1º de Maio e tem o Ferroviário. Houve campeonato aqui. Jogaram muitos 
clubes. Molócue, donde, etc. e ganhou uma equipa, o 1º de Maio. O 1º de Maio representa toda a 
Província de Zambézia, é ou não é? [É!]  
Quando estamos ali em Quelimane a assistir ao jogo, se está a jogar com o Desportivo toda a gente 
1º de Maio, 1º de Maio, é ou não é? [É!]

Quando ganha campeonato uma equipa, por exemplo o Costa do Sol. Quando joga Costa do Sol com 
uma equipa de Zâmbia, nós apoiamos que equipa? O Costa do Sol, não é? [Sim!]

Então, é isso que aconteceu. Não há aquele que diz, nós aqui em Alto Molócuè tínhamos a nossa 
equipa. Como se chama a equipa daqui? Como se chama? Tem também 1º de Maio. Aqui 1º de Maio 
competiu. Quando ganha o Costa do Sol nunca ninguém diz que Costa do Sol representa so ali, nós 
aqui no Alto Molócuè é o 1º de Maio. Vai jogar na Zâmbia, vai jogar com quem lá? Ninguém lhe 



INTERVENÇÕES PROFERIDAS POR SUA EXCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 391

conhece lá porque você não ganhou o campeonato. É assim como está a acontecer. Por isso, vamos 
ser Presidente de todos os Moçambicanos. Aqueles que votaram em mim, mesmo aqueles que não 
votaram, porque era um jogo. Se ganhasse outra pessoa, nós todos éramos obrigados também a 
respeitar aquela pessoa. É assim como se faz na democracia. 
Nós, pertenço a uma organização, partido, com princípios e com valores. Aqui na Província da 
Zambézia, o meu partido não ganhou em Quelimane, não ganhou em Gúrue. Mas nós nunca 
dissemos, no Bairro de Cimento onde ganhamos, nós vamos continuar a governar. Esse do MDM 
que ganhou aqui em Quelimane, ali so onde ele ganhou, não... Dissemos, ganhou, respeitamos e 
governa. É assim que são as regras da democracia. 

Por isso, população de Omolocue, 

Nós vamos trabalhar para todos os Moçambicanos. é muçulmano, é evangelistas, é João Baptista, 
é católico, não interessa. É mulher ou homem, não interessa. É de Mutala, de Nauela, é de Alto 
Molócuè, não. Todo o Moçambicano fazemos escola para ele estudar. Fazemos hospital para ele ir 
tratar-se. Trazemos medicamentos para ele poder tratar-se. É isto que vamos fazer. Estradas, água 
para toda a população. Por isso, não se preocupem. Estou aqui para trabalhar para toda a população. 
E é a razão por isso cheguei neste Posto Administrativo, porque quero trabalhar para desenvolver 
este Posto Administrativo. 

Por isso, esta é a primeira questão. Vim agradecer ao meu Povo de Nauela, de Alto Molócuè e dizer, 
Povo de Alto Molócuè fiquem seguros comigo. Vamos trabalhar para resolver juntos as nossas 
preocupações. Nada de ficarem perturbados, nem ameaçados, nem assustados porque nunca vamos 
governar assustando, ameaçando o nosso próprio Povo. 

O bem-estar do Povo Moçambicano

A segunda questão, que eu chamei preocupação, é o bem-estar do Povo Moçambicano. O Povo deve 
viver bem. Primeiro, deve ter comida suficiente e de qualidade para comer. Deve ter escola para 
estudar e com condições para estudar. Os Moçambicanos devem ter assistência médica, devem ter 
hospitais, devem ter bons médicos, devem ter enfermeiros, devem ter medicamentos, e os hospitais 
devem estar bem equipados. 

Os Moçambicanos devem ter água potável, água de qualidade para beber, devem ter energia nas suas 
casas, nas suas ruas, nas suas fábricas. Os Moçambicanos devem ter uma boa casa, uma casa coberta 
de zinco ou se for de macúti mas de qualidade que não penetre água. Uma casa onde o chão está bem 
tratado para não criar poeira permanentemente. Isso são problemas que nós temos e que temos que 
resolver. Devem se vestir bem. Devem ter sapatos. Os Moçambicanos devem viajar com qualidade 
quando querem ir visitar as suas famílias. Ou, quando querem transportar os seus produtos, devem 
ter estradas. Os Moçambicanos devem falar com os seus familiares distantes, ao telefone. Devem 
escutar noticiário e saber o que se passa no mundo. Devem ver a televisão para ver o que é que os 
outros fazem, como se faz. Isso é o problema que nós temos, que eu tenho juntamente convosco. 
Criar o bem-estar para os Moçambicanos. 

Para conseguir isto, o Moçambicano deve estar em condições de trabalhar a vontade. Ir trabalhar 
na sua machamba, mas a usar novas tecnologias, novos equipamentos. O Moçambicano deve estar 
em condições de ir pescar usando novas tecnologias, novos materiais para pescar. O Moçambicano 
se tem algo para cavar, que está aí em baixo, ver a riqueza nossa, tem que ter capacidade de tirar. Se 
ele tem de tirar a madeira... Portanto, isso tudo são problemas para criar o bem-estar para o próprio 
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Moçambicano. A saúde, a escola, habitação, a energia, se consegue pagando e para se pagar é preciso 
trabalhar, é preciso ter emprego. Isto tudo é o que os Moçambicanos querem. Neste momento, nada 
tem que atrapalhar aos Moçambicanos, porque têm que trabalhar para conseguir a vida de qualidade. 

Programa Quinquenal do Governo

[...] já escreveu isso ou ouviu das populações e que precisa e preparou um Programa para os cinco 
anos que vamos governar. E nós aqui em Nauela temos a sorte que este Programa que foi escrito 
para os próximos cinco anos, o grupo dos músicos de Alto-Molócuè cantou. Disse tudo aquilo que 
está ali. Então, aquilo que eles cantaram em português e em lomwe é aquele que é o Programa para 
desenvolver Moçambique.   

[...] jovens de Molócuè, homens de Molócuè, mulheres de Molócuè, estão atentos para o 
desenvolvimento do País, por isso é que assumiram aquele Programa daquele grupo dos meus amigos 
que no fim do ano passado também cantou em Maputo, porque eles transportam e interpretam a 
mensagem da Nação para todos os Moçambicanos. 

Paz para Moçambicanos

Não vou repetir aquilo que disseram, mas vou agora sublinhar aquilo que bloqueia este tipo de 
crescimento rápido para ficarmos mais desenvolvidos. Eu quero que vocês me ajudem a resolver 
este problema. Quero que a população de Alto Molócuè me ajude a resolver este problema. É o 
problema de Paz. Porque é que algumas pessoas têm que falar sempre de guerra, guerra, porquê? Nós 
precisamos de Paz para trabalhar, é ou não é? [É!]

Nós, o nosso Governo quer a Paz. Queremos trabalhar com as populações e as populações estando em 
Paz, estando em vida. Não sendo ameaçadas. São essas pessoas que devem trabalhar na machamba, 
que têm que abrir a estrada, que têm que encontrar emprego na fábrica. São esses é que devem 
desenvolver o nosso País. Nós, o Governo, escolhemos as formas mais simples para mantermos a 
Paz, evitarmos a guerra.  

Unidade Nacional e convivência democrática 

A primeira coisa é a consolidação da Unidade Nacional. De todo o Povo Moçambicano do Rovuma 
ao Maputo, do Zumbu ao Indico, sem qualquer tipo de discriminação. [...] Nós queremos conviver 
com todo tipo de religiões, todo tipo de raças [...]. queremos conviver com todo tipo de gente [...] 
somos todos irmãos e nós queremos viver assim mesmo. E queremos aqueles que são do partido que 
não é meu, que estão a governar, que não fiquem longe de mim. Que não tenham medo de mim. 
Não tenho faca, não tenho arma, estou apenas para trabalhar. Venham, vamos estar juntos e vamos 
trabalhar juntos. A nossa Polícia é para defender a toda a gente. A nossa Polícia é para entrar qualquer 
pessoa que queira e tenha condições para ser polícia. Não se pergunta você é de onde ou daquilo. As 
nossas Forças Armadas a mesma coisa. Por isso, todos os Moçambicanos venham, porque se vierem 
de todos os partidos, de todas as religiões, de todas as idades – desde que não seja criança - de todo 
o género, estaremos aqui representados e ninguém vai se sentir que eu não faço parte deste processo 
do País. Por isso, todos venham a vontade. Não se escondam. Não se auto-excluam. Não evitem estar 
a colocar as preocupações porque não existe cadeia, prisão, para a pessoa que fala a ideia que tem no 
seu coração e que seja diferente da outra pessoa. 

Penso que a população de Nauela, e a de Alto Molócuè em geral, tem a consciência de que o 
Governo que estou a dirigir, este Governo que também esteve no mandato passado, nunca excluiu 
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Alto Molócuè, apesar de nem sempre optaram por este partido. Fez estradas, fez escolas, trouxe 
energia, trouxe telefone, aqui se fala. Por isso, nós não excluímos ninguém. Nós incluímos. O Povo 
Moçambicano e a população de Alto Molócuè já está a compreender que de facto, este Governo é 
para nós e assume o Governo como vosso. 

Filhos de Molócuè no desenvolvimento de Moçambique

Falaram aqui na mensagem. Há muitos filhos de Molócuè que dirigiram, assumiram postos muito 
grandes no País. Nunca foram discriminados. O Doutor Zilhão, que estava na saúde; o meu irmão, 
não sei se está aqui, o Doutor Muananthata, foi Governador ali em Tete. Ninguém disse você sai. 
Ele é filho de Molócuè. Nasceu aqui. Está aqui, não é? Acho que o conhecem. Está ali sentado. 
Foi Governador ali em Tete. Ninguém disse sai lá você porque você é de Molócuè. Nunca, nunca 
aconteceu nada disso neste País. Por isso, a Unidade Nacional é importante. 

Este País já teve Ministro da Cultura que saiu daqui de Molócuè. Aliás, estou a complicar muito, 
atrás daquela montanha ali, aquela montanha ali, aqui Nauela, saiu daqui que era Vice-Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Koloma. Saiu atrás daquela. E está ai a governar e vive. E toda a gente 
gosta dele. Por isso, vamos lá deixar essa confusão de que nós não, nós não, porque somos todos 
Moçambicanos e vamos trabalhar. Vocês, o vosso médico Mauro. O vosso médico Mauro veio de 
Gaza. Está aqui a trabalhar e vocês estão a gostar. Um ano inteiro está a trabalhar. Isso é que é bonito, 
é Unidade Nacional. 

Há muitos motivos para Alto-Molócuè gritar alto, porque já produziu quadros para o País. Já está a 
trabalhar para o País, como também está a consumir quadros de outros Países, de outras Províncias. 
É isto que nós queremos, a Unidade Nacional, que é para nós todos podermos trabalhar de igual 
forma dentro das nossas capacidades para o desenvolvimento do País.

Privilegiar o diálogo

Nós, Governo, decidimos manter a Paz, criar a estabilidade com formas muito simples. A primeira é 
esta aqui, Unidade Nacional. Mas a segunda forma que estamos a usar, que vão todos em simultâneo 
e não por prioridade, é o diálogo. Falarmos. Falarmos entre Moçambicanos quando há um problema. 
Portanto, quando alguém, um Moçambicano, tem problema não deve pegar enxada, catana, encima 
do outro. Ou atirar pedra. Vai falar. Irmão, esta coisa não estou a gostar. Vai fazer mal. Vamos fazer 
assim, assim, assim. Mas se você fala e o outro diz que não, eu não fiz dessa forma, fiz daquela 
maneira, oiça, fala e aceite aquilo que outro diz que tem razão. Porque esse outro tem que fazer isso. 
Chama-se respeito. É a convivência sã dos Moçambicanos. 

Eu, vosso Presidente, estou pronto para falar com qualquer pessoa e falo. Mesmo aqui se estiver 
alguém que observa que tem alguma coisa que está errada, fala e oiço. Quando não concordo digo 
a verdade. Quando não consigo fazer, digo também não. Mas isso, respeitando os Moçambicanos. 
Se alguém vier dizer dá-me lá isto, se não me dá eu vou matar os Moçambicanos. Aí não vou 
aceitar. Por isso dissemos, as nossas Forças de Defesa e Segurança são para todos os Moçambicanos. 
Naturalmente é preciso idade. Não é possível ter um polícia de 80 anos ou de 70 anos, porque não 
conseguir perseguir um ladrão. Não é possível. Então, nós temos que ver que quando chega 70, 80 
anos vai descansar, como estão a descansar outras pessoas. E depois, quando descansam existem 
pensões. E essas pessoas se existem, é bom vir para descansar. É o que nós queremos. Temos tempo 
e capacidade de organizar para que as pessoas fiquem nos seus sítios. Não apenas lutar para aqueles 
que já são chefes, para sempre serem os mesmos chefes e os outros que estão aí. Evoluem, estudam, 
preparam-se, não damos oportunidades. Aí vamos ser egoístas. 
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Nós estamos satisfeitos porque está a haver compreensão de muitas partes, de muitas pessoas, 
incluindo aqueles outros irmãos que ainda não percebiam. Já estão a perceber, porque nós não 
podemos atrasar, hipotecar a Paz de um País porque estamos a discutir a função ou a chefia de 
cinco ou seis pessoas, porque não existem muitos chefes no mundo. Não existem muitos chefes 
no País. Temos 11 governadores, não podemos discutir 15 governadores. Agora, o problema de 11 
governadores não tem que atrasar a vida dos Moçambicanos. Nas Forças de Defesa e Segurança, não 
há muitos comandantes e nós estarmos a atrasar a Paz [...] Portanto, temos que pensar na população. 
Temos que pensar no Povo, que é a maioria e não na resolução do problema da minoria. 

E o Povo está a nos compreender agora. Aquelas pessoas que são seguidoras de nós, estão a nos 
compreender agora que nós estamos a trazer a tranquilidade das pessoas, porque não queremos 
resolver só os nossos problemas e de um grupo de pessoas que fazem parte da chefia. Vamos agora 
nos concentrar, ver o problema de comida, ver o problema de saúde, ver o problema de água, ver 
o problema daquela pessoa que está aí no campo a sofrer, que pode fazer o trabalho e contribuir. 
Assim, estaremos a trabalhar para o Povo. Estaremos a dar o sentido real à democracia no nosso País. 
Vamos falar um pouco de nós mesmos, daquilo que estamos a fazer para que o País continue estável. 

Boa governação

No nosso Governo estamos a imprimir medidas de boa governação, a governação por inclusão, 
transparência, colocar a justiça ao Povo, combater a corrupção, são estes aspectos que por vezes 
trazem a intolerância. Há intolerância e há impaciência. E isto provoca descontentamento [...].                                

[...] Eu quero matricular a criança. A criança vai ali, não há vaga. Traga mais um dinheiro. Há exame 
e professor diz: explicação daquilo. Se há isto, vamos estar ali, porque isto provoca descontentamento. 
Está com sua bicicleta, comprou a sua bicicleta, vai para a sua machamba com sua mulher ou carrega... 
no caminho, hoje imposto, passa ali de novo, imposto, três vezes imposto. Provoca descontentamento. 
O Povo precisa de estar a vontade. [APLAUSOS]

Há um transporte de Nauela que tem que ir ali para Alto Molócuè, ou de Alto Molócuè tem que 
ir para Quelimane. Sabemos que paga-se cem Meticais. Vai no caminho cento e vinte. Ahh, hoje 
duzentos. Nem sabe bem quanto se paga. Provoca descontentamento. Está aí o Polícia de Trânsito. 
Está a passar o carro. Pára. Documentos. Mostra. Vai. Pára. Documentos, ahh, veja lá mata-bicho. 
Isto provoca descontentamento. Isso cria instabilização. 

Quando estes, ou o Fundo 7 milhões, o Conselho Consultivo Distrital. Há um projecto que se 
apresenta. Sempre ganha a mesma pessoa. Depois, ou ganha a empresa da mesma pessoa. Isso 
provoca descontentamento. É ali onde nós queremos começar a atacar esses problemas para criar a 
estabilidade e o Povo viver em Paz. É esse trabalho que nós queremos fazer, não trabalho com armas. 
E vocês vão nos ajudar para localizarmos essa gente e para começarmos a resolver de base, porque 
são essas pequenas coisas que criam descontentamento e depois cai no descrédito aquele trabalho 
que nós queremos fazer. Mas também vamos ficar atentos para aqueles que andam a desencaminhar 
a população, o Povo. Andam a mentir, andam a inventar histórias para o Povo viver em pânico. A 
noite o Povo tem que se esconder, porque alguém disse que se você não faz isso, nós vamos te fazer 
isso. O Povo não pode viver condicionado. Estamos atentos a essas pessoas também. [...] 

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]

A Vice-Ministra das Finanças afinal casaram aqui em Molócuè. Vocês são grandes. Eu pensava que 
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era sempre lá em Maputo. Estão a ver Unidade Nacional? Agora, se dividirem como é que fica? O 
marido fica em Molócuè e ela lá em Maputo. É assim? [Não!]
Estão a ver como vamos complicar as coisas?
Agora, tenho informação que tem dois jovens que pediram a palavra. Eu vou dar a palavra.

[Seguem-se as intervenções da população]

Não à Guerra!
    
Bom, os jovens grande parte vieram nos encorajar para trabalhar. A canção diz tudo: não à guerra, 
queremos a Paz! E foi a tónica do nosso comício hoje. As intervenções complementam o nosso 
objectivo de que viemos aqui para colher os ensinamentos também da população e, por exemplo, a 
questão que coloca da criação da Direcção Distrital da Juventude e Desportos, Turismo e Cultura, 
vamos avaliar sobretudo porque de facto a juventude está no Distrito. Portanto, é uma sugestão que 
nós vamos reflectir e ver como podemos implementar. 

Presença da Polícia de Intervenção Rápida

A introdução da Polícia de Intervenção Rápida nos Distritos ou nos municípios não é muito... o 
objectivo nosso não é de encher ou inundar de polícias de intervenções em momentos... porque 
aquela chama-se de intervenção rápida para questões de fundo e de necessidade, onde a força normal, 
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de controle normal não funcione. Mas, por isso mesmo podemos dizer que a Polícia de Intervenção 
Rápida está em toda a parte onde é necessário intervir rapidamente. Não é necessariamente que 
esteja a aparecer a passear. Tem que estar no quartel. E depois, aquele de protecção normal é que tem 
que aparecer muitas vezes. 

Vamos desencorajar a violência. Vamos encorajar para que as Polícias Camarárias ou mesmo de 
Protecção desempenhem com zelo a sua tarefa e pensamos que esses intervirem da maneira 
oportuna poderão resolver as preocupações da população sem necessariamente colocarmos a Polícia 
de Intervenção Rápida em todas as esquinas da nossa existência.

Estimular a governação participativa

Acolhemos a ideia de ouvir mais a sociedade, pode não ser através da comissão, mas isso que estou 
a fazer aqui é também ouvir. Mas mesmo assim vamos encorajar os nossos governos distritais e se 
chegarmos a conclusão que essa forma sugerida, poderemos ver. O objectivo da intervenção ficou 
claro, é que nós temos que ainda desenvolver mais a governação participativa, estando junto da 
população que precisa de ser ouvida.  

Reabilitação do sistema de abastecimento de Alto Molócuè

Sobre água para a vila de Alto Molócuè, a primeira fase já começou. Penso que essa primeira fase vai 
cobrir acima de 30 % e a segunda fase, está-se já a assinar o acordo e está dentro do nosso quinquénio 
a reabilitação do sistema de água de Alto-Molócuè. O mesmo que aconteceu para a Estrada em 
Nampevo-Alto Molócuè, estamos a mobilizar recursos para ver se pegamos a Estrada para Gúrue. E 
quando estivemos também em Morrumbala também tivemos pedidos idênticos. O problema é que 
temos que trabalhar mais. O nosso bolo, lá o nosso saco onde temos que buscar o dinheiro não existe. 
Muitas das vezes contamos com apoios, mobilizar. Por isso mesmo, mais uma razão que nos deixe 
em Paz para nós podermos produzir mais e resolvermos estes problemas de estradas, como eu disse 
durante a minha intervenção. 

Internato para a Escola Secundária

Pediram internato para a Escola Secundária Geral. Estamos a conceber para o próximo ano, 2016. 
Mas nós estamos gradualmente a tentar aproximar escolas às comunidades para a pessoa sair da 
sua casa e ir estudar. Portanto, reduzir ao máximo os internatos, que tem outros custos que não nos 
permitem expandir as escolas, expandir a educação. Então, levando a escola para perto da casa, já 
não há necessidade de internato. Mas, para este caso em concreto estamos a contemplar internato 
para o próximo ano, aí para a Escola Secundária Geral.

Ecógrafo para Alto Molócuè

Vossa mensagem pede ecógrafo. É bonito isso ouvir. Isso significa que a população está atenta a 
aquilo que falta para poder resolver as suas preocupações. Procuramos perceber e a Província está 
a procurar contemplar. Penso que a qualquer momento poderão ter este equipamento no vosso 
Hospital de Alto Molócuè. Está na agenda da saúde e sobretudo da Direcção Provincial da Saúde.    

Energia, estradas e pontes

Durante o quinquénio, e não so, antes de 2017, o Ministério da Indústria e de Recursos Minerais e 
Energia, estão a se organizar para puxar energia para Mutala, mesmo para aqui para Nauela. É uma 
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preocupação. A população toda precisa de ter energia.    

Falaram também numa outra ocasião sobre a Ponte sobre o Rio Numai. Nós vamos ver, parece que 
não há grandes queixas. Temos que ir ver, avaliar o estado em que está a ponte, como está, mas ainda 
é transitável. O que viram e que está a acontecer é sobre o Rio Molócuè. Essa ponte está em obras e 
vocês próprios já estão a ver a mobilização do equipamento que vai funcionar. 

E pensamos que as preocupações das populações do Distrito de Alto-Molócuè são conhecidas por 
nós. E nós vosso Governo, sem discriminação nenhuma, estamos a trabalhar para resolver essas 
preocupações. Queremos mais uma vez pedir Unidade Nacional, mas sobretudo pedir a população 
do Distrito de Alto Molócuè para se concentrarem para coisas sérias. Porque sempre, sempre as 
coisas aconteceram aqui. Aconteceram mais do que outros sítios, porque temos a consciência de 
que há muita população. E para isso vocês também precisam de trabalhar. Precisam de pensar bem. 
Reflectir bem o que é que está bom o que é que está mal. Não pode sempre receber, receber sem dar. 
Sem você próprio escolher bem para poder resolver os seus problemas. Nós vamos trabalhar, nunca 
vamos parar. Obrigado Molócuè! Obrigado!
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
NO FINAL DA VISITA PRESIDENCIAL A ZAMBÉZIA

Vila Municipal de Alto-Molócuè, 1 de Julho de 2015

Presidente da República: Estão cómodos com os casacos ou está frio? Também vocês estão com 
casacos...

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Muito boa tarde Camarada Presidente. Obrigado por 
estar aqui. Muito boa tarde caros colegas. Estes são os jornalistas que acompanharam a visita 
presidencial a Província da Zambézia. Chegado este momento, ponta final desta visita, gostariam 
de saber do Camarada Presidente, qual é o balanço que faz. E certamente, há algumas questões a 
colocar. Muito obrigado.

Saudações da população 

Presidente da República: Bom, para nós estamos agradavelmente... diria, estamos a fazer uma 
avaliação bastante agradável porque atendendo que nós estamos já na quarta ou última Província 
para visitar, o grau – a tendência – é sempre crescente. Chegamos a Quelimane e vimos aquela 
população que nos acolheu. E na Cidade de Quelimane já nos conheciam. Portanto, não se colocava 
o problema de querer ver a pessoa só. E assim fomos para onde fomos, passando por Morrumbala, 
Namacurra e hoje aqui e Nauela (Posto Administrativo). Não estava prevista a recepção massiva aqui 
na vila (de Alto Molócuè) porque vínhamos simplesmente fazer encontros com o Governo Provincial. 
Mas mesmo assim, ficamos encorajados com aquelas músicas, as canções que as populações nos 
encorajam e nos recomendam para continuarmos a lutar pela Paz e Unidade Nacional.

 
Objectivos da visita

Os nossos objectivos foram conseguidos: (i) aqueles de agradecermos; (ii) o objectivo de 
transmitirmos a missão para os 5 anos – o nosso Programa de Governação; mas também (iii) ganhar 
mais a sensibilidade e sobretudo actualizar a nossa tabela de actividades na Província de Zambézia. 
É verdade que fizemos em 4 Distritos, mas a informação que temos e as preocupações são muito 
integradas. Não estivemos em Gúrue, mas as populações falaram de estradas para Gúrue; Não 
estivemos em Maganja da Costa, mas falaram também de água que deve ser gerida a partir de Nante, 
em Maganja da Costa. Para dizer que a visão integrada das coisas ao nível do País já está a assumir a 
sua proporção aceitável. 

Continuidade aos projectos do mandato anterior

Tivemos também o orgulho de darmos a continuidade de abertura com alguns projectos que 
começaram no mandato passado. Vimos bem o edifício que foi inaugurado – que inauguramos na 
Cidade de Quelimane. Moderno sim, mas sobretudo o que interessa é o ambiente propício para 
o trabalho, porque o conforto é bastante importante para quem trabalha e nós ficamos satisfeitos 
por ver que a Cidade ganhou mais um edifício, mais uma infra-estrutura. Mas o importante é que 
os trabalhadores, os funcionários das Finanças e da área de Estatísticas vão conseguir produzir no 
máximo porque tem condições de trabalho.
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Infra-estruturas de investigação sobre sementes certificadas

Como sempre vêem, quase que um pouco por todas as Províncias por onde passamos, alguma coisa 
de investigação, de pesquisa fazemos. E fomos ver aquele laboratório que vai ajudar bastante para a 
qualidade de sementes para o nosso País. É verdade que existe no Norte, no Centro e no Sul. Mas a 
Província de Zambézia pela dimensão da sua produção, o tamanho próprio da Província, justifica 
este laboratório porque vai conseguir qualificar a semente e permitir assim mais produtividade e 
evitar percas. Percas de esforço, perdas de tempo porque a época da sementeira até agora, enquanto 
não usarmos mecanismos ou métodos sofisticados ainda de irrigação, mas aqueles que são sazonais 
não podemos ainda nos dar ao luxo de perder uma oportunidade porque a semente não tinha 
qualidade. Ficamos encorajados e pensamos que vamos atingir objectivos da governação nossa nessa 
área da agricultura.

Parques de máquinas agrícolas 

A visita que fizemos ao parque foi uma amostra para ver como é que os parques estão, como estão 
a ser geridos, mas também permitiu para os encontros que tivemos com os produtores, com os 
líderes, com os combatentes levarmos a mensagem de que sim, existe esse equipamento e vai ser 
melhorado dessa forma, para ver se gradualmente as populações começam a ganhar o gosto e o 
hábito de usar o equipamento para produzir e produzir grandes quantidades, gastar menos esforço, 
produzir com qualidade. Então, estamos motivados. Ficamos satisfeitos porque a Província tem 
muitas associações e os associados para produtores não são egoístas e compreendem qual é a sua 
tarefa. Não são choramingões, portanto aqueles que reclamam tudo, mas sim querem sim participar 
na solução dos seus problemas.   

Escola em construção

Hoje fizemos visita a uma escola que está em obras, está em construção. Vai sobremaneira reduzir 
o fluxo de crianças em turmas grandes mas pensamos que mesmo assim não chega. Precisamos de 
fazer muito mais. Portanto, quanto a nós, o nosso ponto de vista, os comícios, a mensagem da Paz, 
a união que as populações da Zambézia exigem a nós – pressionam a nós – e o carinho, encorajam, 
dá-nos mais força para continuarmos. 

Estilo de trabalho

O balanço é positivo. Durante as reuniões do Governo Provincial, do Governo Distrital, continuamos 
ainda a trazer o nosso estilo de trabalho que é: (i) localizar as metas; (ii) trabalhar para os resultados; 
(iii) exigência para interpretação e quantificação dos próprios resultados porque é desses que nós 
podemos medir os indicadores e são indicadores não simplesmente numéricos mas aqueles que se 
têm que traduzir para a melhoria da vida dos nossos concidadãos. Melhorar a vida significa ter água 
para beber; ter comida para comer, de qualidade; ter escola com bons professores; ter a saúde; ter 
estradas para viajar ou para transportar a sua mercadoria; significa ter boa habitação; ter energia. 
Então, são essas as balizas que estão bem estabelecidas. Cada Distrito pode ajudar. Pode ajudar 
através da agricultura. Pode ajudar promovendo o turismo. Pode ajudar promovendo a pesca ou 
então a criação de gado. E a especialização [...] dos Distritos é diferente assim mesmo acontece para 
com as Províncias.  
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Não à guerra. Não à divisão 

Portanto, de uma maneira geral, o balanço é positivo e levamos de novo a mensagem da Paz para 
outras Províncias. E vamos dizer que a Província da Zambézia não quer guerra. Não quer divisão. 
Quer que todos nós Moçambicanos possamos viver unidos. 

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Muito obrigado Camarada Presidente. Está aberta a 
sessão de perguntas. Peço para identificar-se primeiro e dizer o órgão que representa. 

Eliseu Bento (Jornal NOTÍCIAS): Senhor Presidente falou hoje no comício que estava satisfeito 
sobre a questão da Paz. Está satisfeito porque algumas pessoas começaram a compreender. Quererá 
isto dizer alguma mudança, alguma evolução na questão das conversações?  

Mensagem de Paz

Presidente da República: Bom, a declaração que foi celebrada é um bom sinal, um indicador. 
Naturalmente que não é aquilo que na totalidade o Povo precisa. Mas é um indicador. É um meio 
caminho andado. Eu disse que se é o problema de produzirmos muita documentação – uma 
documentação que não fira a Constituição da República, se isso significa o Povo viver não ameaçado 
– não hesitaríamos de fazer isso. Mas a nossa afirmação é mais no sentido da medição da consciência 
das pessoas que estão envolvidas nesse processo e não sempre as lideranças. Não sempre as lideranças. 
Mas as lideranças desempenham um papel importante para poder trazer uma mensagem colectiva. 
Mas sente-se que as pessoas estão a perceber que o problema da Paz não é resolvendo o problema de 
uma pessoa. Não resolver o problema do Nyusi; não resolvendo o problema do João; não resolvendo 
sozinho o problema do professor Marcos; não resolvendo o problema do General Abel; mas é resolver 
o problema da maioria. A minoria submete-se a maioria e é exactamente essa consciência que as 
pessoas estão a começar a ter, que afinal sim, temos que falar. Isso sentimos um pouco por todo o 
sítio por onde andamos. Algumas zonas eram zonas totalmente difíceis, onde para compreender 
essa mensagem... até nem sabiam quem era o Presidente deles. Mas chegam, sabem, cantam, gritam 
e depois sabem que a preocupação principal agora que há é termos a Paz para resolver o problema 
da maioria: água! Não resolver o problema de chá ou uma garrafa de cerveja para o Comandante 
A ou para o Director Z. Mas é água potável para a população. Essa consciência estão totalmente 
encorajados.

Sérgio Costa (Revista TEMPO e a Bola Online): A pergunta que tenho Senhor Presidente são 
duas. Conforme a visita que fez a Província da Zambézia nas cheias, o que eu queria saber é o que 
é que já foi feito sobre a construção, e o qual é o balanço que foi feito. E a outra pergunta era sobre 
a preocupação que o Senhor Presidente tinha sobre a cólera que estava a matar mais. Queria saber 
sobre como é que está a situação da cólera?

Reconstrução pós-cheias

Presidente da República: Bom, ainda hoje – ontem e hoje – o Governo falou para o Parlamento 
para explicar a questão das cheias. Nós, nestas cheias tivemos uma coisa bastante notável que é a 
solidariedade dos Moçambicanos. Uma boa percentagem da despesa, da factura pelas cheias foi 
paga pela solidariedade dos Moçambicanos a nível de todas as Províncias, incluindo também esta 
Província. Mas também as destruições foram enormes. Nós estamos agora... o que fizemos é aquilo 
que viram. Em tempo recorde conseguimos restabelecer energia. As pessoas não imaginam aquilo. 
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Temos jovens, senhores que estavam a trabalhar debaixo de chuvas. Chuva a cair, mas chuva cheia 
– portanto, no chão. Nem bota servia... Mas em plena chuva para ver se conseguiam repor energia. 
Praticamente são esse tipo de heróis, esse tipo de pessoas que este País precisa. Deram as suas vidas, 
uns com febres, mosquitos etc., conseguiram repor a energia que a Zona Norte toda não tinha. E 
isso foi através das reservas que a própria Empresa EDM tinha – ou incluindo até adiantamentos – o 
que significa que é um esforço adicional. Ou então, a própria Estrada no Licungo – aí próprio no 
rio, na ponte quando caiu, quando se fez o desvio e depois continuou em menos tempo, quando se 
conseguiu fazer aquela rampa. Então, esses são esforços adicionais que foram feitos. 

Estávamos num momento em que acabávamos de tomar posse. Eu recordo que quando estive a 
fazer a leitura do meu discurso de investidura, naquele momento estava a cair chuva em toda a parte 
do País. E estava a sentir que é um fardo que estamos a levar. Mas assumimos naquele momento e 
transformamos aquele momento em desafio e acreditamos em nós mesmos... Até não tinha Ministros 
durante um ou dois dias... Tivemos que conseguir. Montamos os Ministros e avisei logo quando 
falava antes, quando lhes convidei para assumir e dizia que toma a posse e sai. Vai para a estrada e vai 
trabalhar. E foram e o resultado é aquilo que viram. Algumas áreas já conseguimos algum dinheiro 
através da União Europeia. Havia algum valor que era para fazer uma actividade. Essa ponte vai ser 
reposta, mas há muita coisa que precisamos já de agendar, precisamos de Programar, precisamos de 
mobilizar recursos e o Governo está a trabalhar neste sentido. Temos a consciência disso e pensamos 
que estamos no bom caminho. A comunidade internacional compreende, sobretudo os investidores, 
compreendem porque sabem que é uma coisa para resolver uma coisa concreta e não é uma coisa 
para capricho, mas é para resolver o problema do Povo. 

Combate a cólera

Relativamente a questão da cólera, não sei porque é que considerou assim, mas é bom assim porque 
a Província da Zambézia foi uma das que teve mais casos. Mas houve mais casos: em Tete, acima de 
3 mil casos. Portanto, casos e não mortes. E aqui, acima de 2 mil casos. Agora, em outras Províncias 
o que terá acontecido é que declararam tarde a existência de cólera. E na Zambézia quando chegou 
o dia, quando o primeiro caso foi identificado, imediatamente declarou. E isso ajudou muito para a 
consciencialização das pessoas, porque se as pessoas não sabem o que se passa e andamos a chamar 
diarreia enquanto que é cólera, distraem-se. Mas o que foi dito logo é cólera. Por isso, mais casos 
tiveram mas houve poucas mortes. Portanto, o rácio é de 20 e tal pessoas. 

Portanto, o rácio da morte encoraja. Ninguém deve morrer, naturalmente. O nível de controlo para 
aquele universo de pessoas que adoecia – a Província da Zambézia não foi a que teve mais casos 
de mortes – mas foi a Província que trabalhou e geriu. E geriu a doença e com toda a dificuldade. 
Esperamos e até agora na sessão estivemos a ver a próxima época para que casos como esses 
consigamos evitar o mais cedo possível. Obrigado. Vocês nunca têm perguntas. Eu fico a espera... 
Treinei muito para depois não me perguntarem. Fica para a próxima [RISOS].   
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10. VISITA PRESIDENCIAL A PROVÍNCIA DE NIASSA

A Visita Presidencial à Província do Niassa teve lugar de 3 a 6 de Julho de 2015. O Chefe de Estado, 
Filipe Jacinto Nyusi, desembarcou na Base Aérea de Cuamba, proveniente de Alto Molócuè, 
Província da Zambézia, onde foi recebido pelo Governador da Província, Arlindo da Costa Gonçalo 
Mazungane Chilundo, que estava acompanhado por Membros do Governo Provincial, Convidados 
e população local.   

Durante a sua estadia na Província do Niassa, o Chefe do Estado trabalhou nos Distritos de Cuamba, 
Mavago, Lago e na Cidade de Lichinga. Nesta missão, o Presidente da República fez-se acompanhar 
pelo Ministro da Economia e Finanças, Adriano Afonso Maleiane; pelo Ministro da Ciência e 
Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, Jorge Olívio Penicela Nhambiu; pelo Vice-
Ministro do Interior, José dos Santos Coimbra; pelo Vice-Ministro da Administração Estatal e Função 
Pública, Roque Silva Samuel; pelo Vice-Ministro da Saúde, Mouzinho Saíde; pelo Vice-Ministro 
de Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo Saul Atelela Ngunga; pela Governadora da 
Província de Gaza, Stella da Graça Pinto Novo Zeca; por Convidados26 , Quadros da Presidência da 
República27 e dos Ministérios da Administração Estatal e Função Pública; da Agricultura e Segurança 
Alimentar; da Educação e Desenvolvimento Humano; da Saúde; das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos; e dos Recursos Minerais e Energia28 .

No Distrito de Cuamba, o Presidente da República e membros da sua delegação plantaram árvores no 
Bairro Rimbane. Depois, o Chefe de Estado orientou um comício popular e visitou as obras de reabili-
tação da Linha Férrea Cuamba-Lichinga. Trata-se de uma importante infra-estrutura que visa facilitar 
o transporte de passageiros e mercadorias ao longo da linha, contribuindo para o desenvolvimento 
do País e do Povo Moçambicano. Visitou ainda as obras de construção do depósito de tratamento de 

26 Os convidados do Chefe de Estado nesta visita foram os senhores Margarida Talapa, Edson Macuác-
ua e Zacarias Arone Souto. 

27  Os quadros da Presidência da República que acompanharam o Presidente da República nesta 
visita foram: António Gaspar, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Políticos e de 
Comunicação Social; Salimo Valá, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Económicos 
e de Desenvolvimento; Catarina Mário Dimande, Conselheira do Presidente da República para a 
Coordenação Inter-Institucional; Guilherme Tamele, Assessor do Gabinete do Presidente da República; 
Cristóvão Gemo, Chefe do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, Adido de Imprensa do Presidente 
da República; Renízia Canhemba, Secretária do Presidente da República; Julieta Chirungo, Médica do 
Presidente da República; Momade Hanifo Momad, Chefe de Departamento na Presidência da República; 
Amosse Macamo, Américo Matavele e Hugo Acácio, Técnicos do Gabinete do Presidente da República.

28 Os quadros dos Sectores que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: Manuel 
Rodrigues Alberto, Director Nacional do Desenvolvimento Autárquico (MAEFP); Miguel Coanai, 
Director de Planificação da Administração Nacional de Estradas (MOPHRH); Filomena Maiópuè, 
Directora do Instituto de Fomento de Cajú (MASA); Ussene Isse, Director Nacional de Assitência Médica 
(MISAU); Antuía Severano, Directora Nacional do Ensino Primário (MINEDH); Higino Rodrigues, 
Director de Coordenação e Reassentamento/INGC (MAEFP); Marcelina Mataveia, Directora Nacional 
Adjunta de Energias Novas e Renováveis (MIREME); Vladimiro Manhiça, Director Nacional Adjunto 
de Geologia (MIREME); Carlos Yum, Administrador da EDM (MIREME) e Miguel Mocuba, Chefe de 
Departamento Central (MAEFP).
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água do FIPAG. No período da tarde, o Presidente da República presidiu à Sessão Extraordinária do 
Governo Provincial alargada aos Administradores Distritais e outros quadros, que decorreu na Sala 
de Sessões da Assembleia Municipal de Cuamba.

O Posto Administrativo de Msawize, no Distrito de Mavago, foi o segundo ponto escalado. Aqui, o 
Chefe de Estado presidiu ao comício popular e visitou o Centro de Saúde daquele Posto Administrativo. 
Esta visita foi a pedido de um cidadão que no comício orientado naquele ponto, transmitiu a 
mensagem que o Centro de Saúde estava em más condições de conservação e funcionamento. Nesse 
sentido, o Presidente da República visitou, sem aviso prévio, a referida unidade sanitária. 

Na Vila Sede de Mavago, a população soube que o Presidente da República havia orientado um 
Comício no Posto Administrativo de Msawize e porque não puderam deslocar-se até lá, mobilizaram-
se e juntaram-se no local onde tradicionalmente realizam-se os Comícios na Sede do Distrito à 
espera pacientemente do seu Presidente para o saudar. O Chefe de Estado, mesmo sabendo que 
aquele encontro não estava Programado, reservou um tempo para se dirigir à sua população que 
enchia por completo o local da realização dos comícios. 

Em Mavago, o Presidente da República inaugurou, no Bairro Ibo, a grandiosa Residência Oficial do 
Administrador Distrital de Mavago, que compreende ainda uma Residência Protocolar do Presidente 
da República, uma infra-estrutura cuja imponência confere dignidade a figura do Administrador, 
acto antecedido pelo Mbopezi – cerimónia tradicional de evocação dos espíritos dos antepassados – 
realizado pelo líder comunitário Mataka e precedido pelo plantio de árvore.

Ainda na Sede, o Chefe do Estado inaugurou a Central Fotovoltaíca de Mavago, uma infra-estrutura 
de geração de energia limpa que irá impulsionar o desenvolvimento socioeconómico do Distrito. 
Este acto foi antecedido do Mbopézi realizado pelo líder comunitário Mataka. Por outro lado, dirigiu 
a Sessão Extraordinária do Governo Distrital alargada a outros quadros.

De Mavago, o Chefe de Estado seguiu para Metangula, Sede do Distrito do Lago, onde à chegada o 
Presidente da República e membros da sua delegação plantaram árvores. O Presidente da República 
inaugurou a embarcação de fiscalização pesqueira Nkholokolo que vai contribuir para o uso 
sustentável dos recursos pesqueiros, optimização dos benefícios económicos decorrentes da pesca e 
para a preservação e conservação do meio ambiente e da biodiversidade. Aquele acto foi antecedido 
do Mbopezi – cerimónia tradicional de evocação dos espíritos dos antepassados – realizada pelo 
líder comunitário Pedro Matias Mazere e precedido de explicações e demonstração.

Em Metangula, o Chefe de Estado visitou a Feira do Peixe, onde estavam expostos produtos e artes 
de pesca, bem como alguns pratos preparados a base do peixe. Posteriormente, orientou o comício 
popular na área do Mercado do Peixe e visitou ainda, sem aviso prévio, a Praia de Chuanga. Depois, 
dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo Distrital alargada a outros quadros e manteve um 
Encontro com os Pescadores do Distrito do Lago.

A Cidade de Lichinga foi o último ponto escalado nesta Visita Presidencial, tendo o Presidente da 
República visitado o Complexo Agro Industrial AC-MATAMA, dirigido o comício popular, visitado 
o Hospital Provincial de Lichinga e orientado o Encontro com os Fazedores de Cultura e Desporto 
na Província. Seguidamente, presidiu a Sessão Extraordinária do Governo Provincial alargada 
aos Administradores Distritais e outros quadros para o Balanço da Visita e terminou com uma 
Conferência de Imprensa aos orgãos de comunicação social. 
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
CUAMBA

Vila Municipal de Cuamba, 2 de Julho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]

Ahhh, eu estou a vir daqui perto, Alto Molócuè. Disseram-me: diga lá aos irmãos de Cuamba, quando 
gritarem nós queremos ouvir, porque quando eles gritavam, vocês ouviam!

Cuamba hoye! [hoye!]

Esse é Cuamba que eu conheço. Aquele Cuamba que quando comboio apita, ouve-se em Metarica ou 
em Metande, mesmo em Itepela.  

Moçambique hoye! [hoye!]

Mucheliwa![Micheliwa!]
Assalam Aleikum! [Aleikum Salam]
Aliham dulila hi chukrani!

Nyusi, kimiro!
Kirivava!

Agradecimentos pela presença, orações e ofertas 

Muito obrigado, população de Cuamba! Nunca mais chegava o dia. Tentamos chegar a primeira 
vez, mas não conseguimos falar. Chegamos durante a campanha, mas tivemos uma infeliCidade. 
Acabávamos de perder o nosso Presidente do Conselho Municipal. Fomos recebidos, mesmo assim. 
Fomos transmitir os nossos sentimentos, mas não reunimos. Demos prioridade à cerimónia do 
nosso familiar.  

Eu quero agradecer essa recepção a partir aí do Aeroporto. Essas danças todas, canções, estava a 
recordar Chioda. Eu por pouco dava o passo. Pensei, hei-de dar no Lago Chioda o passo. Muito 
obrigado por esta recepção toda!

Quero agradecer também as orações aqui proferidas pelo Reverendo João, do Conselho Cristão 
de Moçambique, e pelo Sheik Sacha, da Comunidade Muçulmana aqui em Cuamba. Estes que nos 
proporcionam um bom dia e criam um bom ambiente, mas sobretudo, pelo conteúdo porque apelam 
à Paz para Moçambique e à Unidade dos Moçambicanos. 

Quero aproveitar este momento para saudar os nossos irmãos muçulmanos, que estão agora no 
momento de reflexão sobre a vida de Moçambique, a vida das famílias, das crianças, das mulheres, 
dos idosos. Essas orações que vão ajudar a construirmos Moçambique, a construirmos as nossas 
famílias.     

Na mensagem que representa toda a população, ouvimos as felicitações, os encorajamentos, mas 
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também as principais preocupações da população de Cuamba. E algumas, são de toda a Província de 
Niassa e também são de toda a Nação, porque quando se refere a uma estrada que sai de Maputo até 
Lichinga é uma necessidade para todos os Moçambicanos.  

Quero ao mesmo tempo agradecer, do fundo do meu coração as ofertas. Mesmo com todas as 
dificuldades que as famílias têm, conseguem partilhar com os outros o pouco que existe. Estas ofertas 
que aqui foram anunciadas pelo nosso Administrador do Distrito de Cuamba.

Quero, entretanto, pedir aqui à população de Cuamba porque é muita comida que me deram. 
Também recebi comida em Morrumbala. Recebi comida em Namacurra, em Quelimane. É muita 
comida. Eu também quero partilhar. Com a vossa autorização, gostaria de deixar essa comida aqui 
para a Escolinha da Igreja onde acolhe aquelas crianças vulneráveis, com doenças, para ajudarmos 
para fazerem papinhas para o crescimento dessas crianças. Com a vossa autorização, eu gostaria de 
entregar essa comida às crianças. [APLAUSOS]

Vou deixar também o dinheiro, porque para fazer papas precisa também de pôr ou sal ou açúcar. 
Então, para mim se compra um pouco açúcar para esses poucos dias, não chega. Isso vai terminar, 
mas as crianças vão existindo, mas com cada um a dar um pouco, penso que poderemos minimizar 
os custos para aquela Igreja. Portanto, deixarei também os seis mil que me foram oferecidos pelos 
empresários de Cuamba. 

Cuamba no Coração

Niassa hoye! [hoye!]

Eu, antes de fazer o agradecimento que vim fazer à população de Niassa e de Cuamba, quero 
me recordar, quero dizer, que sempre a população de Niassa está no meu coração! Eu cresci 
profissionalmente nesta linha. Eu conheço melhor do que muitos de vocês aqui Cuamba. Eu andei 
de zorra daqui até Lichinga, incluindo a noite. Há dias que cruzamos com leão na zona de Itepela. Eu 
fiquei semanas e semanas na zona de Metande. Por isso, mais uma vez, quando chego a esta terra me 
sinto em casa. E muito obrigado por esta recepção de carinho que vocês me dão! 

[Dirigindo-se ao intérprete] Não falei que eu era Director. Eu disse que dormi em Metande, porque 
muitas vezes que dormi aqui não era Director, era operário. Por isso, hoje pedi para andar de comboio. 
Depois deste comício, quero ver se de facto a linha estão a reabilitar. Quero subir comboio e andar. 
Quero ver com os meus próprios olhos. [APLAUSOS]

Agradecimento pela participação no processo eleitoral

Irmãos em Cuamba,

Eu trago uma mensagem que sob o ponto de vista da minha pessoa, com toda a humildade, considero 
muito forte. Vim agradecer a população da Província de Niassa, mas neste comício em particular, 
para a população de Cuamba, por terem no dia 15 [de Outubro de 2014] todos em idade e com 
registo, que foram votar para poder fortalecer a democracia no nosso País. 
Todos aqueles que foram votar, não interessa votaram a quem ou a que Partido, mas demos o sinal 
ao mundo de que em Moçambique para se ficar dirigente é preciso ser escolhido pelo Povo. Por isso, 
muito obrigado população de Cuamba!
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Distrito de Cuamba,

Eu quero deixar um agradecimento especial por terem votado no melhor Programa – Programa 
do meu Partido – e no melhor candidato que vocês escolheram, que sou eu. O Distrito de Cuamba 
decidiu Eleições na Província de Niassa. Do fundo do meu coração, muito obrigado! Asante Sana 
Cuamba! [APLAUSOS]

Agradecimento pela solidariedade durante as calamidades

Quero também, dizer que em vosso nome agradeci ao Povo Moçambicano pela solidariedade que deu 
durante o tempo das calamidades das chuvas da Província de Zambézia, da Província de Nampula, 
da Província de Niassa, da Província de Cabo Delgado e mais algumas Cidades que não são do Norte, 
que não são do Centro só, mas também do Sul, pela solidariedade que deram. O pouco que tiveram, 
tiraram e ofereceram. O pouco que tiveram, deram a aqueles que precisavam mais, mas sobretudo até 
através de palavras, de expressões, de canções, de danças, solidarizaram-se connosco. Eu transmiti, 
em vosso nome, os agradecimentos. Mas também quero agradecer a população da Província de 
Niassa própria, que aqueles que estiveram bem mas também fizeram tudo para ajudar aqueles que 
precisavam e sobretudo aqui em Cuamba, onde estivemos quando tivemos esse sofrimento. 

Mais uma vez o Povo Moçambicano mostrou a sua maturidade, o sentido da Nação, da União. No 
momento próprio do sofrimento, o Povo juntou-se e fez tudo por tudo para minimizar o sofrimento 
dos outros. Portanto, o sinal da Unidade Nacional, o sinal da responsabilidade e o sentido de uma 
Nação junta foi mais uma vez demonstrado naquele momento de sofrimento. Por isso, quero também 
agradecer a todo o Povo Moçambicano que tem sabido estar em momentos próprios. 

O Programa Quinquenal do Governo e as prioridades

Em segundo plano, depois daquelas visitas que fizemos, dos encontros. Depois de ver o Programa 
que vinha sendo realizado no mandato anterior, o que é que temos que continuar, já tínhamos dito 
que vamos continuar com os projectos iniciados, aqueles que não terminam em 5 anos; aqueles que 
não terminam em 2 anos se forem iniciados tarde. Depois de tudo isso, sentamos. O nosso Governo 
– depois de criarmos o Governo – escreveu, elaborou um Programa para os 5 anos da Governação 
onde todas as prioridades e as preocupações do Povo estão ali. E viemos aqui para, hoje, informar o 
que é que está escrito, como está escrito, porque os donos do Programa são vocês. 

O nosso Programa tem 5 prioridades. Não quer dizer que os problemas do Povo Moçambicano so 
podem ser resolvidos em cinco prioridades. Mas nós escrevemos o Programa em cinco prioridades 
que englobam todas as coisas. E essas prioridades se complementam. Se completam. Então, temos 
cinco prioridades que queremos anunciar a vocês. 

São cinco prioridades aglutinados porquê? Porque há uma coisa que começa mas não termina. Não 
quisemos fazer assim: um, energia: então, só falar de energia; dois, saúde: só falar de saúde; três, água: 
só falar de água; porque há uma coisa que começa na água, passa por energia, passa por comida, por 
peixe. Imaginemos: energia, é produzida através da hidro-eléctrica, por exemplo de Cabora Bassa. 
Cabora Bassa produz energia. Água produz energia. Aquela água pode se consumir. Aquela água 
pode irrigar machambas. Aquela água cria peixe. Então, toda a coisa que se cria ao mesmo tempo 
sobre o mesmo projecto, ficaria mal dizer água e parar ali. E peixe, de um lado. Por isso, temos 
esses cinco prioridades que se jogam, que se complementam, que fazem tudo. É isso que viemos 
comunicar.     
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Consolidação da Paz, Unidade Nacional e a Soberania

A nossa primeira prioridade, é essa que vocês falaram na vossa mensagem. É a consolidação da Paz, 
Unidade Nacional e a nossa Soberania. Todas as vitórias que tivemos neste País foi com base na 
Unidade Nacional. Quando estivemos parcelados nunca tivemos nenhuma vitória. Por isso, se nós 
quisermos fazer alguma coisa no País, temos que estar unidos do Rovuma ao Maputo, do Zumbu 
ao? [Índico!]

É isso que o Povo sabe!

A Paz que está nesta nossa prioridade é o nosso pão de cada dia. Sem a Paz nada se pode fazer. Não 
sei se de facto a Província de Niassa tem saudades da guerra? [Não!] 
Tem saudades da guerra? [Não!] 
Ou tem saudades da Paz? [Sim!] 
Quem quer a Paz levanta mão! Eu levantei!
Quem quer a Paz?

Moçambique hoye! [hoye!]

É a nossa prioridade essa!

A consolidação da Soberania que está nessa primeira prioridade é termos a terra, é termos a Pátria, 
é termos a certeza de que o nosso País começa ali e termina acolá. É não sermos agredidos. É 
sermos uma Nação e sermos respeitados. E nós conquistamos a nossa Independência e ninguém 
tem saudades do colonialismo ou outro tipo de exploração. Por isso, é na nossa primeira prioridade 
Unidade Nacional, Paz e a Consolidação da nossa Soberania. Somos nós e ninguém mais no nosso 
País. Esta era a primeira prioridade. 

Desenvolvimento Humano e Social

A segunda prioridade é o Desenvolvimento Humano e Social. Esta é que é a segunda prioridade 
da nossa governação. Portanto, o Homem está no centro das nossas atenções. Nós queremos 
trabalhar para que o Moçambicano cresça bem, portanto, tenha comida; o Moçambicano estude 
bem; o Moçambicano tenha hospital com bons médicos e com medicamentos; queremos que o 
Moçambicano viva bem, com habitação; queremos que o Moçambicano tenha energia. Então, quando 
estamos a resolver o problema do Desenvolvimento Humano, somos obrigados e pressionados a 
criar condições de água, de energia, de saúde, de escolas, de estradas... Essa é que é a preocupação 
principal. Não pegamos fazer estrada. Pegamos o Homem. O que é que o Homem precisa. É esta que 
é a nossa segunda prioridade.   

[...] da mulher, referimo-nos do idoso, referimo-nos do Combatente. É de todo Homem. Essa é que a 
prioridade da nossa governação. O centro da governação: o Moçambicano. Resolver os interesses do 
dono do País, que é o Moçambicano. 

Emprego, Produtividade e Competitividade 

A terceira prioridade. A terceira prioridade dos nossos cinco anos de governação é a promoção 
do Emprego, Produtividade e Competitividade. Emprego, produtividade e competitividade. Vamos 
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promover o trabalho e o auto-emprego. Para isso, vamos investir no sector familiar. Vamos promover 
a industrialização do nosso País. Vamos, na agricultura, na exploração mineira, florestal, no turismo, 
na pesca, na agro-pecuária, tudo para ver se criamos mais auto-emprego para o nosso Moçambicano. 
E neste processo de promoção de emprego, existem Programas ou actividades concretas. Essas 
actividades ainda vão desdobrar-se mais nos nossos planos anuais.  

Produtividade

Aqui na produtividade, gostaria que a população de Niassa, a Província rica em agricultura, mas 
também pode fazer a pecuária, em florestas, em minas, gostaria que ficássemos atentos aqui. Nós 
estamos a produzir. Mas gostaríamos de produzir com qualidade. Produzir mais. Nós trabalhamos 
na Província de Nampula, trabalhamos na Zambézia, trabalhamos nas Províncias do Sul durante as 
nossas visitas. Há o que estamos a ver de qualidade e que nos encoraja e gostaríamos que a nossa 
população, o nosso Povo, aderissem a esse projecto porque provoca o desenvolvimento com maior 
rapidez. 

Aqui perto aqui, o vosso vizinho Ribáuè, já com as técnicas que o Ministério da Agricultura está 
a introduzir, com a investigação, sabe antes o que é que o solo vai produzir melhor; que tipo de 
feijão colocar ali. Sabe antes qual é o compasso melhor para dar feijão ou dar menos feijão. Então, 
essas técnicas sabem também que tipo de semente usar. A semente que pode produzir rápido e 
muito milho, por exemplo. Tem o Matuba, tem o Manica, tem outras espécies de milho. Então, essas 
técnicas que os nossos extensionistas estão a ensinar, precisamos, porque no mesmo hectar que eles 
tinham antes, tiravam uma tonelada de milho. Agora, com estas técnicas novas estão a tirar três a 
quatro toneladas. É isso que nós chamamos produtividade. Pouco esforço, muita produção. E com 
pouco esforço, se quisermos fazer mais, em vez de um hectar, faremos dois, três e teremos tempo. Por 
isso, é o projecto dos nossos cinco anos da governação. 

Competitividade

Quando falamos em competitividade estão em vantagem. O feijão de Niassa, não tem comparação. 
A batata de Niassa, tem batata pequena – muito saborosa – mas há vezes também que tira batata 
muito grande. Então, nós queremos que se produza com qualidade, que possamos empacotar. 
Empacotando esse feijão, é so arranjar um plástico bonito escrito MADE IN MOZAMBIQUE ou 
FEITO EM MOÇAMBIQUE, EM NIASSA, EM MAJUNE, com embalagem boa e colocarmos no 
mercado. Porque há vezes que nossos irmãos compram feijão, ou compram batata que vem de outros 
Países, que não tem sabor, mas porque nós não colocamos na montra, não embelezamos e não 
vendemos. Queremos competir para trazer mais riqueza para o nosso País. É este o Programa do 
vosso Governo. Portanto, a terceira prioridade que eu disse foi: criação de emprego, competitividade 
e produtividade.     

Construção de infra-estruturas económicas e sociais

Escolheu o vosso Governo como a quarta prioridade, aquela que resolve muitas das vossas 
preocupações, a construção das infra-estruturas económicas e sociais. Sociais são escolas, escritórios 
de justiça, hospitais... Económicas são essas estradas, linhas férreas, etc., energia. Portanto, esta é a 
quarta prioridade que nós escolhemos para fazer. Por isso, vamos continuar a promover obras ou 
infra-estruturas de energia. Nós em Moçambique temos uma vantagem. Uns dizem que nós somos 
ricos. Não gosto muito de usar o termo riqueza. Somos ricos em muita coisa: em homens que pensam, 
somos ricos na nossa atitude, na nossa personalidade, na nossa capacidade de imaginação, mas há 
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recursos que aqui em Moçambique... Uma das coisas que nós queremos promover é energia. A energia 
pode ser energia de sol, a energia pode ser energia através da água, a energia para Moçambique pode 
ser através de carvão, a energia para Moçambique agora, já podemos falar, pode ser de gás. Por isso, 
infra-estruturas para energia vamos erguer para todo o território.

Barragens para produção de energia eléctrica e para irrigação

Nós vamos promover durante os cincos anos, de mais barragens como por exemplo temos que começar 
o processo da construção – pode não terminar em cinco, mas tem que começar. Se não começa em 
nenhum cinco anos vai terminar – essa de Mpanda Ncua que tem ouvido falar, estamos agora para 
começar a construção do HCB Norte. Portanto, aquele que existe que é um pouco grande, vamos 
fazer mais uma que não atinge aquela quantidade. Porquê? há um problema. Os Moçambicanos não 
devem pensar que para ter energia so tem que ser de Cabora Bassa. Aquele é o que tínhamos, mas 
já não tem capacidade suficiente para mover as fábricas. As vezes é muito mais caro. Vimos quando 
tivemos as cheias. Cortou-se em Mocuba, ali. Então, todo o Norte ficou sem energia. Criando mais 
alternativas, nós podemos ter o nosso País iluminado com menos custos e com mais segurança. 
Energia de qualidade. Por isso, dissemos, a Paz vai nos ajudar. Os que nos agitam para nós não 
resolvermos definitivamente o problema de energia não estão a ajudar o País. 

Nós já mapeamos, por exemplo, aqui a Hidroeléctrica para Alto Malema ou também sobre o Rio 
Lúrio do lado de Nampula. Mas a energia estando ali pode se expandir para onde está. Escolhe-se 
para fazer barragem no sítio onde Há mais água, onde há mais velocidade. Mas aqui na Província de 
Niassa também, nós estamos a conceber durante o quinquénio para a promoção de mini-hídricas. 
Por exemplo, em Ntenga, em Ntimbe, em Luanga, em Luisse, em Size. Se nós concretizarmos isso, 
todas as vilas que estão aí perto vão ter energia. Vão promover o desenvolvimento, porque irmãos 
energia não é só para ter luz na estrada. É para fazer fábricas também. 

Aqui em Niassa ainda, estamos a conceber a Hidráulica sobre Locomwe – vocês sabem – e também 
barragens para irrigar, portanto, regadios em Luatize e mesmo em Mussungue. Porque se nós 
quisermos fazer a produção de grande envergadura temos que ter água. E isso tudo vai irrigar e vai 
disparar o desenvolvimento à Província do Niassa. 

Mesmo sobre as infra-estruturas ainda para a Província de Niassa, temos a linha férrea. Essa não vai 
parar. Durante a campanha não tinha iniciado e nós dissemos vai começar. Já começou. Tínhamos 
dito que aquilo que falamos temos a certeza que vamos fazer. 

Estradas para Niassa e a mobilização de recursos

Esta estrada, a mensagem aqui assusta-nos, quando diz que tem que acelerar porque está a atrasar. 
De Malema para Lichinga tem que passar aqui por Cuamba. Tem que chegar. O carro tem que sair 
sem problemas da Cidade de Maputo até Lichinga, ou de Lichinga até Maputo. Agora esteve parado. 
Vocês têm razão quando assustam porque estava parado. Do lado de Malema para Cuamba foi muito 
rápido. Houve uma certa seriedade. Estamos em cima deste projecto. Agora estivemos a falar. Até 
trouxe algumas pessoas que são muito importantes no meu Governo. Quando falo com eles me 
garantiram que no próximo mês tem que retomar o trabalho, porque não pode continuar a atrasar 
mais. Tem que continuar. Por isso, vai continuar. 

Esta Estrada Marrupa-Ruace, já foi feita do lado de Niassa. A estrada não consegue ligar para 
Montepuez para vocês ligarem de Lichinga directamente até Pemba ou até Nacala. Estivemos a ver 
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qual é o problema. Naturalmente o orçamento para este quinquénio acabou de ser aprovado e graças 
aos deputados, neste caso calhou ser os deputados da Bancada do meu Partido, que lutaram para 
se aprovar. Aprovou-se o orçamento e vamos recomeçar. Estamos a mobilizar já os recursos para 
recomeçar, porque não pode continuar a andar até a fronteira e parar. Não se pode fazer assim. Tem 
que se continuar. E isso, durante esse quinquénio, ainda dentro desse ano ou mais tardar próximo 
ano, da reabilitação da linha.

Niassa hoye! [hoye!]

Continuamos a dizer: so falamos aquilo que vamos conseguir fazer. Não aquilo que gostaríamos de 
fazer. Gostaríamos de fazer muita coisa, mas aquilo que podemos fazer é aquilo que a gente faz. Por 
isso, mais uma vez agradeci a aprovação do Orçamento do nosso Quinquénio que me vai ajudar a 
trabalhar com o Governo e resolver, porque se não acontecesse aquilo Niassa continuaria a reclamar, 
a falar Niassa esquecido, Niassa esquecido. Espero que não haja muitos Moçambicanos que queiram 
esquecer Niassa. 

Agradecimentos a Assembleia da República 

Quero em vosso nome, agradecer também a Assembleia por ter aprovado o Orçamento, porque 
vamos ou já iniciou o processo da asfaltagem da Estrada Cuamba-Muita até Massangulo. E vamos 
conseguir fazer o estudo para fazer asfaltar de Massangulo até Lichinga, graças a esta aprovação que 
nos foi beneficiada.

Hospital para Cuamba

E isso, nos permite também fazer o hospital para aqui Cuamba. Este já temos a certeza. Vão ter 
hospital impecável, grande e equipado aqui em Cuamba.

Escolas técnico-profissionais

E este ano ainda vamos começar, está no nosso projecto, construir três escolas: uma, vamos reabilitar 
mas duas escolas de formação técnica profissional para Província de Niassa, vamos fazer. Também 
tínhamos prometido e incluímos no Programa, porque não falávamos sem saber que podemos fazer. 
E vamos fazer!

Gestão sustentável de recursos naturais e ambiente

A nossa quinta prioridade, a última prioridade. Portanto, eu disse que eram cinco. A última prioridade 
é a gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente. Nós temos que controlar a riqueza que 
os nossos antepassados deixaram para nós. Deixaram água no nosso território. Deixaram por baixo, 
aquilo que não sabemos, mas cada dia estamos a descobrir. Deixaram árvores. Deixaram animais, 
deixaram tudo bem. Nós temos que preservar, mas também temos que explorar. Explorar da forma 
racional. Não ir podar toda a mata e ficar deserto. Não matar todos os animais e ficar só com moscas. 
Não! Temos que fazer com coisas com consciência para continuarmos a existir. Se cortarmos tudo 
começa a não chover. Ou se chove, chove de qualquer maneira. Essa é a nossa prioridade, para os 
Moçambicanos merecem esses bens. Mesmo quando exploramos esses bens aí, tem que beneficiar 
a vocês que são donos desses bens. Não beneficiar a um grupo de pessoas. E isso é preciso boas 
políticas. Estamos em cima disso e essa é a quinta prioridade para a nossa governação. 
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Vocês, aí no Lago Niassa que estão perto, no passado não se pescava aquele peixinho. Também 
na minha Povoação, quando se ia a caça, encontrava-se gazela a dar crias, não se matava. Deixava 
terminar para poder crescer aquelas crias. Ia-se para o mato cortar tronco para fazer pilão, na 
dimensão, não qualquer. Aquele pau pequenino só quando quiséssemos para construir. E deixávamos 
crescer. É isso que encontramos, que aprendemos e estamos a perder. Agora é tudo. Nasce pintainho, 
agora começa a comer pintainho. Pintainho não se come. Tem que esperar crescer. É isso que nós 
queremos controlar. 

Esta é a nossa a quinta prioridade. Portanto, proteger a natureza. Isso que faz os nossos irmãos, 
cavar, procura de cavar outro e vão lavar aí no rio, onde nós bebíamos aquela água e não tínhamos 
doença - água branca está vermelha. É isso que nós precisamos de controlar, para podermos não 
estragar a natureza. Essa é a nossa quinta e última prioridade para a governação no Programa que 
junto desenhamos para os 5 anos. Portanto, o cumprimento é do nosso Governo mas com todo o 
nosso Povo. O que viemos aqui fazer é vir ver o que é que podemos fazer para os próximos dias ou 
mesmo aquilo que estamos a fazer qual é a priorização. E a vocês vou vos dar aqui algum tempo para 
falar três, quatro, cinco pessoas para nos dar ideias daquilo que vocês pretendem para que o vosso 
Governo faça.  

Cuamba hoye! [hoye!]
Niassa hoye! [hoye!]
Moçambique hoye! [hoye!]

Bom, eu não vim sozinho. Vim com mais colegas que trabalham comigo. Não sei se vocês querem 
conhecer? [Sim!]
Querem conhecer? [Sim!]

Bom, enquanto essas duas pessoas vão falar, ou três, eu vou deixar para vocês conhecerem. Mas só 
que eles têm um problema. Não sabem falar português. Podem falar aquilo que eles sabem, não é? 
[Sim!]

Vamos arranjar tradutores aqui, não é? [Sim!]

Irmãos, apresentem-se!

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]
              
        
 [...] Nyanja. Quando estivermos noutra zona de Lichinga, Yao. É assim mesmo. Bom, temos já 
algumas pessoas que querem intervir. Uma das pessoas ficamos a perceber que é um assunto pessoal, 
e se é um assunto pessoal vai nos entregar os papéis. Ou então, se é assunto entre vizinhos, os nossos 
régulos vão ajudar a resolver. Obrigado. Então, passe!

[Seguem-se as intervenções da população]

[...]

Cuamba hoye! [hoye!]
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Outras pessoas tinham questões particulares, por isso que estão a tomar nota. Mas esta também 
podemos considerar uma questão particular. Tem que se buscar o nome dele, tem que... Estive 
preocupado. Tenho professores que dão aulas as crianças e não falam português. Mas ele falou 
depois. Ficou bem. Estive preocupado. Vamos colher essa informação para perceber o que é isso, que 
é um caso específico. Como temos o Vice-Ministro da Educação também aqui, e mais outros oficiais 
da Educação, vamos colher a informação. 

Criminalidade em Cuamba

Sobre a criminalidade. Ela não devia acontecer. Portanto, temos até a sorte. O Vice-Ministro do 
Interior está connosco. Vai trabalhar durante o dia de hoje bem com o Comando Distrital, para 
perceber que tipo de apoio, que tipo de reforço precisa o Distrito de Cuamba. 

Iluminação pública em Cuamba

Para iluminação dos bairros de Cuamba, já foi feito o levantamento. Precisava de dois transformadores 
daqueles grandes. E incluímos até os bairros, o Bairro João, Njato, esses novos de reassentamento que 
prometemos quando visitamos Cuamba. E tudo indica que o trabalho que está a decorrer poderá 
terminar com a iluminação de grande parte dos bairros, acima de 11, aqui até Setembro deste ano. 
Mas a nossa empresa da Electricidade está ainda a fazer mais esforço para ver se canaliza energia até 
ao Posto Administrativo de Mepica. E o plano que tem, é para ver se até Novembro, pelo menos antes 
do fim do ano, Mepica também tenha energia de Cabora Bassa. 

Transporte público em Cuamba

Falou do transporte público. Vamos tomar nota. Vamos encarregar o vosso Presidente do Município 
para interagir com o Ministério dos Transportes na política de canalização de meios de transporte, 
para ver se percebe quando é que - porque é trabalho dele pressionar também estruturas centrais para 
facilitar a vida dos munícipes. 

Mais uma vez Cuamba, 
Queremos agradecer a vossa presença, a recepção que tivemos, a interacção que também tivemos 
aqui. Desejar para que continuemos a lutar para que vivamos em Paz, unidos e não Moçambique 
separado. Moçambique uno, sempre indivisível, porque so assim nós poderemos conseguir o nosso 
sonho de bem-estar para todos os Moçambicanos. 

Moçambique hoye! [hoye!]
Cuamba hoye! [hoye!]        
Niassa hoye! [hoye!] 
Kinachikuro!
Asante Sana!
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
MAVAGO

Posto Administrativo de Msawize, 3 de Julho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]

Ahhh, terra de Che Mataka, estão fracos! Não me envergonhem!
Anganga não me envergonhem!

Moçambique hoye! [hoye!]
Niassa hoye! [hoye!]
Mavago hoye! [hoye!]
Msawize hoye! [hoye!]

Assalam aleikum! [Aleikum salam!]
Alihandulila, 
Kwa Msawize kwamboni! [Kwamboni!]

Nyusi, ndiuno! [APLAUSOS]
Nyusi, ndiuno!
Asante sana!
Abharighani!
A terra de batata, mwena muna txoca?
A terra de Combatentes, mwena muna txoca?
Amathcoti! 
Asante! Asante sana!

Agradecimentos pela recepção, orações e actividades culturais  

Eu quero em primeiro lugar agradecer, porque Msawize é um Posto Administrativo pequeno, mas 
esta gente quando perguntei o Leonardo Bonamário, Chefe de Posto, se tinham trazido de Mavago, 
ele disse: Mavago está a 50 quilómetros. Nós nem sequer temos camiões. Não há camiões. Esta é sua 
gente de Msawize. Muito, muito obrigado Msawize por terem vindo aqui! [APLAUSOS]

Esta gente toda, crianças, jovens, mulheres, homens, combatentes, nossos líderes, do fundo do meu 
coração, muito obrigado por terem vindo nos receber e ouvir a nossa mensagem! 

Vou agradecer primeiro, ao Sheik Chipanha Chabite – nosso combatente também – e também ao 
Animador Guidione, da Igreja Católica, esses que vieram aqui abençoar a nossa cerimónia para que 
continuemos a trabalhar. Mas também rezaram pela Paz e pela Unidade Nacional. Obrigado pela 
oração!

Vou agradecer aqueles jovens que estiveram aqui a dançar, e não só. Ali na pista tinha muitos jovens, 
mães a cantar, até aqueles passos de Chioda também ouvi um bocadinho a dançar ali. Muito obrigado 
por terem aparecido aqui os jovens do grupo musical e Mister Amos, que vem lá de Mavago para 
mostrar que Mavago não está a dormir. Obrigado Mavago! Obrigado Msawize!
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Msawize: terra histórica

Nós pedimos ao vosso Governo Provincial para colocar no plano da visita ao Distrito de Mavago, 
o Posto Administrativo de Msawize. Fizemos isso com grande consciência e responsabilidade, 
porque sabemos que a Base Central que derrubou o colonialismo português nesta Província, foi 
nesta base, neste centro, neste Posto Administrativo [APLAUSOS]. Por isso, viemos também render 
a homenagem a população e a esta terra de Che Mataka que é Msawize que muito contribuiu para 
libertar Moçambique. É uma terra histórica que sempre assumiu a responsabilidade até nos processos 
de desenvolvimento de Moçambique. Por isso mesmo, chegar a Mavago sem pisarmos pela primeira 
vez também em Msawize estaríamos a não dar a verdadeira importância porque daqui partiram 
missões profundas para tirar o colonialismo português de Moçambique. [APLAUSOS]

Conheço a história de Msawize muito mais do que alguns jovens aqui. O vosso Chefe do Posto, 
Leonardo Bonamário, foi meu colega até sexta classe. Estudamos juntos. Por isso, vocês, o vosso 
Chefe de Posto é colega do Presidente da República. [RISOS E PALMAS]. Mas também aqui saíram 
outros colegas meus: o Mateus Hassane, o Mateus Ada Hassane, foi meu colega também. Daqui saiu 
o Administrador de Muembe, que é o Eduardo Hassane, também estou comigo. Por isso, eu estou 
aqui em casa. Daqui posso ir aos meus pais ficar, para ir ouvir mais instruções, mais orientações.

Agradecimento pela participação no processo eleitoral

População de Msawize,

Nós viemos com o grande objectivo de agradecer a população do Distrito de Mavago e em especial 
a de Msawize por terem aceite no dia 15 [de Outubro de 2014], todos aqueles que se recensearam 
e estiveram em condições de votar para irem as urnas, para mostrar ao mundo inteiro, a África 
inteira, a todo Moçambique que para Moçambique ser governado, o Povo inteiro é que escolhe 
democraticamente e não alguém que se impõe para governar. Estão de parabéns e muito obrigado 
por terem ido votar! [APLAUSOS]

Para mim e para o meu Partido, o Partido FRELIMO, os nossos agradecimentos são acrescidos porque 
aqui sempre optaram pela FRELIMO e pelos seus candidatos. Esses que trazem o desenvolvimento 
para este Distrito, para esta Província, para este País mas que também que tudo fazem para que 
possamos crescer mais. Isso digo do fundo de todo o meu coração: população de Msawize, por terem 
dado a confiança a mim para trabalhar para Msawize, para Mavago. Obrigado por este agradecimento! 
Esta é a mensagem principal que trago para a população de Msawize e de Mavago.

A Chama e a Unidade Nacional

Mavago hoye! [hoye!]
Msawize hoye! [hoye!]

O Distrito de Mavago teve a sorte de receber a Chama da Unidade. Foi? Essa Chama só podia vir e 
não gazetar o Distrito de Mavago, porque é daqui onde se inspira o conceito de Unidade Nacional. 
Daqui partiram combatentes para outros Distritos. Partiram combatentes para outras Províncias. 
Partiram 

combatentes para treinar em Nachingwea, para treinar em Kongwa, para libertar o País. Nesta altura 
não importava o quê. Importante era libertar o País do jugo colonial. 
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Por isso, o conceito de Unidade Nacional para Mavago, para Msawize, está no sangue. Nesta altura 
nem sequer havia o compromisso. Não havia garantia de quem vai ser o Presidente, quem vai ser o 
Governador. População de Msawize, população de Mavago, população de Niassa partiu para libertar 
o País, para vivermos juntos, para depois aquele que estivesse a frente dos destinos do País, da Nação, 
trabalhar para o desenvolvimento deste grande Moçambique. Por isso, a Chama da Unidade levava 
consigo a mensagem da Unidade Nacional, Paz e Desenvolvimento e é essa mensagem que eu ouvi na 
vossa mensagem aqui. Porque estamos conscientes em Moçambique, só unidos nós é que poderemos 
desenvolver Moçambique. 

Já tivemos batalhas muito fortes. Essas de Che Mataka, de Che Malepende, de Gungunhana, aqueles 
que foram na zona de Nampula, nós divididos. Massacres em Mueda, Xinavane, nas prisões, isso tudo 
não permitia para que o Povo pudesse se libertar sozinho porque lutávamos parcelados. Quando 
ganhamos a consciência de que temos que estar unidos, é uma conquista que o Povo Moçambicano 
não quer perder. 

Por isso mesmo, a população de Mavago, a população de Ngalapa, a população de Msawize, nunca 
ficou preocupado quem é ou que governa o Posto Administrativo, o Distrito de Mavago ou a Província 
de Niassa, assim como os filhos dessa terra, dessa terra de Ngalapa, dessa terra de Msawize, estão 
a trabalhar muito. O vosso Chefe de Posto esteve em Maputo. Trabalhou em Maputo. Foi ficar em 
Nampula na Administração. Ninguém perguntou se é de Msawize. De Nampula, foi Administrador 
de Moma, foi Administrador de Memba, lá em Nampula. Ninguém perguntou você saiu de onde, 
porque é que vai? Então, este conceito de Unidade Nacional para o Povo real, o Povo não fabricado 
sempre foi a arma essencial para o crescimento da nossa Nação. Por isso mesmo, o conceito Unidade 
Nacional teremos que preservar nós, segundo a vossa mensagem que está aí. Moçambique uno e 
indivisível. Ninguém aceita para que se parcele. Aqueles que aceitam ficar com a Província de Niassa 
só, a população de Niassa quer estar com Moçambique. É ou não é? [É!]

A Chama e a Paz

Outro factor que trouxe a nossa Chama foi a Paz. Nada pode acontecer neste País com guerra. Já 
esquecemos a guerra. Tivemos momentos difíceis, onde não se podia viajar, não se podia estudar, 
não se podia construir a estrada. Por isso, nós continuamos a dizer que nós queremos continuar em 
Paz para podermos desenvolver o nosso País. 

Msawize quer a guerra? [Não!]
Quer a guerra? [Não!]
Msawize, ujaka ngondo? [Não!] 
Ou querem Paz? [Sim!]

Mutaka uhuru ou mutaka vitha?
Ngane uthaka uhuru, olemuxa nkono?
Aquele que quer a Paz mostre o braço!

A Paz hoye! [hoye!]

A Paz, tolerância, respeitar a outra pessoa, ouvir outra pessoa, não fazer mal outra pessoa, não 
ameaçar a pessoa, não matar a pessoa, é isso que é Uhuru. É ou não é? [É!]



INTERVENÇÕES PROFERIDAS POR SUA EXCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 419

Eu posso discutir com uma pessoa. Não concordar com aquilo que está a fazer. Mas não é motivo para 
eu bater esta pessoa. O facto de eu ser homem, não é motivo para eu bater a mulher. Eu sou criança, 
sou jovem, não é motivo de faltar respeito ao mais velho. Eu posso ter a minha crença. Aqui vimos 
aqui: veio o sheik, e depois veio o animador. Evocaram Deus, cada um a sua maneira. Não vimos 
a discutir aqui. Veio o primeiro, rezou e saiu. Por isso, neste País qualquer religião que seja, temos 
que respeitar e temos que viver juntos. Nada de confusão, nada de ameaças. Aqui em Moçambique é 
lugar para viver todo o tipo de pessoas que sejam moçambicanas, qualquer cor que tenha. Qualquer 
tribo. Aqui estão pessoas que falam Macua, aqui há pessoas que estão a falar Chi-Yao, há pessoas que 
estão a falar Nyanja, há pessoas que estão a falar Nyungue, há pessoas que estão a falar até Árabe, 
mas são Moçambicanos. É assim como nós queremos viver. Não queremos a separação porque eu 
sou de Niassa, aquele é de Tete, então há problema. Eu quero ficar em Tete a governar, porque nunca 
governei. Eu quero ficar em Sofala para governar, porque nunca governei. Não se pode governar toda 
a gente. Isso sempre foi. Mesmo os nossos régulos, não são todos régulos. De cada vez, há um só 
líder. E depois, quando passar essa pessoa, entra outro líder. Senta a comunidade, escolhe a pessoa. 
A democracia no seio dos Moçambicanos sempre existiu a opção para quem deve estar em frente da 
direcção de uma certa missão. 

Aqui na Província de Niassa, existem pessoas de todos os partidos. Outros criam, outros aparecem 
quando há eleições. A gente conhece: este é do Partido A, este é do Partido B, este é do Partido C, este 
é do Partido FRELIMO, mas nunca discutem na estrada, quando estão na bicha do banco, quando 
estão na bicha do hospital, quando querem andar na estrada. Nunca dizem que aquele carro está a 
ser conduzido por pessoa do Partido A, manda parar primeiro, depois passa esse. No hospital, nunca 
ouvimos este aqui tem camisete com cara de uma pessoa que não é do Partido A ou B. Nunca houve 
confusão. É assim como nós queremos viver para podermos desenvolver todo este grande País. 

A Chama e o Progresso

Quando falamos do progresso que a Chama trazia, era a criação de bem-estar para todos os 
Moçambicanos. O bem-estar significa termos comida para consumir. Comida suficiente mas variada. 
Não ser a mesma coisa, para estarmos bem nutridos. E esta Província, e este Distrito, dissemos: 
faz muita agricultura. Tudo aquilo que nós metemos na terra germina. E temos capacidade. Por 
isso, em Progresso queremos desenvolver mais a agricultura para produzirmos mais e termos 
comida suficiente para nós mesmos, para nossos irmãos e para vender. Vender e termos dinheiro 
para satisfazer outras necessidades. Gradualmente melhorarmos as nossas casas. Agora já rebocam. 
Algumas casas conseguem levar portas. Mas também temos de começar ter casas com zinco ou com 
uma cobertura de capim, mas melhorada. Termos o chão cimentado, para evitar poeiras. É esse 
trabalho que o vosso Governo quer fazer, para gradualmente ir melhorando a vida das pessoas. Isso 
não é possível com a guerra. 

O bem-estar significa ter escola, escola perto. Naquele tempo, os poucos que estudaram, saiam daqui 
até Massangulo. Saiam daqui até Lago. Saiam daqui até quando chamavam Vila Cabral, lá Lichinga 
lá. Agora, nós estamos a trazer escolas para aqui. É por isso que a vossa mensagem está a dizer: 
promover as escolas para o segundo ciclo. É isso que nós queremos fazer. E temos capacidade para 
fazer. Produzimos e desses recursos vamos construir escolas. O bem-estar significa ter hospital. 
Adoeceu, ir para hospital, ter médico, ter enfermeiro, ter medicamento, ter um aparelho para medir. 
É isso que estamos a fazer. Por isso, nesta mensagem está a lutar para o bem-estar quando dizem: 
trazer o posto, centro de saúde melhorado. Aqui em Msawize melhorar o hospital. Queremos mais 
ambulâncias. E isso vamos fazer só em Paz. 
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O bem-estar significa também ter energia, conseguir falar ao telefone, ter uma boa estrada para 
viajar. Isso tudo queremos fazer e já está no nosso Programa da Governação, mas só se faz vivendo 
em Paz. 

Esta é a mensagem que a Chama da Unidade levou do Rovuma até ao Maputo. Foi aceso ali, em 
Namatil. Os Combatentes conhecem bem. Dali, circulou todos os Distritos do nosso País e chegou 
a Maputo falando da Unidade Nacional, da Paz e do Progresso, portanto, do desenvolvimento de 
Moçambique.

Eu vim com uma delegação que me acompanha. Eu penso que vocês de Msawize também querem 
conhecer outros dirigentes que vieram comigo. Querem ou não? [É!]

Podemos mostrar? [Sim!]

Mas também a população de Msawize tem sorte. O Presidente está aqui hoje. Se tem alguma 
preocupação, ou alguma lição, alguma orientação que querem para o vosso Governo fazer, também 
podem vir aqui falar para eu ouvir. Estão todos livres para falar. 

Moçambique hoye! [hoye!]

O Presidente da República de Moçambique hoje está aonde? [Msawize!]

Está a dirigir o País a partir de onde? [Msawize!]
Msawize não está fácil hoje, não é?

Então, eu vou pedir as pessoas para se apresentar. Ontem estiveram em Cuamba. Apresentaram-se. 
Mas em Cuamba falaram bem mesmo Macua. Agora hoje não sei se eles vão conseguir falar... Macua 
aqui ninguém compreende, são poucos. Tem que falar mais Chi-Yao aqui, se calhar. Mas pronto, 
depois preparam-se e eles vão se apresentar. Obrigado!  

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]             
 
[...]

[Seguem-se as intervenções da população]

Problemas no funcionamento da Polícia

[...] Tomaram nota o que queriam. Alguns tinham mais assuntos pessoais. E quando são assuntos 
pessoais é bom dar o nome, dizer o que é que está a acontecer e depois a gente vai dar seguimento. 
Mas há alguns que falaram de coisas gerais como as cobranças ilícitas feitas pela Polícia de Trânsito. 
Vamos pedir ao Ministro do Interior para compreender o funcionamento da Polícia nesta zona, 
mas também nem toda a Polícia trabalha mal. Mas é sempre bom identificarmos os acusados para 
podermos trabalhar directamente com essas pessoas. 

Alocação dos 7 milhões e Centro de Saúde 

A outra pessoa falou de falta de transparência na alocação dos 7 milhões. Mas queremos deixar claro 
que existe um Conselho Consultivo do Distrito onde são representados os Postos Administrativos e 
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outras camadas sociais onde vem falar com todas essas pessoas, porque os projectos são muitos e eu 
acredito que com os 7 milhões que têm não chega para satisfazer tudo. 

Há quem pediu a pensão de sobrevivência para os combatentes. Vamos perceber quem é e que caso 
para seguirmos. 

Mas agora, o senhor Simba que falou de Centro de Saúde de qualidade e disse que se passássemos lá 
íamos ver. Eu vou sair daqui e ir para lá! Vou ver! [APLAUSOS] 

Vou ver! Vou compreender e como tenho pessoas da saúde na minha equipa e trouxe também o Vice-
Ministro da Saúde, o Mouzinho Saide, que agora está no Lago, vamos lhe informar. Se for preciso, ele 
poderá vir para aqui para ver. 

Projecto da Cidade de Msawize

O projecto de construção de Cidade de Msawize, os sonhos de Samora Machel eram muitos. Se se 
recordam ele tinha também o projecto de construção da Cidade de Unango para ver se ficava grande 
Unango do que mesmo Lichinga. Mas, não se esqueçam que depois disso, seguiu-se aquele tempo de 
destruir o País, e há muitas preocupações. É o nosso projecto de levar toda a zona rural e transformar 
em Cidade e vilas, mas sobretudo o nível de vida de todos esses sítios devem ser iguais.

Operadores turísticos e a responsabilidade social

Ouvimos as queixas sobre o relacionamento com os operadores turísticos e mais outros, e também 
falta de responsabilidade social de alguns operadores ou aqueles que exploram a nossa riqueza. Vamos 
acompanhar e o Governo Provincial vai seguir e há-de estar nesta zona para perceber exactamente 
o que é que está a acontecer e o que é que tem que acontecer para poder ordenar para que aconteça.

Ambulância

Quando vier o responsável da saúde para avaliar o estado do Centro de Saúde daqui, também vai ver 
esta questão de ambulância, porque é verdade que a ambulância que está na sede transporta mais 
para Lichinga e não penetra talvez para o interior e vocês é um Posto Administrativo grande aqui 
Msawize. Vamos ver. Mas também temos que ver aqui que Moçambique é muito grande, temos que ir 
gradualmente. Não temos muita coisa para distribuirmos ao mesmo tempo. Mas quando vierem eles 
vão ver e vão avaliar. Caso cheguem a conclusão que definitivamente tem que estar uma ambulância 
aqui, eles vão resolver. 

Agência bancária, ensino do segundo ciclo e pensões 

Sobre o banco, já sabemos essa preocupação. E nos preocupa também os professores, os enfermeiros, 
os funcionários, os nossos agricultores, a promoção das empresas na região. Mas como sabem muito 
bem, os bancos não são do Governo. São de pessoas. É como a loja. Alguém quando quer fazer loja, 
vai onde há muitas pessoas para comprar. Onde pode comprar o milho, onde pode comprar o feijão e 
depois troca, etc.. e coloca a loja no sítio ... é o que fazem os do banco. Mas nós como Governo vamos 
continuar a falar com os donos dos bancos para ver se conseguem puxar os bancos para aqui. E temos 
a certeza que vamos conseguir, porque eles estão a compreender sobre o desenvolvimento rural, 
sobre a produção que há no Distrito de Mavago. O importante é que temos que produzir mais para 
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haver dinheiro, porque ele não pode vir para ficar so com 100 mil Meticais. Ele tem que encontrar 
dinheiro para ele ganhar dinheiro também. 

A Escola do Segundo Ciclo, também o melhor Centro de Saúde em Msawize estão no nosso Programa 
dos 5 anos. Durante esses 5 anos que vamos governar, vão acontecer essas coisas. 

O senhor Malonda falou de fixação de pensões, aumento de subsídios... Eu vou ter reunião com os 
Combatentes em Mavago e vamos conversar sobre essas coisas.   
        

Vamos aumentar a produção

Agora, há uma coisa que quero vos pedir. E isso não se pede a população de Mavago porque sabe 
que isso deve se fazer. Para todas essas coisas poderem acontecer, temos que aumentar a produção. O 
Governo busca dinheiro na produção. Essas empresas, essa produção que vendemos fora, não existe 
uma fábrica que faz dinheiro para irmos construir estradas, escolas... Essas so vêm do trabalho das 
pessoas. E se não trabalharmos, não havemos de ter dinheiro. Passaremos toda a vida a lamentar. 
Mesmo a energia, não fiquem muito amarrados de que a energia boa é so aquela que vem de Cabora 
Bassa. Se o Governo conseguir trazer outras fontes de energia para aqui para Msawize, para Mavago, 
é importante ter energia. Agora, de onde vem não vamos fixar, ficar doente que a melhor energia é 
aquela. Há zonas que não têm energia de Cabora Bassa, por exemplo em Vilanculos, e estão muito 
bem. E qualquer dia iremos fazer o mesmo para a Província do Niassa, trazer a energia de perto. 

Não acarinhar os que nos ameaçam matar

Agora, o pedido é: não devem acarinhar nem sorrir para alguém quando nos ameaça que nos vai 
matar. E porque é isso que faz com que as pessoas tenham medo de fazer grandes machambas, tenham 
medo de trazer grandes fábricas, tem medo de abrir furos, construir escolas, porque se alguém diz 
que vai destruir amanhã, porquê construir hoje? Por isso, não vão encorajar nem acarinhar as pessoas 
que nos ameaçam para matar. Não é alguém dizer: se eu não ficar Administrador, vou matar! E vocês 
riem e ficam a bater palmas. Se eu não ficar Chefe de Posto vou queimar esta casa! Não pode ser 
assim. Fica-se Chefe de Posto quando o Povo lhe escolhe.    

Moçambique hoye! [hoye!]

Vamos terminar porque agora quero ir lá no hospital. Obrigado!    
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE LAGO

Metangula, 4 de Julho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]
Ahhhh, wanthu wa Ku Nyanja, força!
Mbhavo! Wanthu wa Ku Nyanja, mbhavu!

Moçambique hoye! [hoye!]
Niassa hoye! [hoye!]
Lago hoye! [hoye!]
Metangula hoye! [hoye!]

Mwauka bwandji?
Mulibwandji?

Nyusi, ndine! [APLAUSOS]
Ndabwera, ndabwera! [APLAUSOS]

Moçambique hoye! [hoye!] 

Estivemos aqui durante a campanha e combinamos que vocês iam tudo fazer para eu voltar Presidente.

Nyusi ndine, Presidente wanu! Ndabwera!
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Agradecimentos

Eu quero agradecer o Sheik Rajabo aqui, pelo oração perfeita que fez. Em pleno mês de Ramadão, 
apareceu e rezou para nós para tudo correr bem. Muito obrigado Sheik Rajabo!

Quero agradecer também o Padre Benedito, esse que chegou aqui e fez aqui a oração. Calha sempre 
que chegamos aqui no domingo. Da outra vez que viemos fomos a Igreja Anglicana, rezamos juntos e 
ensinaram-me kwaya e dançamos. E hoje, vimos o sepunu muganda ali. Obrigado à Igreja Anglicana!

Agradecer também as mães, as bonitas mães que dançaram Chioda ali, aquela chioda bem feita, 
bem trabalhada. Mas a juventude não ficou atrás. Com camisa branca, calção branco, stocking, com 
aquele step de muganda... obrigado, obrigado, obrigado! Zicomo kwambiri!

Bhoma la Metangula,

Quero agradecer também a recepção que tivemos aqui no Aeródromo da Base Naval. Essa enchente 
toda que simboliza o carinho que vocês têm para connosco. Agradeço as ofertas que me foram feitas. 
Eu nunca recebi na minha vida ouro. Aqui no Lago é o primeiro Distrito que me dá ouro. Não sei 
como é que se carrega aquilo. Vou pedir a Polícia para me controlar, se não ainda vão me agredir. Não 
é isso que vocês disseram aqui?

A nossa conversa não é muito longa porque quero também conversar convosco. Cheguei primeiro 
para agradecer a todos aqueles que tinham se recenseado e no dia das Eleições, todos eles que foram 
as Eleições porque todo o mundo viu que para Moçambicanos, para se ficar Presidente, é preciso ser 
escolhido. Então, todos foram e cada um escolheu a pessoa que queria. Por isso, todo o mundo nos 
respeita, toda a África nos respeita. Para se ficar Presidente em Moçambique não se usa violência, 
mas sim vai-se à Eleições. O Povo é que escolhe e diz quem deve ficar. 

Quero agradecer em especial, aqueles que escolheram no meu Partido, que trazia o melhor Programa, 
o Partido FRELIMO, mais aqueles que acreditaram em mim e fizeram-me voltar aqui hoje como 
Presidente. Do fundo do meu coração, obrigado! Zicomo kwambiri Distrito do Lago! [APLAUSOS]

Presidente de todos os Moçambicanos

Metangula hoye! [hoye!]

Eu não queria começar por aí, mas as mães já disseram: começa lá a falar de Ntendere! É o que elas 
disseram na canção. E vou começar por aí. 

Quando viemos aqui, também disseram a mesma coisa. Nós queremos ntendere na umoja em 
Moçambique. E é isso que o nosso Governo, esse que tomou posse depois do dia 15 de Janeiro, 
escolheu como a primeira prioridade Paz, Unidade Nacional e a defesa da nossa Soberania. Aqui, não 
pretendo dizer muita coisa. Vou dizer que continuo a defender os princípios da Paz. Vou defender 
a Pátria Moçambicana uno e indivisível. Vou defender a todos os Moçambicanos porque fui eleito 
Presidente de todos Moçambicanos do Rovuma ao Índico e do Zumbu ao Índico. Não vou ser 
so Presidente dos Nyanjas, não vou ser só Presidente dos Macuas, não vou ser só Presidente dos 
Yaos, não vou ser só Presidente dos Macuas, não vou ser só Presidente dos Mwanis, não vou ser só 
Presidente dos Lomwes, não vou ser só dos Machuabos, dos Ndaus, dos Senas, dos Manhambanes, 
dos Machopes, dos Marongas, dos Machanganas, dos Mandindindis, de todos, de todas... sou 
Presidente de todo o Povo Moçambicano, todas as tribos.
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Não vou ser Presidente só dos Muçulmanos, não vou ser Presidente só dos Católicos, não dos 
Anglicanos, dos Ziones, dos Beneditianos, dos daqueles – como se chamam aqueles de Cristo? 
Irmãos de Cristo, não vou ser Presidente só... eh estão a ver? São tantas igrejas... Eu vou ser Presidente 
de todas as religiões, incluindo aqueles que não têm religião.   

Não vou ser só Presidente dos Moçambicanos que são pretos. Não vou ser só Presidente dos 
Moçambicanos que são so mistos. Mesmo aqueles Moçambicanos que são indianos. Vou ser 
Presidente de todas raças do nosso País. Das crianças, dos jovens, dos idosos, das mulheres, mesmo 
daqueles que são portadores de deficiência. Esses até merecem mais carinho, porque estes precisam 
do nosso apoio para estarem na nossa sociedade. 

Desenvolvimento para todo Moçambique e todos Moçambicanos

Vamos promover o desenvolvimento que beneficia antes tudo aos mais necessitados, que não tem 
o mínimo para poder viver em Moçambique. Não vou ser Presidente só do Partido que me votou. 
Mesmo aquele que não me votou, mas que foi participar nas Eleições, que apresentou o seu Programa, 
o Programa que até foi útil para o meu Programa agora. Aquelas coisas boas que falavam, eu também 
tirei, aquelas ideias que eles dão, também oiço, vou ser Presidente dessa gente toda porque enriquece 
a governação que eu estou a dirigir.      

Nós não vamos desenvolver Moçambique só naquela região onde escolheram-me. A estrada que sai 
de Maputo passa por todas as Províncias, ou desvia também na Zambézia, desvia para Tete, mas passa 
por todas as Províncias até Rovuma. Agora estamos a fazer esforço. A estrada está boa em Malema, 
vai chegar a Cuamba e tem que continuar até ali em Lichinga. Esse é que é o trabalho que vocês 
me deram e que eu vou fazer. O mesmo vai acontecer com a Linha Férrea que já está a caminho de 
Metanda. A Linha Férrea também já está e isso vocês pediram quando estivemos aqui na campanha. 

Quando estivemos na campanha vocês falaram da necessidade de mais água e furos aqui. Falaram da 
expansão da energia. Antes de entrarmos no poder dissemos vamos continuar e vocês estão a sentir 
que estamos a expandir energia ainda para postos administrativos. Falaram da Escola Secundária 
para Meluluca e também do ensino técnico. Estamos a trabalhar nesse sentido. Nem olhamos 
Meluluca votou a quem, ou Cuamba votou a quem, etc.... Aí onde o Povo existe, onde é muito, vamos 
construir. Falaram ainda hoje da Estrada de Lupilichi até Ngowoho. Daquela vez também falaram. 
Dissemos ao Governo Provincial, enquanto estamos a procura de dinheiro, vocês vão limpando, vão 
melhorando a estrada para facilitar a penetração ou a viagem da população. E isso vamos continuar 
independentemente do que é que se votou ou quem vive lá: se é Moçambicano de origem indiana, de 
origem negra, não, não, não toda a gente merece o desenvolvimento deste País.  

Vocês falaram também de hospitais que são poucos naquela altura que nós passamos aqui. Dissemos, 
não fiquem a espera enquanto estamos a procura de muito dinheiro, arranquem com a enfermaria. 
Está a ser feita a enfermaria. Vamos ter mais 20 camas para poder baixar os doentes aqui. Não 
olhamos o que é que é para quê: se é para ficar muçulmano, o cristão... Todo doente tem direito de 
ir para aquele hospital. 

Os nossos colegas da saúde, estão a trabalhar imediatamente sem olhar se vai baixar o Nyanja, ou 
Yao, ou Macua, ou Lomwe... [...] até vão levar o Centro de Saúde para Chia, onde vocês pediram 
porque eles viram que há muita gente. E ainda me disseram que dentro deste mês vão colocar mais 
uma ambulância aqui em Metangula. 
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Quando chegamos aqui na campanha, vocês disseram nós aqui precisamos de banco [...]. Eu disse, 
irmãos, não vamos esperar as eleições. Vamos falar com os donos dos bancos. O banco está aí a ser 
construído. Estou a mentir? Vocês vão ter BCI [Banco Comercial e de Investimentos] ou não vão ter? 
Então, já quando vínhamos não tinham, não é? Agora já têm. É isso, falamos para fazer, não para 
prometer ao Povo aquilo que não conseguimos fazer. 

Rádio mulinayo? 
E vão ter mais. Sabe, esqueceram mais o que pediram daquela vez. Aqueles meus amigos que vão a 
Mussumba, para ir rezar naquela Igreja, disseram queremos ponte, queremos ponte. Falaram ou não 
falaram? Esqueceram? 

Já os nossos colegas que pusemos aí no Governo, queriam montar, queriam que eu passasse agora 
para lá de ponte. Queriam trazer ponte metálica, que é rápida. Monta e sobe. Mas viram que não. 
São cem metros. Ponte metálica ainda vai cair. Já estão a trabalhar, já estão a desenhar, já estiveram 
aqui. No próximo ano começa essa Ponte do Rio Lunho, porque esse ano já acabou. Mas próximo ano 
vocês vão ver a ponte a ser construída aqui. 

O bem-estar para os Moçambicanos

Moçambique hoye! [hoye!]

Por isso, queria dizer que o inimigo do Povo Moçambicano já está identificado. É a pobreza. É 
pobreza! Os Moçambicanos não precisam de procurar novo inimigo. Não há. É pobreza. Queremos 
o bem-estar. Por isso, os Moçambicanos não aceitam mais outro inimigo senão a pobreza que já 
identificaram e estão a combater a pobreza. Os Moçambicanos estão a lutar para ter mais comida, 
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mais escolas, mais hospitais. 

Estão a lutar para ter bons professores, bons enfermeiros, bons médicos, hospitais com medicamentos. 
Os Moçambicanos não precisam de mais novo inimigo porque já identificaram que não têm estradas. 
Por isso, estão a lutar para ter estradas, para ter pontes, para ter vilas. O inimigo dos Moçambicanos 
é a falta de energia, é a falta da melhor casa, é a falta de água. É este inimigo que os Moçambicanos 
identificaram e estão a combater. Portanto, [...] o Moçambicano quer estar bem, quer viver bem, 
quer ter uma vida de qualidade. Os Moçambicanos para combater esse inimigo que já identificaram, 
já conhecem as armas para usar. É agricultura, aqui por exemplo no Distrito de Lago, é agricultura, 
é o turismo, é recursos minerais, são as florestas, é a pesca. São as armas que vão usar para poder 
derrubar essa pobreza.  

Aqui, vocês nesse lago, tem mais de mil espécies de peixe e isso aqui temos que pescar isso e cuidar 
desse peixe. Essa é que é a guerra que nós queremos travar: poder proteger o nosso peixe. Aqui no 
Lago vocês têm muita floresta lá. A nossa luta que queremos travar é proteger aquela floresta. Aquelas 
árvores, aqueles animais que estão aí, têm que servir aos Moçambicanos, a partir daqui dos que 
vivem no Distrito do Lago. Essa é que a guerra que queremos travar para podermos ganhar a batalha 
contra a pobreza. 

Os jovens Moçambicanos estão com problemas de emprego. Eles podem trabalhar, auto-empregando-
se, criando oportunidades de negócios e indo para machamba, desenvolvendo, trabalhando nas 
infra-estruturas de turismo que podem rodar aqui no Lago, aqui em Metangula, aí em Meponda, aí 
em Chiwuta, em Chirua. Há muita riqueza que essa Província de Niassa tem. Essa é que é a batalha 
que queremos travar. Por isso, Moçambicanos já sabem quem é o adversário – que é a pobreza – e é 
esse adversário que queremos enfrentar. Não queremos outro. 

E estas coisas todas que falei, falei de diferentes formas estão escritas no Programa de Governação 
durante os 5 anos, que vocês elegeram. E nós sempre estaremos convosco. Vamos ouvir o que é 
que vocês precisam primeiro. Sabemos que a pobreza é grande, sabemos também que Moçambique 
é grande. Há muitas regiões, muitas necessidades. As nossas capacidades de produção não são 
suficientes. Por isso, escolhemos agricultura, pecuária, pesca, turismo, recursos minerais, etc. e 
mesmo os serviços de transporte, para ganharmos dinheiro e produzirmos mais riqueza para os 
Moçambicanos. 

Eu prometi que não queria falar muito, para não me esquecer das poucas coisas que vinha dizer. 
São poucas coisas que vinha dizer. Viemos vos agradecer por terem participado nas Eleições e 
participado bem. E viemos dizer que somos Presidente para todos os Moçambicanos sem escolha. 
Viemos dizer que aquelas preocupações que nos disseram, algumas já começamos a atacar. As outras 
continuaremos a atacar e mais outras. Estamos a procura de recursos para podermos fazer mais. E 
viemos dizer que o nosso inimigo já é conhecido: é a pobreza! O resultado que queremos é o bem-
estar para os Moçambicanos. E a via para derrubarmos a pobreza é trabalhando, mais nada.  

A Província de Niassa hoye! [hoye!]
O Distrito de Lago hoye! [hoye!]

Penso que vocês querem conhecer as pessoas que vieram comigo, não é? [Sim!]
         
Eu vou pôr eles a se apresentarem. E como eu vou descansar um pouco quando eles falam, também 
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o meu intérprete vai descansar. Eles que falem para o Povo compreender. Como, também não sei. É 
ou não é? [É!]

Mas também se houver mais pessoas que querem vir dizer mais algumas coisas que eu me esqueci, 
dizer aquelas coisas que estamos a fazer. Falamos de ponte, de saúde, de escola, do ensino superior ou 
do ensino técnico. Falamos de estradas, de pesca, todas as coisas. Falamos de bancos, etc.. Portanto, 
se tem alguma coisa que esqueci, também aceito alguém vir falar. Mas também, não é para vir falar 
se alguém levou bicicleta de outro e estragou, estava a discutir e lutaram. Isso não precisa. Os meus 
régulos, os meus chefes estão aí. Hão-de resolver aqueles problemas de casa. Pronto, vou deixar para 
as pessoas se apresentarem. Obrigado! Zicomo kwambiri! 

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]

[Seguem-se as intervenções da população] 

[...]    
O patrão do nosso Governo é o Povo, são vocês, não é? [É!] 
Vocês tem que dizer aquilo que querem, como querem. Nós ouvimos. Mas vou dar algumas ideias 
à população do Distrito de Lago. Este barco, esta governação, esta luta contra a pobreza é de todos 
os Moçambicanos. Portanto, ninguém está a espera para alguém resolver. Temos que resolver todos 
nós. 

Ensino superior para Lago

Sobre a universidade que pedem, ou escola de ensino superior, isso tudo está sendo preparado. Há 
muita coisa que é preciso preparar. Primeiro, é preciso ter alunos. E para ter alunos é primeiro haver 
11ª e 12ª. So depois da 12ª é que se vai para a universidade. Então, antes de ter alunos da 12ª, a 
universidade não pode existir. Por isso, a prioridade do Governo era trazer escolas do ensino médio 
a nível dos Distritos. A universidade precisa de alunos, precisa de infra-estruturas mais complexos e 
mais complicados do que os da escola primária e escola secundária. Mas precisa também de energia, 
e os professores. Os professores já têm que ter o nível acima do aluno que vai ser ensinado. Por isso 
mesmo, era preciso, aqui vocês libertam menos de 500 estudantes por ano da 12ª, o que significa 
que primeiro é preciso ver, era preciso trazer a universidade para Lichinga, que não tinha. O País 
tinha so uma universidade. Mas Lichinga já tem mais ou menos quatro. Mas vai começar a estender. 
Unango já tem, aí no Sanga. Assim, gradualmente vamos puxar. Mas nós estamos a trabalhar neste 
sentido para ver se trazemos para aqui. Mas para isso, vamos graduar mais gente, vamos formar mais 
professores.  

Ensino técnico-profissional para Lago

Sobre o ensino técnico profissional que vocês colocaram, já numa ocasião se abordou. Já estava a se 
trabalhar com um projecto de carvão, aí na zona de Maniamba ou noutro sítio. Então, ainda estão 
a trabalhar no Memorando. Qualquer dia se fecha. Mas, se não se fechar essa escola, o Governo 
está a pensar em trazer qual é a especialidade adequado para o Lago. Ou se é para pescas, ou se 
é para recursos minerais, se é para área florestal, mas está dentro do projecto trazer mais ensino 
profissionalizante aqui dentro dos Distritos. 
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Fundos de apoio

Sobre os fundos, existem muitos fundos diferentes. Há fundos especificamente para jovens. Mas 
há outros fundos para os Moçambicanos, onde o jovem também é Moçambicano. Antes de tudo, 
explorem ao máximo esses fundos para ver se vocês conseguem evoluir, porque para além dos 
fundos alocados, há muita coisa que nós queremos: estradas, hospitais, bibliotecas, que aqui falamos. 
Portanto, não é possível o bolo que produzimos fazer tudo ao mesmo tempo. 

Infra-estruturas para desporto e cultura

Sobre as infra-estruturas para o desporto, para a cultura. A descentralização que fazemos, a 
municipalização do País, visa também capacitar essas estruturas para promover essas actividades ao 
longo dos municípios, dos Distritos, e é o que está acontecer um pouco por todo o País. Portanto, 
Sala de Cultura, um Campo Polivalente, são actividades que os municípios têm que se dedicar para 
promover.  

Jovens e a promoção de Festivais locais 

Sobre os festivais, boa ideia. Promove a nossa cultura, preserva a nossa cultura. Mas a experiência 
que queremos vos deixar, lá onde existe isso não é o Governo Central que promove. Existe Festival 
no Ibo, há Festival de Pemba, em Quelimane há Festival do Zalala, existe o Festival de Timbila. Há 
bocado houve em Mandlakazi o Festival de Xingomana. São os empresários, os promotores locais 
e façam isso. No dia que vocês organizarem o Festival do Lago, o Município organiza, o Governo 
organiza, a Direcção Provincial da Cultura organiza hão-de ver movimento e hão-de chamar mais 
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turistas para aqui. Por isso, essa iniciativa é mais vossa, jovens, do que empurrar mais para a estrutura 
central, porque o poder pertence a vocês jovens. 

O senhor Lourenço Júlio que falou da Inspecção, há muita informação distorcida, porque nós que 
conhecemos como as coisas são feitas. Mas, por ser um caso específico so dele, ele poderá aproximar 
mais as estruturas que está aqui para compreendermos um pouco mais. Porque houve um pouco de 
exageros na informação que trouxe. E precisaremos de saber quantos anos ele esteve como militar, 
em que regime esteve para ele poder merecer aquilo. Porque aquilo não há uma tabela única para 
toda a gente para todo o País. Depende das circunstâncias em que cada um esteve nas Forças de 
Defesa e Segurança.

Eu pedi para ele não falar sobre a Ponte do Rio Lunho, porque eu já falei aqui. Não falei? Falei ou não 
falei? Até uma parte do equipamento já está a chegar. É que a Ponte não se constrói de um dia para 
outro. É preciso vir estudar, ver onde se pode pôr pilar, calcular o pilar, voltar e comprar o material e 
trazer. Ponte não é estrada que é muito linear. Mesmo a estrada, leva tempo para estudar. Já dissemos: 
a ponte vai arrancar e mais nada. Não é preciso combinar mais nada. Já combinamos e dissemos. 

Sobre o Filipe que falou que ele é Régulo Ntchia, porquê lhe tiraram? Bom, eu não vou saber, porque 
Régulo não é eleito pelo Partido, nem é colocado pelo Administrador. Então, se a comunidade de 
onde ele vem diz que já não é Régulo, é onde nós respeitamos. Não podemos ir mandar onde... 
porque Régulo é uma autoridade tradicional, é ou não é? [É!]

Emprego para portadores de deficiência

O Ernesto Luís, falou de emprego para os deficientes [...]. Bom, nós falamos mais dos portadores da 
deficiência. Nós temos, temos nos nossos governos centrais, temos nos nossos governos provinciais, 
temos nos nossos governos distritais, temos nos ministérios, naturalmente que não são todos. Existe 
o Ministério que cuida dessa camada de pessoas. Penso que o mais ideal é ir apresentar-se à Direcção 
Distrital para ver quais as dificuldades concretamente tem. E temos informações que a nível da 
Província de Niassa, a nível do Distrito de Lago, há alguns que se beneficiaram de algumas casas 
para isso. Portanto, não está totalmente mal. Não se consegue fazer na totalidade porque são muitos. 
Mas esses merecem o carinho do Governo. Ainda bem ele disse: deveres e direitos, porque é preciso 
cumprir os deveres. Os deveres são básicos, mas nós temos estado acima disso. Vamos ver o caso 
concreto dele, o que é que isso significa. 

Pensões dos Combatentes

Ainda sobre o assunto das pensões dos Combatentes, nós quando entramos em Cuamba falamos. 
Quando estivemos em Mavago, reunimos com Combatentes. Estamos a trabalhar no sentido de 
terminar a fixação das pensões a nível da Província do Niassa e do País em geral. Eles merecem a 
nossa atenção, agora sobretudo, mais do que nunca, no momento em que completamos 40 anos da 
nossa Independência. 

Estamos agradecidos por terem nos recebido. Parece muito tempo, mas ainda não fizemos seis anos 
como Presidente. Mas parece muito tempo e para nós o tempo é de grande envergadura. O Povo não 
tem a paciência de conviver com a pobreza. Por isso, tudo vamos fazer para podermos andar mais 
rápido. 

Moçambique hoye! [hoye!]
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REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM OS PESCADORES 
DO DISTRITO DE LAGO

Metangula, 4 de Julho de 2015

Nós pedimos esta reunião para conversarmos convosco. Não viemos dar uma solução. Mas 
prometemos sempre que vamos juntos procurar soluções. [...] Em Niassa e o País em geral, é muito 
grande e concorre para o emprego, o auto-emprego, mas também para a produção de comida para as 
nossas famílias e de rendas. Contribui para as rendas do nosso País. 

De pequeno para grandes pescadores

Eu estava a ver os números ali. Tudo indica que se nós sofisticarmos a pesca artesanal é capaz de ser 
suficiente para acabar com todo o peixe que anda aqui. Mas, o nosso pensamento não é fazer pesca 
com muito sacrifício. Usar muito esforço, perder muito tempo, também métodos anti-científicos ou 
não convenientes para a pesca. Mas também sabemos que somos pequenos e há quem pode pensar: 
porque é que reúne com aqueles pequenos? Mas nós os pequenos queremos ser grandes. Somos 
donos. Nós os pequenos é que somos donos deste País. Temos que crescer para ser amanhã grandes. 
Os outros são grandes. Nós somos pequenos. 
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Aumentar a produção de pescado

Também não vínhamos ouvir reclamações. Vínhamos discutir soluções para os problemas que já 
conhecemos. Disseram que no passado pescava-se mais. Falaram do Combinado Pesqueiro que 
quando terminou... Disseram que têm uma série de dificuldades. Mas senti do vosso lado que se estão 
a espalhar muito em dificuldades que se calhar ainda não são problema para vocês. Quando falam 
de coisas muito grandes que têm de ser instaladas, quando ainda não pescam sequer 20 quilos por 
dia. O vosso peixe, a vossa pesca, é imediatamente consumida. Encontra mercado aqui localmente. 
Mas nós queremos que saiam desta de produzir para um dia só. É produzir para mais dias. Portanto, 
encontrar condições para manter. Mas, para isso é preciso produzir. Se nós não produzimos, nunca 
podemos exigir instalações grandes para pôr aquilo que é pouco, que é insignificante.   

Mercado para venda do pescado

Eu vou dizer, por exemplo, as dificuldades que vocês começaram a enumerar aqui. Falta de mercado 
para venda. Da conversa que tive, incluindo agora estou a vir da Praia de Chuanga, quero saber se 
o que se pesca, consegue-se colocar no mercado. E mesmo algum produto, gostam de ir secar para 
vender. É sim um problema de mercado, mas não é um problema grave. O problema grave é que 
temos muito peixe ainda para podermos colocar no mercado. 

Insumos para a pesca

Colocaram também como problema, falta de insumos para a pesca. Mas acabei de visitar a uma 
exposição em que o homem que vende, o senhor que traz esses insumos para vender aqui, diz que 
não consegue vender. Fica muito tempo a espera. As vezes, vem alguém de Cóbuè, vem de Meponda, 
para comprar. Fica muito tempo. Portanto, insumos ainda existem. O que é principal é pescarmos 
mais para termos mais dinheiro para aumentar a nossa capacidade de compra de insumos. 

Condições de conservação do pescado

Falaram também das condições de conservação. Sim, compreendemos. Precisamos. Sobretudo por 
isso, temos que aumentar a nossa capacidade de pesca. Porque quando trouxemos a energia para 
aqui, trazíamos para ver se com os congeladores pequenos que têm, esses 20 quilos que conseguem 
pescar podem conservar. Mas quando crescermos então é que temos que colocar essas coisas grandes. 
Porque, começar por colocar essas coisas grandes e ficar como assim... temos algumas fábricas são 
feitas, alguns silos são feitos, mas não conseguem ter produto. 

Temos a consciência de que as coisas têm que crescer ao mesmo tempo, porque este mercado, 
este sistema de conservação, poderá ainda pressionar para que pesquem mais. Mas nós achamos 
que na situação em que estão, podem ainda crescer assim como estávamos, enquanto criamos as 
condições. Onde não tínhamos energia, hoje temos energia. Mas hoje a estrada pelo menos ajuda, 
podem vir pessoas de Lichinga vir comprar, ou então mesmo pode haver um grupo de pessoas que 
colecciona o vosso produto todo, junta e leva para Lichinga, por exemplo. Portanto, agora temos que 
nos concentrar como pescar mais, para não provocar muitos problemas que ainda não são vossos. 
Hão-de ser vossos amanhã. Até podem ser esta tarde. Mas, agora vamos nos concentrar no principal: 
como pescar mais o peixe para podermos colocar no mercado.

Eu gostei da vossa ambição, de pensar numa Fábrica de Conserva. Mas a fábrica não vai funcionar 
para conservar meia tonelada por dia. Tem que trabalhar para grandes quantidades, senão é uma 
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fábrica que vai ser comprada muito menos... se calhar esse dinheiro que colocaríamos para comprar 
a fábrica para colocar aqui, é preferível investir no material para a pesca primeiro e depois termos o 
peixe e inundarmos o mercado, porque 

agora com 20 quilos que cada um consegue por dia, até menos, poderemos não alimentar a fábrica 
que queremos. Por isso, ainda não é o problema principal. 

Pesca semi-industrial

Também gostei da vossa ideia da pesca semi-industrial. Tem que ser privilegiada. Esta pode empregar 
mais pessoas. Esta pode pescar mais espécies que estão aqui. Esta pode por si so convidar o mercado, 

o sistema de frio, vão convidar, para além de empregar, emprega muitas vezes e até pode convidar a 
tal fábrica se se justificar a produção que sai deste Lago. 

Mas eu quero ainda ouvir mais de vocês. Quais são os pescadores que vieram de Cóbuè? Pode 
levantar um? Pode dar o micro?
[...]

Tem Fundo de Pesca, do Fomento Pesqueiro. Tem o Fundo Distrital. Vocês também são Moçambicanos 
que beneficiam. Porque é que não aproveitam? 
[...]
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA CIDADE DE 
LICHINGA

Bairro, 5 de Julho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]

Se calhar, eu é que estou a falar baixo. Normalmente Lichinga vibra. Há força!
Niassa hoye! [hoye!]

Ku Lichinga hoye! [hoye!]

Dhikulu dhiya mboni!

Hosse ndihudhi?

Mana nguenhi Nyusi ndi une! [APLAUSOS]
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Agradecimentos

Muito obrigado! Porque já estivemos aqui duas vezes, mas esta gente que está aqui hoje, que deixou a 
Cidade e veio aqui para nos receber, até ali no fundo. Niassa zangou para receber o filho de Lichinga, 
de Cuamba, de Marrupa, de Mecula... Obrigado Niassa! Obrigado! [APLAUSOS]

Aquela gente que eu encontrei em Cuamba, pensei: Mavago não tem muita gente. Encheu! E em 
Mavago, nós fomos reunir em Msawize, no Posto Administrativo. Encheu! Ontem, ali Ku-Nyanja, ali 
em Metangula, encheu! E hoje, tapatapatapa! [RISOS E APLAUSOS]

Quero agradecer esta recepção. Quero agradecer a oração do Sheik Bwana Nzee, do Reverendo 
Orlando, esses que fizeram orações para que a nossa festa fosse a correr bem, mas também a 
mensagem que aqui ouvimos. Esses todos, apelam à Paz e à Unidade Nacional. Obrigado pelas 
mensagens e pelas orações! 

Agradeço também os grupos culturais aí no Aeroporto quando chegamos. E depois, nós fomos a 
Matama para ir ver aquilo que precisa toda a gente ir ver, de que Niassa quando diz que produz, 
produz a sério. Fomos recebidos com danças. Aqui apanhamos o grupo das nossas irmãs de Nsope, 
para representar os outros, e aquele conjunto musical que já está a seguir os calcanhares dos Massukos, 
esses Massukos que nós condecoramos durante o 25 de Junho. Obrigado por estas danças, por esta 
manifestação cultural! [APLAUSOS]

Quero agradecer também as ofertas. Eu pensava que boa gente era so aquela de Cuamba, Mavago, ali 
no Lago. No Lago até me deram ouro, eu nunca recebi ouro na minha vida. Me deram um pouco de 
ouro. Mas quero agradecer essas ofertas que me fizeram aqui. Mas, com a vossa autorização – porque 
oferta não se dá a outra pessoa – mas eu sei que vocês vão me ajudar a dar, quero levar estas ofertas, 
estas bananas todas para os meus colegas ali no Hospital de Lichinga. Vocês sabem que também 
eu já baixei ali como doente. Então, sei o sofrimento que acontece ali. Por isso, quero, com a vossa 
autorização, levar estas bananas para Lichinga, para o Hospital de Lichinga. Posso entregar? [Sim!]

Muito obrigado Lichinga! [APLAUSOS]

Homenagem a Mãe do Presidente Armando Guebuza

Eu quero iniciar a nossa conversa, o nosso contacto, rendendo homenagem à Mãe do nosso Antigo 
Presidente, Camarada Presidente Armando Emílio Guebuza que hoje vai descansar. O funeral é hoje. 
Faleceu. Então, em nome de todos os Moçambicanos já o fizemos, mas quero usar este momento 
e aqui em Niassa, aqui em Lichinga, homenagear aquela Mãe que criou um filho que dirigiu esta 
Nação, que lutou por esta Nação, um filho que é Pai de nós todos. Neste momento, juntamo-nos a 
Família Guebuza no momento da dor e automaticamente à Família Moçambicana porque ela foi Mãe 
de nós todos. Vamos acompanhar hoje e que a sua alma descanse em Paz!

Lichinga,
Thaunli ya Lichinga,

Eu estou aqui! Cheguei aqui para agradecer a Província de Niassa por tudo o que fez para me dar 
oportunidade para contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. Também por ter dado a 
oportunidade ao meu Partido, para com o seu Programa elaborado, para poder continuar a dirigir 
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Moçambique. Vim aqui agradecer por tudo o que fizeram por mim. Muito obrigado Niassa!

Eu agradeço também, agradeço também a todos Moçambicanos que residem na Província de Niassa, 
que foram votar, independentemente votaram a quem, porque provamos ao mundo inteiro, provamos 
a África e ao nosso País, que para se ser dirigente neste País, para se formar Governo neste País, vai-se 
através do voto. E vocês foram e escolheram a pessoa que queriam. Nem todos escolheram. Mas o 
facto de irmos escolher e aquele que teve mais votos ficar em frente, significa que é o Povo que coloca 
no poder a pessoa que quer para dirigir. Obrigado por isso a todos Moçambicanos! 

Presidente de todos os Moçambicanos

Aqui em Niassa, o Programa do meu Partido; aqui em Niassa, o Presidente da República foi eleito. 
Quem teve mais votos na Província de Niassa é o vosso Presidente, ndine! [APLAUSOS]. 

E fica claro, como sempre dissemos, eu não sou Presidente de Ayaos só; não sou Presidente de 
Nyanjas só; não sou Presidente de Macuas só; não sou Presidente de Macondes, de Quimwanis só; 
de Lomwes, de Chuabos, de Mandaus só; de Marongas, de Manhembanes, de Manyungues só; nem 
de Chimanicas. Sou Presidente de todos os Moçambicanos do Rovuma ao Maputo, do Zumbu ao? 
[Índico!]     

Eu, não vou ser Presidente só da FRELIMO que me votou, porque não foi só a FRELIMO que me 
votou, foram os Moçambicanos que me votaram. Não sou de nenhum outro Partido. Mesmo aqueles 
que não me votaram, são Moçambicanos e estavam a escolher aquilo que eles pensam. Há ideias 
que eles têm. Alguns me deram e eu estou a ouvir boas ideias de todas as pessoas. As más ideias, 
mesmo dos meus irmãos quando são más ideias, deixo de lado. Então, vamos todos Moçambicanos 
contribuir para desenvolver este País. A escola que vamos construir, não é para um muçulmano 
só, não é para o cristão só, não é para o presbiteriano só. É para toda a gente. Todo Moçambicano. 
Criança, mulher, adulto, vamos construir o nosso País, irmãos! 

Unidade Nacional e combate a Pobreza, o inimigo dos Moçambicanos

Precisamos da União. A vossa mensagem foi muito forte. Muito forte que esvaziou a mensagem que 
eu trazia para vocês. Fala da Unidade Nacional, fala da Paz e do Desenvolvimento. É isso que os 
Moçambicanos querem agora. 

Aceitei ser Presidente para trabalhar com os Moçambicanos, não com um grupo de pessoas. Com 
todos os Moçambicanos. E os Moçambicanos têm um só inimigo. O inimigo dos Moçambicanos é 
a pobreza. Por isso, pedimos para que não se crie mais outro inimigo para o Povo Moçambicano. O 
Povo tem o inimigo que é a pobreza. O Povo quer comer. O Povo quer saúde. O Povo quer escola. O 
Povo quer boa casa. O Povo quer estrada para viajar. O Povo quer energia. O Povo quer água. Isso que 
não temos até agora, que é pobreza, é que é o real inimigo dos Moçambicanos.  

[...] a nossa riqueza, protege a nós. Não queremos que as nossas Forças de Defesa e Segurança estejam 
preocupadas contra outros Moçambicanos. Nós os Moçambicanos temos que ficar bem, unidos e 
respeitados. Nós temos que respeitar a outra pessoa. Nós temos que ouvir a outra pessoa, não entre 
nós lutarmos, discutirmos, ameaçarmo-nos, porque temos um problema grande que é a pobreza. 
Há gente que morre porque não tem comida, há gente que morre porque não tem medicamento, há 
gente que morre porque não sabe o que tem que fazer, dorme fora de casa com mosquitos, etc.. É esse 



INTERVENÇÕES PROFERIDAS POR SUA EXCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 439

que é o nosso problema. E pedimos a todos Moçambicanos, vocês aqui em Niassa muito bem sabem 
que temos que trabalhar para podermos combater a pobreza.

As prioridades do Programa do Governo

O vosso Governo já fez o Programa. O Programa prioriza a Paz, a Unidade Nacional e a Defesa 
deste País. O vosso Governo prioriza o Homem, o Moçambicano. Tudo o que queremos fazer 
neste Governo é para o Moçambicano viver bem. É isso que nós estamos preocupados. O homem 
Moçambicano é a prioridade da nossa governação. O Programa do vosso Governo prioriza o emprego 
para os Moçambicanos; a produtividade – aquilo que produzimos agora. Por isso, é que fomos a 
Matama para ir verificar no terreno. Para aqueles que não sabem que as coisas estão a acontecer neste 
País, podem ir para ali, onde se produz em grande escala para o desenvolvimento deste País. Aquele 
produto que vai competir no mercado internacional e trazer rendas e riqueza para os Moçambicanos. 
É o Programa do vosso Governo. No Programa do vosso Governo está o desenvolvimento das infra-
estruturas. Portanto, construir mais estradas – vocês falaram aqui da Estrada Cuamba-Lichinga, mas 
eu gosto de chamar Estrada Maputo-Lichinga, essa que está a ser feita.

Estradas 

Quando estivemos aqui, dissemos que quando assumirmos o poder se vocês nos elegerem – nós não 
viemos aqui dizer vamos ser Presidente, não. Dissemos: pedimos o voto. E vocês se nos escolherem, 
vamos continuar essa estrada. Estamos a continuar a estrada e essa estrada há-de chegar aqui em 
Lichinga. Vi a Estrada de Nampula para Malema. Já há. Agora estamos a sair de Malema para aqui. 
Este mês ainda vai retomar com muita força. Estava a afrouxar porque, sabem que tomamos posse 
em Janeiro e tínhamos que activar algumas coisas. Já estão. 

Linha férrea 

Quando estivemos aqui, falamos de que a linha férrea vai ser feita. Ja está quase a chegar a Metande. 
A linha férrea já está a chegar aqui. Dissemos que vamos trazer isso. Não falamos o que não vamos 
fazer. Aquilo que falamos estamos a fazer. [...] o que não vamos conseguir fazer. Estudamos e sabemos 
que isto vamos fazer. O dinheiro que o Povo Moçambicano produziu ou aquele que vamos pedir aos 
nossos amigos para nos emprestar, vamos conseguir. Por isso, a linha férrea está a vir para aqui. 

Hospital

Tínhamos falado do hospital. Vamos reabilitar e expandir o hospital. Em Cuamba também estamos 
a fazer. Estamos a fazer mais, no Metangula, estamos a fazer mais uma maternidade e enfermaria. 
Portanto, aquilo que falamos, água em Cuamba, também estamos a fazer. Aqui vamos fazer muita 
coisa, porque vocês proprios é que disseram façam isto, façam aquilo. E nós quando não pudermos, 
porque o dinheiro não é suficiente para este ano, iremos informar ao nosso patrão, que é o Povo, que 
isto so podemos fazer amanhã, porque vocês também não comem galinha todos os dias. Comem 
papa, amanhã é galinha, se há festa é cabrito, porque temos que fazer assim para conseguirmos 
existir. E obrigado, isso vamos fazer.

Gestão sustentável e racional dos recursos naturais e ambiente

O nosso Programa, que é o do Governo, durante os próximos 5 anos temos uma outra particularidade 
que é muito importante e isso interessa muito a Niassa até. Nós vamos proteger os nossos recursos 
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naturais. Vocês aqui têm ouro, têm carvão, têm muita coisa que está aí em baixo que ainda não 
descobrimos. Algumas coisas sabemos que existem, não começamos. Mas têm floresta, têm animais 
que no mundo não há. Então, vamos continuar a proteger isso e mesmo esta riqueza quando se 
tira, tem que beneficiar aos Moçambicanos, incluindo aos que vivem em torno dessa riqueza. 
[APLAUSOS]

Eu vou deixar também palavra para vocês para poderem dizer mais, o que gostariam que acontecesse. 
Naturalmente que quando é assim, aqueles problemas pessoais pequeninos acho que vão deixar para 
o trabalho dos meus líderes comunitários. Eles resolvem e melhor, porque vos conhecem. Mas, hei-
de deixar para darem a vossa contribuição para o desenvolvimento de Moçambique. 
Querem conhecer as pessoas que vieram comigo? [Sim!]

Vão vos cumprimentar. Mas os Ministros e Vice-Ministros deverão vos dizer o que é que eles vão 
fazer para Niassa. É ou não é? [É!]

Porque os que fazem a equipa minha são muito fortes. Nós somos muito unidos. Então, eles vão vos 
dizer em primeira mão, o que é que pensam fazer para Niassa. É ou não é? [É!]

[...] Alguns são vossos filhos. Nasceram aqui. Agora não sei eles ficaram Ministros, o que é que vão 
fazer para Niassa. Não sobre Niassa, sobretudo, mas também o que vão fazer para Tete, para Manica, 
para Inhambane, é o que estamos a fazer para todo o País.
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Moçambique hoye! [hoye!]
Então, peço para começarem a falar!

[Seguem-se as apresentações dos Membros da Delegação Presidencial]

Energia 

Disseram o que é que vão fazer. Nós prometemos e eu ouvi na mensagem que aqui foi lida, que não 
querem em IN-Niassa, querem Niassa. Vocês estão a falar, estão a lamentar. Nós o Governo estamos 
a fazer. Há aqui energia que vem de Cabora Bassa, mas no nosso Programa dos 5 anos estamos a 
planificar mais mini-hídricas aqui para a Província de Niassa. Produzir energia directamente daqui 
para não esperar aquele que vem de Cabora Bassa. 

Fábricas

Há coisas que não dissemos aqui, porque não queremos prometer, mas estamos a mobilizar mais 
fábricas, algumas fábricas para aqui, para a Província do Niassa. Por isso, agora vou ouvir. Parece que 
tem duas pessoas que querem falar, vamos deixar para falar para nos aconselhar ainda mais.     

[Seguem-se as intervenções da população]

Niassa hoye! [hoye!]
É meu wanganga aquele. [RISOS E APLAUSOS]

O novo Governador de Niassa

Tenho meu neto Chiwawula, com os amigos dele... são meus netos esses todos. Então, começaram 
a dizer é desta vez que não deixe Niassa cair. Não vou deixar Niassa, nem Cabo Delgado, nem 
Nampula, nem Tete. Moçambique tem que crescer todo ele igual. Eu agora compreendi. Vocês 
gostam de mandar o vosso Governador. Toda a viagem que fizemos, ele ao lado de mim, toda a hora 
está a dizer: tem que trazer fábricas aqui, tem que trazer. Toda a hora. Está a me incomodar com 
fábricas. Eu não estou a dormir. Esse está a me incomodar. Antes de ontem estava a dizer: há carvão 
aqui, há carvão. Traz lá aquelas pessoas para cavar o carvão. Primeiro, para produzir energia para nós 
mesmos e depois é que vamos vender. Por isso, vamos Moçambicanos trabalhar!

Diálogo com o Líder da Renamo e com todos os Moçambicanos 

Sobre o diálogo que anganga me apela, o Dhlakama não ia me agredir nada. Conversa-se bem com 
ele. É Moçambicano. Eu vos digo, daqui estou a pensar. Daqui a pouco tenho que conversar de novo 
com ele, para ver o que é que ele está a pensar. Ele vai conversar. Também quer conversar, para 
pensarmos juntos sobre Moçambique. Não so ele. Todos os Moçambicanos que têm ideias, nós 
vamos conversar. A guerra não pode voltar a esta terra! [APLAUSOS]

Nós temos um inimigo que eu vos disse que é a pobreza. Quando estivermos dois irmãos a lutar, 
somos os dois pobres a lutar. Então, é melhor deixar essa luta primeiro e lutarmos contra a pobreza 
todos juntos. Juntarmo-nos e lutarmos contra a pobreza. Se temos muita força para bater o outro, 
vamos juntar essa força daquele que é fraco para batermos a pobreza.
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Fábrica de fruta e atracção de mais investidores

Ouvi as ideias sobre a Fábrica de Fruta. Ouvi as ideias para trazermos investidores. Nós estamos 
a trabalhar neste sentido. Os investidores como são donos do dinheiro ou dos projectos, as vezes 
pensam junto connosco. Mas nós estamos a ter boas expectativas de trazer mais, mobilizar mais 
estradas, linha férrea. Ainda há mais gente que está interessada e há-de chegar. A estrada está a 
chegar, porque eles as vezes pensam, mas como é que vou tirar o produto dessa fábrica? Então, 
nós vamos fazer a estrada e algumas coisas são eles que hão-de fazer também para permitir 
que o seu produto possa sair daqui. 

Estes meus colegas que me vieram dar força, que fizeram oferta, eu vou fazer tudo por 
tudo para encontrar algum tempinho para conversarmos. De certeza, eles vão também me 
ajudar. Vão me ajudar. E uma pergunta que digo para eles se prepararem antes é como fazer 
para Moçambique continuar em Paz. Eles têm que me dizer como! [APLAUSOS]

Moçambique hoye! [hoye!]
População de Niassa,

Mais uma vez, muito obrigado! Ficamos aqui muito tempo, mas ninguém saiu. Só vinham 
mais pessoas para podermos conversar. Todos vamos trabalhar para manter esta Província 
crescida. Niassa tem que crescer. E vai crescer. Porque eu sou optimista, e vai crescer porque 
tudo vou fazer, não vou dormir, para podermos levantar esta Província rica que é Niassa.

Moçambique hoye! [hoye!]
E muito obrigado! 
Zikomo kwambiri!
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REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM OS FAZEDORES 
DAS ARTES, CULTURA E DESPORTO 

Lichinga, 5 de Julho de 2015

[...] Ouvi o relatório. Mas ouvi mais as lamentações. Ouvi que vocês querem desenvolver o desporto 
e a cultura em Niassa. 
[...] Os grandes atletas deste País podem sair deste planalto, o clima ajuda. Aquilo que acontece com 
[...]

Quem quer começar a falar?

[Seguem-se as intervenções dos fazedores]

[...] o Município levar a sério as infra-estruturas desportivas. Viemos aqui, comparticipamos até para 
aquele Estádio. É preciso reparar, e depois de reparar é para não deixar avariar mais. É para manter. 
Nós não queremos andar a construir ruínas nesse País.  

Fundo de Promoção Desportiva e a Província de Niassa

Vamos perceber um pouco como o Fundo de Promoção funciona em relação a Niassa. Mas acredito 
que não há critérios diferenciados em relação com outras Províncias. Não gostaria muito que 
Niassa se sentisse ou tivesse complexos de inferioridade. Se sentisse vítima. Normalmente quando 
se sente vítima estão a se complexar inferiormente. Sintam-se iguais a todas as Províncias e que as 
oportunidades têm que ser iguais para todas as Províncias e eu acredito que para o Fundo é isto que 
temos estado a fazer. 

Agora, o Fundo também tem que priorizar as regiões ou os locais onde há mais dificuldades.

Empresas e o apoio ao desporto

Sobre empresas. Eu não gosto de sugerir a juventude a pensar desta forma, que as empresas têm uma 
obrigação regulada de poder apoiar o desporto. É isso que nós queremos. Mas vocês também, alguns 
de vocês, também são empresários. Amanhã quando desenvolverem a arte e a cultura, podem ser 
empresários na arte e na cultura. E, normalmente para quem produz, para quem a empresa funciona, 
tem a sua estrutura de produção. Faz o estudo do negócio e paga imposto. E esses impostos são 
esses que ajudam para o Fundo de Promoção do Desporto. São esses impostos que ajudam para a 
construção de escolas ou pavilhões, ou mesmo de infra-estruturas culturais ou desportivas. Então, 
não é correcto fazermos uma obrigação para eles fazerem dupla contribuição. Mas nós encorajamos 
para que quando estão estáveis as empresas – é o que acontece com a HCB [Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa] ajuda uma equipa, agora é a ENH [Empresa Nacional de Hidrocarbonetos] que acho que 
terá que continuar – mas penso que não é tão fácil para uma empresa que ainda não começou a 
produzir. Vai se ressentir muito cedo a capacidade. Sustentar o desporto – vocês que estão dentro 
das federações, dentro dos clubes, conhecem o que é isso, o que isso significa. Portanto, o que nós 
vamos fazer é encorajarmos o associativismo. A maneira como os outros grupos estão a funcionar, 
procuram patrocinadores não necessariamente únicos e permanentes. O clube existe e depois procura 
patrocínio ou representa uma marca: se é de um banco; representa uma marca se é de Chikweti 
Forest... e houve experiências aqui. Grande partes dos clubes falham porque não gere bem o muito 
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ou aquele recurso pouco que é entregue. E a gestão é um problema, com transparência. E as empresas 
isso exigem. Por isso, eu gostaria que crescêssemos mais, saíssemos da caixa. Não pensar que há 
uma obrigatoriedade de uma série de empresas de fazer aquilo, mas há uma necessidade. Não é uma 
obrigatoriedade e nós vamos tentar promover para que essas empresas assim funcionem. 

A regulamentação da preservação da cultura

Sugeriram aqui para que haja um Regulamento ou uma Lei de Preservação da cultura. É um trabalho 
de nós todos. É um trabalho também do Ministério da Cultura, mas é mais de nós todos, para que 
esse chioda dançado pelas nossas mães seja interpretado na música e na cultura; para esse nganda, 
para a nossa viola, converse connosco sobre as nossas tradições. 

Nós somos um País e não queremos que seja uma ilha. O crescimento do mundo no País está 
connosco. O que nós temos que fazer é preservar a nossa cultura. Também não devemos nos auto-
excluir do crescimento universal. A nossa cultura deve ser protegida e quem deve proteger são vocês. 
A proposta que está aqui, nós podemos encará-la de uma outra forma. Portanto, haver nas escolas, 
seminários ou no vosso seio, Centros de Cultura. E vocês vêem muito bem as bandas que interpretam 
o ritmo tradicional estão a ganhar forma em Moçambique: os Gorwane que me falaram, os Djakas - 
uma elite – os Massukos, uma banda que não faz playback, como se chama? [Playback!] Não fazem 
isso. Fazem uma banda verdadeira, como aquela que vimos hoje.

Nós vamos sugerir a vocês. Agora, a pressão não é ir por trás. Não são vocês a nos sugerir a nós para 
nós vos ensinarmos para fazerem a arte nacional. Somos nós a pedirmos a vocês. Vocês é que fazem 
aquelas canções que acham que não são. Esses que vocês próprios observam que não deviam ser. Mas 
vocês é que imaginam, vocês é que pensam, vocês é que fabricam. Então, ajudem a defender a cultura 
moçambicana. Esta mensagem é mais para vocês, mas através de vocês para todos os músicos, todos 
artistas do nosso País, do Rovuma ao Maputo, do Zumbu ao Índico.

Valorização das línguas nacionais

Sobre línguas nacionais, plenamente de acordo. Penso que vocês devem estar a acompanhar aquele 
processo da introdução. Aliás, o Vice-Ministro da Educação formou-se nisso. Ele estudou tudo. 
Ficou Doutor. Ficou Mestre. Estudou outra coisa. Parece que é Cátedra. É catedrático. Especializou-
se nessas línguas. E um dos objectivos ao colocarmos aí a ele é para promover as línguas nacionais. 
Há muita gente que não me está a ouvir porque não falam. Estão a exigir meus Ministros que falem 
com cábula, mas eles falam com cábula. Pelo menos falam e o Povo gosta. E vocês nem dizem 
nada. Aqui há pessoas que não sabem nenhuma língua moçambicana. Então, mas dizem que são 
Moçambicanos. Qual é a diferença sua com um chinês? [RISOS]. 

Então, façam esforço! Uma sugestão minha que devemos ouvir. Vamos valorizar. Eu gosto quando 
vocês sentem pela vossa cultura! 

Campo polivalente no Município

Falei de Campo Polivalente. A pista naturalmente o Município terá que ver e o Governo Provincial 
vai supervisar. Nós não queremos vir de novo e meter dinheiro para tratar a pista. Aqui, podem sair 
atletas aqui. Isso é uma realidade. Se não há um movimento forte, estruturado, não vão sair atletas 
aqui. Mas aqui podem sair. 
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Agora, há quem falou da Direcção Provincial de Cultura, etc.. Formamos o Governo agora. Depois de 
formar o Governo é preciso fazer os regulamentos. Os próprios ministérios já estão feitos e todos os 
ministérios, todos os Ministérios vão ter direcções provinciais sem juntar com nenhum. Então, hão-
de estar no Ministério de Cultura e Turismo; hão-de estar no Ministério da Juventude e Desporto; 
mas também praticamos desporto na Educação. Em todo o lado, não há onde não se pratica. 

Eventos desportivos para portadores de deficiência

Limitação de eventos para desportistas deficientes. É uma lição. Penso que todos nós ouvimos e 
através de nós vai ouvir todo o País. Esses irmãos não são diferentes de nós. E quando dizem que 
querem fazer desporto, nós que é devíamos nos sentirmos orgulhosos, porque eles juntam-se a nós 
e convivem connosco e são talentos. Fizemos lobbies internacionais, alguns nossos deram sinais de 
qualidade. É uma observação. Não tenho que responder mais nada, senão só dizer aos que garantem 
isso para que possam garantir mesmo que as coisas possam acontecer.    

Cine ABC

[...] Casa Provincial da Cultura. Mas tem que ser ABC? Havendo outra, não resolve o problema? Tem 
que ser ABC? [Sim!] Na cabeça meteram ABC? [Sim!]
Isto é mania. Sabe, é mania num sentido assim: eu conheço... por exemplo, a população de Malema 
quando não viaja de comboio, mesmo que haja machimbombo de luxo, etc., não lhes diz nada. 
[RISOS] Tem que ser de comboio! 

Mas agora ABC. Eu não sei se ABC está actualizado para os vossos interesses. Casa de Cultura não 
é Casa de Espectáculos. É muita coisa. Pintura que tem que ir para lá. Artes plásticas, Biblioteca, 
escritórios, espaços. Mas essa bola não é para mim. Acho que vocês queriam mandar para o 
[Governador] Chilundo. [RISOS]. Ele já ouviu. Vai dominar a bola e vai controlar. [RISOS]

Bom, construção do segundo pavilhão. Vamos considerar nas próximas oportunidades ou mesmo se 
calhar quando estivermos a construir uma escola grande, conceber um campo gimnodesportivo. É 
correcto, porque a Cidade já cresceu. 

O cachet dos artistas

Essa questão de falta de atitude para bem de artistas...[...] Vocês próprios têm que ser caros. Vocês 
para irem actuar, negoceiam convosco, não é? Eu já negociei com os Massukos, para irem inaugurar 
o Estádio 25 de Junho em Nampula. Exigiram dinheiro. [RISOS]. E paguei. Estão aqui os Massukos, 
estou a mentir? Exigiram alojamento, e paguei. Então, se você não exige, não dá o cachet, e pronto. 
Nós vamos saber que você é assim. [RISOS].

Agora, há uma coisa que é fazer. Há vezes que vocês próprios não têm o sentido de compreensão, 
exigem o impossível. Nós temos experiências de pessoas, de grupos que não actuaram no 25 de 
Junho, porque exigiram o impossível e as vezes não vale muito [RISOS]. Por exemplo, um Onze 
Balas a actuar vibra todo o estádio, mas alguém que se considera muito bom etc. porque põe uma 
roupa, chega aí e ninguém levanta. Mas exige muito! Então, vejam lá o vosso valor próprio, não 
é? E o valor faz-se com qualidade. Apresente a qualidade, um produto de qualidade e hão-de ser 
comprados. A cultura custa de facto, como estão a dizer. E a arte é uma indústria, mas o produto para 
ser consumido, tem que ser de qualidade.
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Lei do Mecenato

Falaram da lei... não, falaram de descontos das empresas. Mas há Lei do Mecenato sobre como 
proceder. Informem-se lá. 

Jogos das Selecções Nacionais em Lichinga

Selecções Nacionais. Já começou. Já esteve na Beira e foi ganhar bem. Eu acredito que se tivesse 
campo relvado em Lichinga, os Mambas não perderiam, porque aqui quando é futebol, é toda a 
Cidade incluindo aquele dia que eu vim com Ferroviário de Nampula para vos bater. [RISOS E 
APLAUSOS] acho que ninguém esqueceu aquele dia. Perguntaram onde é que estão os atletas, 
escondemos. Resolvemos o assunto e metemo-nos no avião. [RISOS]. Tínhamos a qualidade. Aqui é 
difícil ganhar o jogo. Por isso, eu sinto. Peço, reactivem lá o nosso desporto. Vocês merecem e têm a 
qualidade. E o público apoia, trabalha, participa. Vamos tentar apoiar também porque merecem. As 
pessoas que colaboram, que participam no desporto, merecem. 

Parar de pensar que ninguém gosta de Niassa

Agora, aquela coisa de se sentirem que ninguém gosta de Niassa, parem com isso! Apresentem 
resultados. Vocês aqui tem um músico chamado DK (lê-se Di-Kei) não é? Não existe? Não estava no 
Maputo? Este aqui não é de Niassa? [É!] então, estava no Maputo. Para vocês não diz nada? [Diz!] 
então, porque é que estão a chorar? Você próprio [dirigindo-se para o DK], quando é que foi para 
Maputo? [Foi em 2013!]

Os Massukos nunca estiveram em Maputo? [Já!] Já tocaram, incluindo... já os vi a tocar no Palácio. 
Então, isso de dizer que... Moçambique é muito... Mas eu hei-de me informar se não esteve alguém 
nas Festas da Independência, nos 25 de Machava não esteve ninguém aqui? [Não!] Camarada...

Camarada: Foi no dia 15 de Janeiro, na Investidura do Chefe de Estado. 
Plateia: Mas na Machava não...

Presidente Nyusi: Sim. Mas na Machava... acha que o País, sempre que há um espectáculo, é isso 
que querem? E aquelas outras Províncias? Porque, por exemplo em Inhambane so levamos... não 
costuma ser muitas vezes que levamos. Mas levamos desta vez a Dama Loka [RISOS]. E quando 
veio o Presidente Zuma, fomos levar os Timbilas. Tocaram o Hino Nacional. Hão-de ir. As festas não 
param. Mas também ser músico não quer dizer so ir a Maputo, não é? Não pode ir a Niassa? [Pode!] 
Não pode ir a Nampula? [Pode!]. 

Tomamos nota aquilo que vocês disseram. Mas não é a condição. O resto nós vamos crescer. Muito 
obrigado a todos! A conversa era para eu ter a sensibilidade e já ganhei a sensibilidade. Vamos 
trabalhar! Obrigado!   
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Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Boa tarde Camarada Presidente. Obrigado por estar aqui. 
Boa tarde caros colegas. Camarada Presidente, estes são os jornalistas que acompanharam a Visita 
Presidencial a Província de Niassa. E chegado este momento, gostariam de ouvir o balanço que Sua 
Excelência faz e, certamente, tem algumas questões a colocar que lhe acompanharam ao longo destes 
quatros nesta visita. Muito obrigado.

Mensagem da Paz e combate a pobreza 

Presidente da República: Bom, o ritmo do trabalho ou dizer concretamente que o Programa de 
trabalho dos 5 anos da nossa governação está a ser executado. Nós estamos muito encorajados. A 
Província do Niassa organizou a visita que nos permitiu dar a imagem concreta das coisas que estão a 
acontecer no terreno. Portanto, não só o contacto que tivemos com as populações, não só o contacto 
que tivemos com alguns grupos de Moçambicanos em diversas actividades, mas também actividades 
concretas no terreno. 

Conseguimos levar a mensagem principal que é o compromisso que a nossa governação tem 
para com a Paz, para com a Unidade Nacional e também evocamos o nosso desejo de combater o 
único inimigo, como nós designamos, que é a pobreza. Porque eliminando a pobreza nós vamos 
ter condições para ter uma saúde, para ter uma formação e educação, para ter habitação, para ter 
energia, para ter água, mas antes de tudo, para termos comida e comida diversificada. 

No contacto que tivemos com as populações, os avisos, os apelos que nos fazem são de continuarmos 
sempre a proteger a Paz porque o Povo quer trabalhar, mas também apelam-nos para não hesitarmos 
ao ataque daquilo que são os problemas para o Povo Moçambicano, neste caso concreto a pobreza.

Infra-estruturas viárias e abastecimento de água

Nós ficamos satisfeitos em Cuamba, quando vimos a execução ou o cumprimento da promessa 
que fizemos de que vamos reconstruir a linha férrea que liga a Cidade de Cuamba e Lichinga. Os 
trabalhos estão a decorrer, estão no terreno. Tivemos ocasião de darmos as nossas contribuições no 
sentido de melhoramento do mesmo trabalho. 

Ficamos satisfeitos por saber que a Estrada está a vir de Malema a Cuamba. Teve alguma pequena 
paralisação que vai acertar-se imediatamente. Quando inicia um ciclo, os orçamentos demoram. Mas 
vai se retomar imediatamente da mesma maneira que retomar-se a Estrada de Ruace para Montepuez. 

Ficamos satisfeitos também que estamos a cumprir com a nossa promessa de prover água para a 
Cidade de Cuamba. Vamos sair do actual 1.200 metros cúbicos para 8.000. Isso ajuda a resolver 
o problema que tivemos este ano, que é o problema da cólera, por exemplo, que é o problema de 
água potável. Há vezes que nós queremos combater as doenças, mas a forma correcta de combater é 
eliminar aqueles obstáculos que criam essa doença. 
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Inaugurações de infra-estruturas

Durante a nossa visita fomos também felizes ao proceder com algumas inaugurações dos trabalhos 
que vinham sendo feitos, não so da Residência do Administrador de Mogovolas, mas também, em 
Mavago, mas também estamos felizes por termos inaugurado aquela central bonita, que todos viram, 
de energia solar e que vai acrescentar e vai permitir para que a energia da Cabora Bassa possa ser 
diversificada e ser utilizada para outras actividades, neste caso concreto, actividades produtivas.

A embarcação que inauguramos em Metangula é um sinal que o Estado está a dar de protecção da 
sua riqueza, neste caso a economia azul, mas também uma forma de mostrarmos a nossa Soberania, 
porque aquele lago está na fronteira. Então, é preciso estarmos presentes para podermos assegurarmos 
as nossas riquezas, garantirmos a circulação das pessoas. Aquilo não é de pessoas, mas de facto as 
pessoas circulam. Existem e tem que existir regulamentos ou formas, porque trata-se de um Lago, e 
aquela embarcação vai ajudar.

Encontro com pescadores e com artistas 

Tivemos encontros com os pescadores. Foi muito bom porque os pescadores não foram choramingar, 
mas trouxeram-nos propostas concretas. Por exemplo, quando dizem o custo de material de pesca, 
do equipamento de pesca em Metangula ou em Meponda, ou em Cóbuè e eles pedem para que se for 
possível apoiar, para que o Estado ou o Governo traga aqueles produtos ou equipamentos ao custo 
aproximado que outras regiões do País compram, estão a dar sinal de que eles sabem de que tem que 
gastar dinheiro para adquirir equipamento, mas pedem a facilitação e ajuda nesse sentido. E esse 
tipo de pensamento nós gostaríamos que muitos Moçambicanos soubessem que [...] para podermos 
produzir o Governo pode contribuir sim senhor, mas precisamos de dar a nossa comparticipação 
neste processo.

O último encontro em que estivemos hoje, os artistas, foi muito bom. Eles sabem e evocaram 
efusivamente a necessidade de preservar a cultura moçambicana, a nossa língua, as nossas tradições, 
as nossas danças. Portanto, nós fazemos um balanço positivo.

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Peço para dizer o nome, o órgão que representa e sermos 
um pouco flexíveis. 

Enfoque na Paz e na agenda dos Moçambicanos 

Sérgio Banze (TIM): Senhor Presidente, senti que na sua visita quer na Zambézia, quer agora em 
Niassa [...] vincou várias vezes a questão da Paz e foi recebido como um homem promotor da Paz. 
Neste momento que estamos cá, consta-nos que o Líder da Renamo terá convidado todos os chefes 
das delegações e foi ter um encontro numa base em Manica. Até que ponto, aliás, nesse encontro 
teria dito que vai destituir todos os Administradores das cinco Províncias que alega ter ganho. Que 
resposta a dar a isso tendo em conta o desiderato da Paz que é o estandarte da sua governação? 

Presidente da República: Acho que há coisas que são feitas contra a vontade da população. O Povo 
Moçambicano está consciente daquilo que tem que fazer e quais são as suas preocupações principais. 
E temos estado a dizer que queremos combater a pobreza. Aqui em Niassa, em todo o sítio onde 
estivemos incluindo aqui em Lichinga, as pessoas estão a apelar a Paz. Reconhecem a estrutura 
que existe neste País. Sabem que é o Governador. Viram que até sugeriram que se batesse palmas 
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a favor do Governador deles, porque sentem que está a trabalhar para os Moçambicanos. Não faria 
nenhum sentido, depois das eleições onde todos fomos, onde todos estivemos os nossos olheiros, 
foi proclamado o vencedor. O mundo reconhece o vencedor e alguém dizer que vai governar. Uma 
sobreposição de governação. Vai ser um pouco ridículo para o mundo.

Mas nós não queremos entrar na guerra de discutir. Queremos falar para as pessoas perceberem 
que não é esta a solução. Destituir um Governador? Como é que alguém pode destituir alguém que 
não colocou? Só a pessoa cessa, e quem faz cessar é a pessoa que colocou aí. Nós vamos continuar 
a trabalhar tranquilamente. O que nós temos estado a pedir para que os Moçambicanos saibam 
é que nós não devemos nos distrair da agenda principal. Nós não podemos nas agendas externas 
estranhas. Agenda nossa é construirmos estradas, escolas, sistemas de água, hospitais, produzir 
comida, desenvolver Moçambique. Portanto, nós vamos tranquilamente trabalhar e se as pessoas 
têm algumas sugestões sobre a nossa forma de governar, vamos ouvir. 

Reduzir o descontentamento da população

Penso que muito bem sabe, ali também falou da Zambézia, eu numa das ocasiões disse que uma das 
formas de resolver as preocupações do Povo é reduzir o nível de descontentamento da população. 
Mais transparência, boas formas de governação. Quando damos exemplo, quando vai para o hospital, 
quando vai para a escola, o Moçambicano não deve ir como se fosse um favor. Então, isso vai melhorar 
a qualidade da governação e é isso que o Povo quer. O Povo não está preocupado se o Administrador 
J sair e entrar o Administrador Alfa. Não é essa a preocupação do Povo. Deve ser preocupação de 
um grupo de pessoas. E esses o próprio Povo é que vai julgar isso. O Povo vai julgar. Aqui viram, nós 
tivemos aqui encontros, onde se diz que também é uma das Províncias onde precisam de governar 
mas o Povo disse claramente nas percentagens de votação quem ganhou não foi A, B, C, foi Filipe 
Nyusi. Está claro. Foi assim. Eles dizem. E ainda dizem mais nas conversas, que fomos jogar e o jogo 
nós queríamos marcar na nossa baliza e o nosso adversário marcou na nossa baliza. O jogo terminou 
e estamos em festa. O Povo está em festa. É uma distracção. Obrigado.

Estrada e Linha Férrea Cuamba-Lichinga

Domingos Nhaule (Semanário Domingo): Obrigado. Eu gostava que Sua Excelência explicasse 
mais ou desse detalhes sobre a Estrada Cuamba-Lichinga. O que é que existe efectivamente de 
concreto em relação a esta obra, como é sabido por nós mesmos quando passamos por cá com Vossa 
Excelência ouvimos a população a reclamar e tem sido sempre o desejo deles tem sido apresentado 
pela população nos anteriores mandatos. Dessa vez efectivamente o que é que existe de concreto? 
Outra questão é em relação à linha férrea. Visitamos e Sua Excelência entrou no comboio e percorreu 
alguns quilómetros, digamos. Nós também a caminho de cá tivemos a oportunidade de ver e 
pareceu-nos que em termos de qualidade deixa muito a desejar. Tendo em conta que Sua Excelência 
é conhecedor da matéria nesta questão da qualidade da obra que está sendo feita em relação a própria 
linha férrea. Gostava de tirar um posicionamento do Senhor Presidente. Muito obrigado.   

Presidente da República: Está bom. Sobre a estrada é irreversível o processo. A estrada deve ser feita. 
Nós decidimos fazê-la em três troços. O troço Cuamba-Muita, Muita-Massangulo e Massangulo-
Lichinga. Para o troço Cuamba-Muita já temos o financiamento, o estudo já foi feito. Está-se na 
fase de concurso para apurarmos os empreteiros. Portanto, não há mais nada senão finalizarmos 
o processo de arrancar. Os dois troços, o primeiro mais azarado um pouco, já estamos a fazer os 
estudos, estamos a angariar os fundos com o BAD para ver se muito rapidamente mas tudo indica 
que vamos conseguir o dinheiro para esse troço. Portanto, o trabalho vai ser feito.
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Relativamente a linha férrea, está a acontecer. Há uma certa vantagem, para nós não reclamarmos 
cedo a qualidade, porque quem está a reparar a linha neste caso é o próprio concessionário. Portanto, 
não é o Estado. Interessa ao concessionário para ele ter uma linha de qualidade, senão depois vai 
ficar com uma linha que não vai lhe ajudar. O orçamento feito, foi feito para o aproveitamento dali 
dos carris que são de 40 quilos que estão implantados na linha Cuamba-Lichinga que estão a ser 
desmontados. Os carris de 40 quilos tem uma boa qualidade, são novos, não funcionaram muito, 
não funcionaram muito tempo, são de alta qualidade. E eles estão a colocar travessas metálicas. As 
travessas metálicas resistem a muchém mais ou menos na zona de Mepica até Itepela tem muito 
muchém e aquilo vai ajudar bastante. Vai minimizar, porque as travessas estavam a sofrer e muitas 
das vezes quando houvesse queimadas descontroladas também. Portanto, nós pensamos que a linha 
para os objectivos médio, incluindo até a longo prazo, se justificar o transporte, a linha de Entre 
Lagos a Nacala está nos carris de 52 quilos porque vai fazer uma volta de acima de 20 comboios por 
dia. Então, o peso vai ser maior enquanto que aqui nesta primeira fase, nem que faça 5 a 10 comboios 
por dia, esses carris vão aguentar. Portanto, não sentimos muito a questão da qualidade. Não sei 
como é que vocês viram, porque a linha ainda não acabou. Aquilo ali primeiro espalha-se balastro. 
Faz-se ataque com as atacadeiras. Faz-se o primeiro levantamento, segundo levantamento da linha 
para atacar a linha e ainda não foram feitos esses trabalhos. Ainda é muito cedo para dizer que a 
qualidade que vocês viram. De certeza viram o trabalho que ainda não acabou.          

Viagens do Presidente e a redução de custos

Francisco Manjate (STV): Senhor Presidente, de um tempo a esta parte, tem privilegiado viagens 
via terrestre. Vimos na vinda para a Zambézia, por exemplo, veio num voo da LAM [Linhas Aéreas 
de Moçambique], isto dentro da estratégia de redução de custos. Gostava de saber se já tem a ideia de 
quanto é que o Governo ou a Presidência conseguiu poupar relativamente a outras edições das visitas 
presidenciais em relação a esta forma de visitar o País? E depois, qual tem sido, como o Povo recebe 
o Presidente uma vez que chega a sua Localidade desta forma e não da forma habitual? 

Presidente da República: Bom, nós vamos andar, vamos usar todos os meios possíveis. Gostaria que 
não se entendesse que é um esforço para provar que nós poupamos mais. É uma necessidade. E há 
momentos que nós usamos bem isto. Aliás, viram nesta Província, porque as distâncias e os Distritos 
que nós queríamos percorrer eram muito, muito grandes. Aquilo que permitir para sacrificar, 
nós vamos sacrificar da nossa parte. Mas também o outro objectivo é estarmos muito próximos à 
população nesta fase onde nós podemos andar de carro. E viram em todas as Povoações, a população 
fica a espera e interagimos. E vemos algumas dificuldades. O facto de ver so o estado da estrada, ver 
que tipo de habitação. Por exemplo, aqui na Província do Niassa, uma coisa que nos impressionou 
bastante foi muitas casas são feitas de tijolo, mas ainda não queimam. Mas como a terra é de argila, 
são consistentes. Então, nós temos assim a oportunidade para podermos perceber e dizer ao Governo 
para incentivar formas de construção, incluindo agricultura – a gente vê as machambas, que tipo 
de culturas. Ficamos mais sensíveis quando incutimos a população que façam isso. Sabemos o que 
estamos a dizer e o que não estamos a dizer, isso é por um lado. 

Por outro lado, é mesmo para pouparmos. Quantificar agora... nós queremos é trazer uma mensagem 
prática, concreta, de poupança. Não so ao nosso nível, porque pode até ser insignificante entre um voo 
para o Presidente e depois os gastos continuarem a serem feitos por exemplo ao nível dos Distritos, 
ao nível das Províncias. Mas o facto das pessoas terem a consciência de que existe esta mentalidade 
de que a partir do topo, que nós temos que poupar. Nós fazemos contas: quanto é que custa esta 
viagem, faz isso, faz isso, etc. e pensamos que isso vai continuar a todos os níveis. A todos os níveis. 
E temos dito a eles que, suponhamos vão para uma reunião, ao invés de cada director pegar o carro, 
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faz-se a lotação total e depois as pessoas seguem. Cultura de poupança tem que existir nas pessoas 
e não so. Atitude e postura. Portanto, vamos quantificar. Precisamos de uma amostra. Não é uma 
viagem que significa poupança. É uma amostra porque isso significa que os custos de transporte. 
Mas não estamos a fazer isso so. Estamos a diminuir as delegações. Diminuir os serviços de apoio 
e usar mais os serviços locais onde localmente podem ser úteis. Se for a segurança, reforça-se mais 
com a segurança local, etc. uma série de medidas que estamos a tomar. Gostaríamos de chegar uma 
certa fase ou um semestre, nós ainda estamos com quinto mês, não é? Portanto, as pessoas têm que 
ter a consciência que estão a exigir contas um pouco cedo. E isso é bom. Estão a pressionar para nós 
estarmos detalhados. Quando tivermos a amostra completa iremos saber o que é que nós poupamos. 

Arsénio Henrique (Adido de Imprensa): Uma última questão, por favor. 

Produção de soja em Niassa

Filipe Germano (Televisão de Moçambique – Delegação do Niassa): Sim, sim. Senhor Presidente, 
a Província do Niassa fez há bem pouco tempo o Fórum de Produção de Soja e Comercialização. 
Hoje o Presidente visitou o Complexo Agro-Industrial AC Matama que também aposta no cultivo da 
soja. Como é que olha para aquele projecto? E gostava que se debruçasse sobre o desafio que lança a 
Província para a qualidade da produção no campo da competitividade.    
     
Presidente da República: Muito obrigado. Fez-me recordar uma coisa boa que me marcou. A visita 
a aquele sonho do Presidente Samora Machel, Matama. Aquele projecto é aliciante e é convidativo. 
Para quem vê aquilo, é o que devia acontecer em muitas Províncias ou deve acontecer muito mais 
aqui na Província do Niassa. Há casos de canaviais no Sul, de arrozais, etc. mas isso para a cadeia 
de valor isso vai ser muito importante. Aquela empresa está a produzir galinhas em Nampula e 
importa o produto de ração. O que agora pretende é produzir aqui em Moçambique e transferir 
para Nampula. Mas também está a com pensamento de criar avícolas aqui em Cuamba. Portanto, é 
um projecto. Haverá mais um na Zona de Mocuba que vai ser feito. É uma produção que também 
incentiva as populações. Eles também estão a promover a cultura no seio da comunidade, que eles 
vão ser os compradores do produto. Mas também vão viabilizar os silos que foram construídos. Vão 
usar os silos. Portanto, é isto que nós pensamos quando eu dizia que era agricultura mecanizada eles 
ainda não aceitam mas querem fazer muito mais ainda. 

Produtividade e qualidade agrícolas em Niassa

Sobre a qualidade e a produtividade, nós aqui em Niassa podemos estar autónomos de muitos 
aspectos. A batata de Niassa ou aquele feijão que eles já começaram a processar, vai dar de fazer neste 
mundo. Porque nós produzindo a batata de qualidade, embalando bem e colocando no mercado, 
nós vamos ser muito fortes. E o Governo está orientado para acarinhar estes projectos. Todos os 
produtos desta Província são produtos que saem por si sos com muita qualidade. Mas agora com 
novas tecnologias de produção, o uso de fertilizantes, etc. nós vamos conseguir melhorar a nossa 
produção nesta Província. Manjate tem alguma pergunta a mais?

Francisco Manjate (STV): Sim. Sim.

Presidente da República: Eu vi-lhe com o pedido. Deixa-lhe falar mais um pouco..
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O Governo funciona na base do Orçamento aprovado

Francisco Manjate (STV): Senhor Presidente, mesmo voltando ao assunto da redução de custos, é 
que há certos círculos que advogam que o Governo encontra os cofres do Estado muito deficitários. 
Será esta razão ou terão razão estes círculos?

Presidente da República: As pessoas não podem especular. Foi aprovado um Orçamento pela 
Assembleia da República e estamos a trabalhar na base daquele orçamento. E nós não dissemos nada 
mais. Agora, inventar coisas isso atrapalha aquelas pessoas um pouco sérias. Desorganiza um pouco. 
Em nenhum sítio justificamos que atrasamos pagar salário, que é sagrado. É pouco, mas preferimos 
ter a certeza que vamos pagar na base da nossa produção. Portanto, não é o problema dos cofres. 
[...] Eu gosto de viajar como viajo e há vezes que viajo de avião. Fretamos isso, etc.. Viemos aqui de 
helicóptero. Precisamos de chegar aqui cedo, etc. Porque essa equação de custos etc. é preciso ver 
vantagens quando nós precisamos, porque há momentos poupar esforços também a um Chefe de 
Estado é necessário. É preciso. Mas há momentos que precisamos de resolver um problema de uma 
certa forma. Portanto, não é o problema e foi bem que fez essa pergunta, para ficar claro que não é 
esse o problema. É o problema de gestão de recursos. Obrigado.    
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XI.   VISITA PRESIDENCIAL A PROVÍNCIA DE MANICA

A Província de Manica foi a penúltima que acolheu a Visita Presidencial na primeira edição do 
mandato do Presidente Filipe Jacinto Nyusi. Com efeito, a visita decorreu de 24 a 27 de Julho 
de 2015, tendo o Chefe do Estado trabalhado na Cidade de Chimoio e nos Distritos de Machaze, 
Sussundenga e Guro.

Neste périplo, a comitiva presidencial integrava a Ministra da Administração Estatal e Função Pública, 
Carmelita Rita Namashulua; a Ministra do Género, Criança e Acção Social, Cidália Chaúque 
Oliveira; o Ministro dos Combatentes, Eusébio Lambo Gumbiwa; o Vice-Ministro do Interior, José 
dos Santos Coimbra; o Vice-Ministro da Defesa Nacional, Patrício José; a Vice-Ministra da Ciência 
e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, Leda Florinda Hugo; o Vice-Ministro da 
Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo; a Governadora da Província de 
Sofala, Maria Helena Taípo; Convidados29, Quadros da Presidência da República30  e dos Ministérios 
da Administração Estatal e Função Pública; da Agricultura e Segurança Alimentar; da Educação 
e Desenvolvimento Humano; da Saúde; das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos; e dos 
Recursos Minerais e Energia.

Na Cidade de Chimoio, ponto de entrada do Chefe de Estado à Província, o Governador da Província, 
Alberto Ricardo Mondlane, acompanhado por Membros do Governo Provincial, Convidados e 
população local, deram as boas vindas ao Mais Alto Magistrado da Nação Moçambicana. 

Depois, o Chefe de Estado procedeu à inauguração da Estrada Nacional N° 260 que Liga Chimoio-
Sussendenga-Espungabera, com uma extensão de 230 quilómetros. Esta estrada integra duas novas 
pontes (Munhinga com 60 metros e Chichidzira com 30 metros, ambas na Sede do Distrito de 
Sussundenga). De seguida, o Presidente da República inaugurou o Matadouro Industrial da Empresa 
Moz-Bife, uma unidade de produção dedicada ao processamento e comercialização de carne de 
gado bovino e caprino, estando na altura da inauguração a abastecer os mercados das Províncias de 
Manica, Tete, Sofala e Nampula.

As inaugurações da Estrada Nacional No 260 que liga Chimoio-Sussundenga-Espungabera e 
do Matadouro da Empresa Moz-Bife foram antecedidas do Mphamba, cerimónia tradicional de 
evocação dos espíritos dos antepassados realizado pelo líder comunitário Rote Lázaro Mereque.

Depois das inaugurações, o Presidente da República procedeu, na Cidade de Chimoio, ao plantio 
de árvore no Circuito de Manutenção Física, tendo depois orientado um comício popular na Praça 

29  Os convidados do Chefe de Estado nesta visita foram os senhores Alberto Chipande, Amélia Nakhare e 
Agostinho Chelua.  

30  Os quadros da Presidência da República que acompanharam o Presidente da República nesta visita 
foram: Salimo Valá, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Economicos e de Desenvolvi-
mento; Catarina Mário Dimande, Conselheira do Presidente da República para a Coordenação Inter-In-
stitucional; Cristóvão Gemo, Chefe do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, Adido de Imprensa do 
Presidente da República; Adelaide Chongo, Secretária do Presidente da República; Julieta Chirungo, 
Médica do Presidente da República; Momade Hanifo Momad, Chefe de Departamento na Presidência 
da República; Amosse Macamo, Américo Matavele e Hugo Acácio, Técnicos do Gabinete do Presidente 
da República.
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da Independência. Posteriormente, manteve um almoço de trabalho com o Pessoal da Saúde 
(Médicos, Farmacêuticos, Técnicos, Enfermeiros e Serventes), dirigiu a Sessão Extraordinária do 
Governo Provincial alargada aos Administradores e outros quadros e presidiu ao Encontro com os 
Líderes Religiosos na Província, na Sala de Sessões do Centro de Formação de Saúde.

De Chimoio, o Chefe de Estado seguiu no dia seguinte para o Distrito de Machaze. Em Chitobe, Sede 
do Distrito de Machaze, o Presidente da República começou por inaugurar a Escola Profissional de 
Machaze, uma infra-estrutura que tem a capacidade instalada de acolher 465 alunos, e está a ministrar 
os cursos profissionais de Serralharia Mecânica, Electricidade geral, Carpintaria e Marcenaria, 
Mecânica-Auto, Construção Civil e Administração e conta com dormitórios masculinos e femininos 
para 240 estudantes. Seguidamente, dirigiu o comício popular e orientou a Sessão Extraordinária do 
Governo Distrital alargada a outros quadros bem como o Encontro com Mulheres do Distrito de 
Machaze, na Sala de Sessões do Governo do Distrito.

No terceiro dia de trabalho, o Chefe de Estado trabalhou no Distrito de Sussundenga onde inaugurou 
a Residência Oficial do Administrador, acto antecedido pelo Mphamba – cerimónia tradicional de 
evocação dos espíritos dos antepassados – e precedido pelo plantio de árvore. Depois, visitou os 
campos de produção de macadâmia da Empresa MAC IN MOZ, que se dedica também à produção 
de abacate e litchia. Posteriormente, o Presidente da República orientou o comício popular no 
Bairro 25 de Junho Número 1. De seguida, presidiu a Sessão Extraordinária do Governo Distrital 
alargada a outros quadros, visitou a Exposição de Produtos Agro-Pecuários, Artesanais, Minerais e 
de Carpintaria e orientou a Reunião com Agricultores da Província de Manica.

O último dia de trabalho do Presidente da República na Província de Manica foi no Distrito de Guro. 
Neste ponto, o Chefe de Estado começou por visitar os campos agrícolas da Localidade de Bunga, 
no Posto Administrativo de Guro-Sede, bem como a Exposição de Produtos Agro-Pecuários onde 
interagiu com os expositores. Na ocasião, o Chefe de Estado evidenciou o facto de Bunga ser o centro 
produtivo da Província de Manica, e que abastece Tete, Chimoio, Changara e o próprio Distrito 
de Guro, afirmando que isso demonstra que a produção tem mercado garantido. Depois, dirigiu o 
comício popular na Vila de Guro, presidiu a Sessão Extraordinária do Governo Provincial alargada 
aos Administradores e outros quadros para o Balanço da Visita e concedeu uma Conferência de 
Imprensa.  
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA CIDADE DE 
CHIMOIO

Praça da Independência, 24 de Julho de 2015

[...]

Agradecimentos

Manguanani! [Manguanani!]

Eu só tenho que dizer Tatenda! Tatenda por este carinho e essa recepção! Obrigado Chimoio! 
[APLAUSOS]

Quero agradecer. Quando chegamos, imediatamente puseram-nos a trabalhar. Rezamos 
tradicionalmente para abençoar a nossa chegada mas também para iniciar aquela Estrada que foi 
construída pelo Governo, a vossa Estrada! Parabens Província de Manica! [APLAUSOS]

Nós temos muita sorte de vir fazer a primeira visita no dia 24 de Julho, Dia das Nacionalizações, o dia 
onde mais uma vitória do nosso Governo para o Povo Moçambicano e coincide exactamente com a 
entrega da Estrada construída pelo Governo do Povo Moçambicano! [APLAUSOS] 
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Puseram-nos a trabalhar ainda... Quando passamos para aqui, falávamos da produção, da agro-
pecuária. Hoje, a população de Chimoio disse: ali está o empreendimento! Fomos inaugurar aquele 
Matadouro onde se promove a criação. Parabéns Chimoio porque a vossa carne já vai para Sofala, 
vai para Nampula, vai para Gaza, mas comemos também aqui! Parabéns Chimoio! [APLAUSOS]

Quero agradecer as crianças, as mulheres, os homens, todos que nos receberam! Acompanharam-
nos e vieram aqui apresentar as nossas danças. E depois, quero agradecer o Pastor Chongo e o Sheik 
da Religião Muçulmana que aqui proferiram as orações para abençoar a nossa reunião. 

Agradeço também as ofertas, essas que simbolizam o carinho, que dizem que sim temos pouco, 
mas também sabemos partilhar o pouco com a pessoa que nós estimamos, com o nosso hóspede. 
Obrigado por estas ofertas! [APLAUSOS]

Quero vos pedir uma coisa. Sei que oferta não se oferece. Mas o Povo Moçambicano em todas as 
nove Províncias onde passei, sempre também fizeram ofertas. E como não quero comer sozinho, 
não quero comer sozinho, com vossa autorização vou deixar parte de alguns produtos aqui no nosso 
Hospital de Chimoio. [APLAUSOS] São laranjas, são bananas, essa fruta faz falta. É pouca, é só hoje, 
mas pelo menos hoje hão-de ter. Mais vezes também vamos continuar a apoiar! 

Chimoio,

Não viemos falar muito, porque vocês já nos disseram o que fazer. Eu vim para três momentos 
convosco. O primeiro momento, venho agradecer. O segundo momento, quero conversar e dizer 
a vocês o que estamos a fazer, o que vamos fazer nos cinco anos. Mas, também tenho o terceiro 
momento, onde vocês vão continuar a dizer as prioridades nesses cinco anos.  

É nossa primeira visita. Quando estivemos aqui – durante a campanha – e noutros Distritos, 
transmitimos a mensagem do trabalho que gostaríamos de fazer depois da nossa vitória, que 
dependia do vosso voto. Por este motivo, venho aqui para agradecer a toda a população da Província 
de Manica; venho agradecer a população do Distrito de Chimoio; venho agradecer a população da 
Cidade de Chimoio, aqueles que estavam em idade de votar, todos os que foram votar, todos eles – 
não interessa a quem votaram – mas porque foram votar, cumprir o vosso direito de democracia, 
porque foram votar, quero agradecer do fundo do meu coração por terem feito isso! [APLAUSOS]     

Quero dar parabéns a aqueles que votaram no Programa do Partido FRELIMO, porque o consideraram 
melhor, e nos que votaram em mim. Todos esses têm um agradecimento especial, e eu os parabenizo 
porque estamos prontos para trabalhar para o nosso País! Muito Obrigado!

Presidente de todos Moçambicanos

Eu sou e vou ser Presidente de todos os Moçambicanos, sem discriminação! Criança, adulto, 
mulher, velho, combatente, desmobilizado, muçulmano, cristão, protestante, ou do Partido onde eu 
pertenço, do Partido que eu não pertenço, também fazem parte das pessoas com quem vou trabalhar! 
[APLAUSOS]

Todos aqueles que têm ideias, todos aqueles que têm força, todos aqueles que têm inteligência para 
trabalhar, sem vermos de onde vem, se é de Sussundenga ou de Bárue, ou de Manica, toda a gente 
que está na Província de Manica, que estão em todas as Províncias, que são Moçambicanos, esses são 
governados por mim e vou dar atenção a todas essas pessoas! [APLAUSOS] 
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Tenho dito, não há espaço para ficar triste ou se sentir que ninguém lhe gosta. Mesmo o meu irmão 
que não votou em mim, tem direito ao hospital que vai ser construído com o imposto de todos. 
[APLAUSOS] Toda a criança, todo o adulto, incluindo aqueles que estão a promover pequenos 
negócios, mulher, jovem, se tem pequeno projecto para o Fundo dos 7 milhões, não interessa se é do 
Partido A, B, C... se mete o seu projecto, nós aprovarmos para o desenvolvimento dos Moçambicanos, 
o seu projecto vai passar! Por isso, não há lugar para confusão! [APLAUSOS] 

Vocês aqui falaram de água, de energia, de tudo. Quando fizermos a estrada, não vamos colocar 
Polícia um dia a parar os carros, a dizer você é de que Partido? Dizer, não sou isso, volta! Não! Todos 
passarmos na estrada construída para o Povo! [APLAUSOS]

Se tem que ir a tropa para defender a nossa terra, a nossa Pátria, ninguém vai ficar lá no Centro de 
Recrutamento a perguntar quantos anos, qual é o Partido seu. Não! Todos podem se inscrever para 
ir a tropa, para ir a Polícia, para defender o seu País, essa terra que lhe nasceu! Por isso, não há lugar 
para nenhum outro exército, porque todos que têm força, força para defender, vão se inscrever e vão 
trabalhar como polícias para todos os Moçambicanos! 
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Paz, Unidade Nacional e Soberania

Quando passamos aqui, fomos informados aquilo que o Povo Moçambicano, aquilo que a população 
da Província de Manica queria. Uma das coisas que sempre disseram, e aqui a Professora Tina quando 
estava a ler a mensagem repetiu: Paz, Paz, Unidade Nacional. No nosso Programa dos cinco anos 
definimos a primeira prioridade para todos Moçambicanos na nossa governação é: a Paz, Unidade 
Nacional e a defesa da nossa Independência, porque ninguém quer estar mais colonizado. Isso está 
dito no nosso Programa para os próximos cinco anos. 

Quando me preparava para vir para aqui, estava a conversar com alguns amigos. Eu disse: eu amanhã 
vou saudar a população da Província de Manica. Disseram: Manica? Manica? Sim, Manica quer Paz! 
Ele duvidou: Manica? 

Manica, 

Eu vou perguntar para o meu amigo ouvir lá. Um está em Sofala, outro está na Beira, outro está em 
Inhambane, um está em Pemba:
Manica, quer guerra ou quer Paz? [Paz!]
Quem quer a Paz, levanta o braço!
Manica de vez em quando costuma sorrir quando alguém diz que é rico para todos. 
Querem Moçambique inteiro? [Sim!]
Se disserem que nós aqui em Manica... [APLAUSOS]

Manica hoye! [hoye!]

Se disserem que nós aqui em Manica temos outra ideia diferente, queremos sair sozinho e ficar... Eu 
saio também! Não quero ficar num grupo onde Manica está sozinho. Nada! Manica é Moçambique, 
do Rovuma ao Maputo, do Zumbu ao Índico! [APLAUSOS]

Vamos continuar a respeitar a Lei. Aqueles assuntos, quando há ladrões, quando há criminosos, 
vamos pegar e entregamos o tribunal. O tribunal é que vai decidir. Se há uma nova lei, vamos 
combinar a ideia, entregar o Parlamento e discutir, ela é que nos representa. Se queremos construir 
estradas, queremos fazer energia, água, o Governo está aqui para fazer. Esses três poderes vamos 
respeitar, porque representam o Povo Moçambicano. 

Vocês viram no dia que eu fui investido. Jurei respeitar a Constituição da República. Jurei Moçambique 
uno e indivisível. Jurei e prometi, e assumi defender a Paz. É esta missão que vocês me deram e eu 
estou pronto para cumprir! Nunca vou permitir que Moçambique esteja dividido! Por isso, isto não 
é a minha ideia, nem posso dizer que o nosso Presidente não concorda com as nossas ideias. A quem 
tem ideias, há onde colocar. Quando vocês, que são Povo, decidirem que hoje Manica vamos dividir, 
em vez de ficar uma Província ficam três Províncias de Moçambique, assim como fazemos com os 
Municípios, aumentamos cada ano; assim como fazemos com os Distritos, se é grande, diminuímos; 
se é o Povo a decidir, a aprovar ali na Assembleia e entregar, o vosso Presidente vai respeitar, vai 
cumprir. É assim que se governa, respeitando a Lei e o desejo do Povo. 

Desenvolvimento Humano e Social

A segunda prioridade do nosso Governo, depois de termos ouvido o pensamento, nós estamos a 
trabalhar para o Desenvolvimento Humano e Social. Significa, crescermos todos juntos. Significa 
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termos escolas. Significa termos hospitais. Significa o bem-estar, ter energia, ter uma boa casa. É 
isso que estamos a ter. Escolas que ensinam o saber-fazer estão com uma prioridade na base, porque 
quando andamos de Distrito em Distrito, andaram-nos a aconselhar. Desenhamos isso no Programa 
e estamos a realizar.

Emprego, Produtividade e Competitividade

[...] Queremos mais Emprego. Queremos durante os cinco anos promover a Produtividade. Queremos 
também criar condições para a nossa economia, para o nosso produto, possa competir no mercado. 
Isso explico mais. Não vou dizer que em cinco anos toda a população de Manica vai ter emprego. Se 
há pessoa que pensa assim, não sou eu! Mas, vamos fazer um trabalho para que pouco a pouco, muito 
a muito, muitos jovens tenham emprego. E já estamos a trabalhar neste sentido. E vocês, alguns, aqui 
na Província de Manica, já estão a sentir o resultado que vamos até exemplificar. [APLAUSOS]

Vamos promover a actividade agrícola, vamos incentivar o turismo, vamos estruturar a exploração da 
riqueza do sub-solo que temos, vamos incentivar a aquacultura para criarmos o peixe, para criarmos 
o gado, porque são essas oportunidades que vão criar mais emprego para os Moçambicanos. Na 
semana passada fomos visitar Portugal, porque sabíamos quem estava interessado em investir na 
Província de Manica, não só, Província de Zambézia e outras Províncias. Mas aqui em Manica, a 
plantação de eucaliptos para a produção, por exemplo, do papel. E é um empreendimento muito 
grande, que vai absorver muita gente. Já na Zona da Zambézia onde começamos, já está a ter 
muita gente sazonal a trabalhar nas plantações. Quando o projecto estiver a ser estendido, este ano 
mesmo, vai começar aqui com alguns hectares, muitos jovens vão estar absorvidos neste projecto. 
[APLAUSOS]

[...] Fazemos agricultura. O nosso Ministério da Agricultura está a criar Centros de Máquinas, por 
causa disso que se chama de Produtividade. Agora estamos a produzir em campos pequenos. Mas, 
precisamos de campos grandes para produzir para nós mesmos, mas produzir para criar rendas, 
para vender. Para isso, esses campos funcionam: que quer, vai contratar. Negocia o método de como 
o equipamento vai funcionar. Em vez de fazer só vinte por trinta, agora vai fazer cem por cem. Cem 
hectares, fazem em pouco tempo. Ou faz dois hectares, ou três. Depois negoceia com aquele homem. 
Produzem grande quantidade. Isso vai ajudar a ocupar mais gente, a poupar esforço, mas também a 
produzir muito. 

[...] É exemplo da produtividade. Num hectar onde vocês produzem milho, por exemplo, produziam 
duas toneladas, depois daquela investigação que temos feito ali no Centro de Sussundenga, e mais 
outros, com sementes melhoradas, com extensionistas a explicar, em vez de tirar duas toneladas, 
já tiram quatro, cinco, seis. É isso que chamamos a Produtividade e queremos aconselhar a todos 
agricultores para poder aderir ao processo de treinamento para melhorarmos a nossa produção. 

[...] A observar que a Província de Manica já está a reduzir importações. Em vez de ir ao Zimbabwe, 
a África do Sul a procura de maçã, de laranja, de banana, produz banana de qualidade, embala bem e 
exporta. E consegue competir no mercado internacional. Acabamos de visitar ali o Matadouro, onde 
estamos ali mata-se aquele gado que é criado, é processado, é bem embalado, fica bonito, já consegue 
se vender. Dentro de muito pouco tempo, ninguém vai saltar fronteira a procura de carne. É isso que 
queremos fazer. Temos que nos libertar dessas importações desnecessárias, porque a nossa terra é 
rica e produz tudo. 
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Construção de infra-estruturas

[...] Nos cinco anos a promover a construção em Moçambique. Portanto, as infra-estruturas económicas 
e sociais. Mais estradas, como viram. Agora, essa Estrada que vem da Beira para Machipanda vai ser 
totalmente nova, como ficou esta. Continuaremos de novo a criar infra-estruturas de energia como 
está a acontecer agora. A reabilitação de Chicamba, tínhamos dito que iamos acontecer e está a 
acontecer. Vamos construir mais escolas, mais hospitais. É este Programa que com a Paz, poderemos 
desenvolver o nosso País.

Gestão sustentável e transparente de recursos naturais

Desenhamos como nossa quinta prioridade, a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais. Penso que 
todos sabem, aqui somos ricos. Temos ouro e outros minérios, temos carvão em Tete e também em 
Niassa, a qualquer momento pode ser explorado. Temos calcário em muitas Províncias. Temos gás na 
Bacia do Rovuma e continua a prospecção por mais zonas, mesmo aqui na Bacia de Sofala. A qualquer 
momento pode surgir mais e mais coisas. O que é importante agora, é a exploração sustentável desses 
recursos. Esses recursos devem em primeiro lugar beneficiar o Povo Moçambicano! [APLAUSOS] 

Há quem diz, a Unidade Nacional sim, mas quando é riqueza, se é ouro que está na Zona de 
Sussundenga, está na zona de Manica, é só para Manica. Não é isso como se governa. A energia 
de Cabora Bassa estende-se para todo o País. O imposto do Porto da Beira faz estradas por todo 
o País. O carvão de Tete constrói Aeroportos e Portos por todo o País. E isso é sinal de como se 
distribui a riqueza para todos os Moçambicanos. Não é exploramos carvão, pagou os impostos, então 
fazer comício: cada um cinco meticais, cinco meticais. Distribui-se construindo escolas, hospitais, 
pagando bem o professor, etc.. 

Essas são as cinco prioridades que nós desenhamos na base do conselho do Povo Moçambicano que 
desenhamos na base dos pedidos, dos parceiros do Povo Moçambicano, escutamos mas também na 
continuação do Programa iniciado no mandato passado.

[...] 

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]
               
[...]

Então, vou dar palavra aos que nos querem aconselhar. Podem passar!
[Seguem-se as intervenções da população]

Iluminação dos Bairros

[...] Estavamos a falar de Inchope, do outro sítio. Está dentro do nosso Programa. Falaram de energia. 
Fiquei esta manhã informado que o processo de iluminação dos bairros está em curso. 

Transmissão do saber-fazer às crianças

Queremos agradecer a oferta que nos foi dada pelo jovem empreendedor. Naturalmente, estive a 
conversar com as crianças. Fiquei a saber que estudam. Há uns que estão na quarta classe, quinta 
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classe, sétima classe, o que significa a transferência do saber-fazer, espécie uma Escola de Artes e 
Ofícios. Então, está a essas crianças vulneráveis, são juntadas, estão a estudar, estão a ser facilitados a 
estudar, mas ao mesmo tempo aprendem essa arte. Essa arte que vai lhes servir para o futuro. Fiquei 
preocupado, porque pensei que estivessem a trabalhar. Mas afinal, são muito crianças, fazem o trabalho 
na escola. Estudam e aprendem a fazer cadeiras, fazer camas, para amanhã também poderem serem 
mestres. Depois de terminar o Ensino Secundário, se conseguirem mais oportunidade continuarão 
já com uma especialidade na mão. É isso que se diz ensinar o saber-fazer, porque não basta só saber 
ler, escrever, saber falar português, saber ler, mas é preciso saber fazer alguma coisa para o futuro.   

Monitoria do funcionamento das instituições públicas

O Zanito, não Muthepa, também saudou o Governo local, mas também como houve outro que 
interviu, fazendo observações sobre o funcionamento de algumas instituições, nós vamos avaliar 
e vamos acompanhar o funcionamento do Hospital, o funcionamento do Registo Civil, e tenho 
pessoas que estão aqui, hão-de cuidar desse assunto para se aperceber. Acredito que não são todos 
os funcionários porque o Hospital de Chimoio tem estado a trabalhar, tem bons médicos, tem boas 
parteiras, tem bons enfermeiros, mas prontos, sempre há um escapa e vamos tomar conta desses 
maus procedimentos.

[...] Falou que tem a 12ª. Graças a Deus pelo menos tem a 12ª, porque ainda temos jovens que não 
conseguem fazer 7ª, 5ª, 9ª. Pelo menos tem 12ª. É verdade que o País tem aquilo que pode dar. Na 
situação de orfãos são muitos. Outros mesmo nem conseguem estudar. Mesmo que quiséssemos 
dar bolsas, não teríamos capacidade de dar bolsas a todos Moçambicanos. Mas foi bom que falou, 
tirou do coração. Se calhar haja alguém que pode lhe apoiar, e mesmo que haja possibilidades de ser 
apoiado, vai ser. Mas é preciso termos uma consciência nacional, e mesmo aqui a nível da Cidade, 
há mais crianças, há meninas, há rapazes que não conseguem. Mas pronto, ouvimos o sentimento 
e penso que ele vai ter essa capacidade de avaliar e se colocar. Há outras alternativas, incluindo 
aprender o saber-fazer para poder fazer alguma coisa. 

Postura de Moçambicanidade

O nosso músico combinou violências e ameaças, aliás, foi a mensagem que ouvimos de todo o 
Povo, mas também observou o funcionamento – como eu acabei de me referir – do Hospital, e ao 
mesmo tempo ele aconselhou os nossos Deputados, os nossos representantes a terem uma postura 
de moçambicanidade, de paciência, e de representantes do Povo Moçambicano na concórdia, no 
respeito da diferença. Foi uma mensagem que ouvimos. Penso que eles também estão em condições 
de compreender que esta é que é a vontade do Povo Moçambicano. 
O último interlocutor afirmou que herdamos um barco... A vida é um desafio. Nunca há momentos 
perfeitos. Há anos que chove, há anos que não chove. Há anos que a colheita está boa. Mas a nossa 
obrigação é corrigirmos as falhas, não ficarmos desesperados. Vamos trabalhar!

Problemas na Empresa de Vanduzi

Falou da Empresa em Vanduzi. Eu irei perceber e acho que sabe que não é preciso esperar o comício 
para vir colocar isso. É um problema que pode colocar, incluindo pode seguir via legal. Via legal para 
que um dia encontre solução, se durante muitos anos não consegue ter a solução que quer.

Sobre a compra de bens que referiu, acho que disse milhão e meio. Penso que queria dizer mil e 
quinhentos. Um milhão penso que não. Mas, mesmo assim saem dessas coisas de ir pagar. Amanhã 
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traga-me a pessoa que pediu isso para nós resolvermos, senão vamos ficar na especulação e por 
meio vamos sujar a instituição que muito faz, por causa de uma pessoa. A próxima vez, traga a 
pessoa e nós vamos agir. Como disse muito bem, seguir o exemplo do saudoso Samora para poder 
punir as pessoas, nem que seja para educar, para repreender, para isolar, esse tipo de pessoas com 
atitudes más. Isso faremos, mas para tal traga as pessoas também. Mas mesmo assim, faremos o 
nosso trabalho de ir perceber como é que funciona aí o nosso Registo. 

Queremos mais uma vez, população de Chimoio, de Manica, agradecer por este carinho e a 
vossa presença. E afirmar mais uma vez, estamos prontos, preparados para trabalhar com todos 
Moçambicanos! Aqueles que se achama excluídos, as pessoas que se acham excluídas, voltem e juntos 
vamos trabalhar para construirmos o nosso País!

Moçambique hoye! [hoye!]                             
Manica hoye! [hoye!]   
Tatenda!
Tatenda maningue!
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REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM OS LÍDERES 
RELIGIOSOS NA CIDADE DE CHIMOIO

Instituto de Formação em Ciências de Saúde, 24 de Julho de 2015

Apoio ao Governador da Província 

[...] Eu não tinha dúvidas que vocês o iam acolher. Iam integrar. Iam ajudar. E sabia que ele sabe 
ouvir. Esta coisa de ouvir, ele sabe fazer. Continuemos, não só a ele mas a todo o nosso Governo a dar 
o apoio necessário, porque o Governo é antes de tudo, para resolver os problemas das populações, os 
interesses do Povo. É Governo de Moçambique. A obrigação que tem é ajudar e resolver os problemas 
do Povo Moçambicano, antes de qualquer mais. 

Agradecimento às orações

Eu quero agradecer [...] as vossas orações são muito fortes, porque eu, quando me disseram tem 
preferência com algum Programa na Província de Manica, a primeira coisa que eu disse foi: quero me 
encontrar com a Comunidade Religiosa. Não sei como é que a mensagem vos chegou. [APLAUSOS]

E estou satisfeito porque estão quase todos representados. Por isso, eu quero ser Presidente de gente 
assim! De todas as religiões, de todas as ideias, de todos os pensamentos, porque nós temos um 
inimigo. O inimigo comum é a pobreza. Então, não podemos criar mais um outro inimigo. Por isso, 
a vossa presença me encoraja.

A força da mensagem religiosa

A vossa mensagem me dá força. Os livros que recebi, já tinha começado mesmo aqui a consultar. A 
Bíblia conheço um pouco mais. O Alcorão não tem muita diferença com a Bíblia quando é escrita 
assim em latim. Não podia ler outra língua. Mas fiquei satisfeito porque posso conjugar. E acreditem 
que dessas sairão algumas inspirações, algumas palavras que vão me guiar e que usarei para transmitir 
a mensagem ao Povo Moçambicano. [APLAUSOS]

Agradecer também a bengala, não para ficar velho, mas sim símbolo do poder. Eu vejo os religiosos, 
quando ficam chefes usam bengala. Então, já fiquei Chefe, vou usar a bengala! [RISOS E APLAUSOS]

Governo de pessoas humildes e dialogantes

Bom, eu ouvi as preocupações que colocaram aqui, mas sobretudo os conselhos de que vocês querem 
que o meu Governo seja de pessoas humildes e que ouvem os conselhos. Tentei fazer o Governo 
desta maneira, mas nunca ninguém se sabe o que tem no interior. Mas o que temos feito em todos os 
encontros quando o Conselho de Ministros reúne, o apelo é o mesmo: o diálogo, humildade, ouvir 
e trabalhar com o Povo. Deram-nos também o conselho de tudo fazermos para manter a Paz em 
Moçambique. Grande parte de vocês estiveram no nosso comício hoje. Comecei mesmo com esta 
Paz e comecei colocando-me à disposição para tudo fazer em prol da Paz. Aquilo que puder fazer 
para que a Paz aconteça respeitando o Povo Moçambicano, eu vou fazer! 
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Manter o diálogo com o Líder da Renamo

O vosso conselho também é que eu devia continuar a manter o diálogo com todas as forças da 
sociedade, como citaram o nome de Afonso Dhlakama. Eu vou continuar. Até com o vosso conselho, 
com a vossa força, se estivesse aqui perto em Manica eu até poderia dizer vamos tomar chá juntos ou 
vamos falar. Se ele estiver perto ainda hoje vou pedir aos colegas que conseguem falar para dizer que 
podemos falar. Dizer que eu posso ir falar ou para podermos trocar impressões em prol deste nosso 
Povo que é o Povo Moçambicano. Ele faz parte do Povo Moçambicano. Eu também faço parte do 
Povo Moçambicano. Todos nós fazemos parte do processo de Paz Moçambicano. Por isso mesmo, é 
preciso falarmos sem ter medo, porque ninguém vai fazer mal a ninguém, se é para ir discutir ideias.  

Não à divisão de Moçambique

O vosso conselho também diz não à divisão de Moçambique! Naturalmente, cada um explica o que 
é que quer dizer com aquilo que quer dizer. Mas nós Povo Moçambicano acreditamos que estamos 
bem assim. Mas também não somos pessoas que pensamos que outras pessoas não têm ideias. E por 
isso, que essas ideias das outras pessoas, sabemos que hão-de colocar no sítio próprio, no momento 
próprio, e depois todos vamos avaliar se é uma ideia boa, não é boa ou se é preciso acrescentar uma 
coisa, diminuir coisa e isso tudo para não atrasar Moçambique, porque nós não podemos perder 
tempo a discutir como trabalhar porque no mundo já existem modelos de como se trabalha. E são 
modelos produtivos, são modelos reconhecidos e não vamos perder tempo cada dia a alterar as 
normas. Isso só contribui para o atraso e alteração de normas também custa dinheiros. Por isso, nós 
tudo podemos fazer em harmonia e em concordância trabalharmos para o nosso Povo. Apelaram 
para que haja tolerância.

A criação do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos

Saudaram a iniciativa da criação do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Este 
foi o resultado da consulta que nós fizemos às Igrejas, à religião. Nos sítios por onde passei durante 
a pré-campanha a ouvir, a orientação do Povo era isso: coloca a religião no seu próprio sítio; oiça a 
religião, porque os religiosos são Moçambicanos. E os Moçambicanos, a maioria. Logo, se nós somos 
Presidente, se nós somos Ministro, se somos Governadores dos Moçambicanos, somos Governador, 
Presidente dos Moçambicanos que são religiosos de todo o tipo de religião e dos que não são. 

Por isso, resolver problema ouvindo religiosos, estamos a governar o dono do País, este que gosta de 
praticar a religião e nós temos a obrigação de ajudar. É por isso mesmo que nós criamos o Ministério 
para estar muito próximo de vocês. É novo Ministério. Alguma experiência ainda vocês vão aumentar, 
vão acrescentar porque nós da vossa parte queremos explorar o máximo a formação moral, a 
formação espiritual, a estabilidade humana do homem, o crescimento. E grande parte das religiões 
também trabalha na área da educação, educam crianças, trabalham na área da saúde, visitam doentes, 
visitam vulneráveis, apoiam...então, esses valores todos são valores que nós precisamos de capitalizar 
porque são valores que o nosso Povo quer. Então, contrariarmos a vontade do Povo, estaríamos a não 
ser dirigentes deste mesmo Povo. Por isso, queremos que vocês apoiem o Ministério, dando ideias, 
aproximando mais, trabalhando com o Ministério incluindo, não só em aspectos religiosos, mas 
dando ideias que possam terminar a pobreza em Moçambique. Significa participar nos projectos 
económicos com ideias, com pensamentos como vocês tornam a Igreja, a religião sustentável. Não há 
Igreja, não há onde há alguém que distribui dinheiro para muçulmano, dinheiro para o presbiteriano, 
para o anglicano, para o cristão católico, mas vocês conseguem nas comunidades viver, conseguem 
tornar a Igreja sustentável. E essas ideias temos que aproveitar para que o Povo saia da miséria, o Povo 



INTERVENÇÕES PROFERIDAS POR SUA EXCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 471

tenha comida, o Povo tenha escola, Povo tenha hospital. Essa é que é a batalha que temos que travar 
e so a Paz vai nos ajudar a travar esta batalha. 

Poluição sonora

Eu ouvi as observações que foram feitas aqui. Penso que serão uma recomendação a nível nacional. 
Aqui vocês fizeram e tiveram a sorte de que o vosso Presidente do Município está aqui, está a ouvir. 
E naturalmente pessoas que cresceram harmoniosamente, no momento do culto não se faz barulho. 
Não se faz barulho. Mas, mesmo no momento da escola não se faz barulho. Há momentos, alguma 
certa hora, não se faz barulho. Então, aproximação das barracas em torno dos locais de culto, penso 
que não vai contestar nenhum cidadão, porque todo cidadão em algum momento tem essa ideia, 
uns estruturados com frequência, mas em algum momento o cidadão reflecte. Tem o momento de 
silêncio, do sossego. Então, neste momento precisa de calma. Nós pensamos que os colegas que 
trabalham nos municípios, os colegas que trabalham na zona rural, nos sítios urbanos, nos sítios 
habitacionais levarão esta observação com muita prudência e muita seriedade. Não pediram a mais. 
Pediram apenas a calma para poderem trabalhar e trabalhar para a sociedade. 

O consumo do álcool

Pediram-nos para desencorajarmos o álcool. O Governo tem tido algumas medidas. Há aquela lei de 
quem deve beber, a partir de quantos anos, mas também há algumas medidas que têm sido tomadas. 
O conselho é para seguir. 

Eu queria deixar, não sei se existe mais alguém que queira – para além da forte mensagem que 
recebemos – claro, que queira acrescentar alguma coisa, ou também perguntar alguma coisa para nós 
esclarecermos. Deixo a palavra para vocês! 

[Seguem as intervenções dos Representantes das Confissões religiosas]

Ensino secundário e as vagas disponíveis

[...] No ensino superior já não há vagas para todos. E normalmente já vai alguém ao ensino superior 
depois dos 17 anos quase ou com 17 anos. O que acontece que pode ser que as pessoas não cumprem 
essa orientação e nós vamos apelar para que se cumpra. Mas há um outro problema. Há crianças que 
reprovam. Faz com seis anos ou com oito anos a quarta classe. Reprovam. Oito anos, quarta classe. 
Dez anos, quarta classe. Depois passa, com doze, para quinta. Normalmente, dá-se prioridade a 
aquele que passou de classe, da idade tabelada, porque esse já não há-de haver motivo para estudar 
a noite. Se fez com oito anos, depois no próximo ano vai fazer com nove anos a outra classe e vai 
para frente. Agora, aquele que reprova está a ocupar duas a três vezes a vaga de que deveria ir para a 
frente. Mas são poucos casos. Mas a orientação que vocês estão aqui a recomendar está dada e vamos 
recomendar ao Ministério da Educação para velar o seu cumprimento.

Os aspectos que falaram aqui – não tinha muitos ligados a religião – mesmo assim vou responder:

Sobre ameaças. É só vir nos dizer. A pessoa que pediu para falar com Governador, há-de falar. Se for 
preciso ele vai indicar alguém para cuidar disto. A segunda pessoa está claro. Deu treze mil a uma 
pessoa para pedir emprego e estão nesse litígio. É so questão de dizer quem é nós vamos... Também 
temos que temos a tolerância e o perdão que nos pediram que temos que ter. Iremos dizer: irmão 
não vamos te levar para a cadeia, vamos te perdoar, devolva lá esse dinheiro. Dá ao seu irmão e 
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acabou. Para as pessoas entregarem o dinheiro. Vamos perdoar, vamos tolerar. Agora, se não vão 
tirar o dinheiro, já é criminoso. É ladrão. Assim, existe autoridade para resolver isso. Mas mesmo 
lá, ninguém vai bater. Lá onde lhe vão levar, ninguém vai bater. Só há-de trabalhar para repôr o 
dinheiro. Por isso, eu aconselho esse tal senhor para devolver. Telefona depois daqui para o dono. 
Diga venha buscar o seu dinheiro. Agradeço o perdão que vocês me fizeram. E vai ficar bem. Depois, 
o nosso irmão vai dizer ao Governador que graças a Deus aquele senhor devolveu sozinho. Nós 
estamos a rezar aqui para que ele devolva. 

[RISOS E APLAUSOS]

Responsabilidade social das empresas privadas

Falaram de empresas que não apoiam em carteiras, etc.. Mas deixa explicar uma coisa, porque 
alguns de vocês também são empresários. Não são proibidos a fazer. O empresário paga imposto. 
E é desse imposto que pagamos salários, construímos escolas, construímos hospitais e até estradas. 
Há vezes que eles têm uma actividade social. Portanto, para além dos impostos, decide construir 
um posto médico. Decide sozinho porque teve bom mês, bom ano de rendas e decide construir 
uma escola ou oferecer carteiras. Se nós como Governo obrigarmos aquela empresa, que já pagou 
impostos, cumpriu todas as coisas, para depois tirar isso, vai falir. Depois não teremos nenhuma 
empresa, porque vamos confundir com aquilo que ele produz como se fosse lucro tudo. Ele até fez o 
reinvestimento. Mas nós com isso não queremos dizer que aqueles empresários que têm um pouco 
mais têm que servir as comunidades onde eles operam. E em algumas zonas isso está a acontecer. 
Mas para ficar tipo qualquer pessoa que é empresária tem dinheiro a mais para estar a dar todos os 
dias. Ele produz para o sustento. Pensem só aí no taxista. Pegar um exemplo pequeno. Comprou um 
carro, está a fazer táxi, pagou licença, paga combustível, se calhar o motorista não é o dono. Aquilo 
que cobra, paga essas coisas todas e resta algum dinheiro que é para ele comer ou comprar mais outro 
carro. Se, de facto a ele lhe resta 100 e consegue comer com 80, pedimos para que nos ajude com esses 
20 que restam para esses apoios. Mas nós não queremos empresários que vão falir. Vocês também 
querem isso? [Não!] Porque as vezes empregam nossos irmãos. Depois não vão conseguir pagar 
salários aos nossos irmãos, porque têm pagamento de taxas adicionais e muitas. E vai ser impossível. 
Mas a mensagem deixada foi a intenção entendida.

A Religião e a Ciência

Há uma coisa que meu irmão ali colocou, que é científico, que é a origem do homem. Penso que não 
colide nada com a religião. Cientificamente não colide, porque senão vamos começar a fazer um País 
que cientificamente é extra-mundo. Se diz que água é oxigénio mais hidrogénio. Se tem hidrogénio 
mais oxigénio sai água, é que as pessoas vão misturar essas duas coisas vai sair água mesmo. Então, a 
criança se lhe disser isso não se escandaliza, porque dizer que não, água é Deus que traz. É verdade. 
Tudo, nós, quem que nos fez é Deus. O Deus se calhar é quem decidiu para que alguém fosse homem, 
que passos devia dar. Para se chegar a ser homem, é o próprio Deus. Não há outra pessoa que fez 
macacos, que fez leões, que fez cobras, que fez animais, acho que a Arca de Noé conta muito para 
os cristãos, como é que a coisa aconteceu. Então, é bom dizer ao miúdo de que meu filho, tudo que 
acontece não acontece ao acaso. É Deus. E até quando criança nasce pequenino, cresce – ninguém 
nasce inteiro – cresce e fica homem. É Deus que fez. Agora, se Deus tinha decidido que a origem 
do homem devia ser daquela forma ou dessa forma, etc. porque há muita coisa que estamos a ver. 
Agora estão a nascer – naquele tempo, daqui há cem anos atrás se calhar não havia mulatos em 
Moçambique. Mas agora há. A coisa está a andando. É Deus. Eu penso que desmentir a criança, 
amanhã vai desacreditar a religião, porque algumas coisas acontecem. Vacina. Tomar aspirina. Porque 
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amanhã pode dizer, pai você está a dizer que só temos que rezar quando estou doente, mas os meus 
amigos quando estão doentes vão a hospital e curam rápido. Nós também podemos curar, porque 
as duas coisas temos que combinar: a ciência e a fé. Essa é a minha opinião. Não quero contrariar a 
Igreja. Não está a me pôr a fazer homilia hoje e não gostaria de entrar em choque.

As confissões religiosas e a indumentária

Sobre trajes, está mais que claro. Temos a cultura, temos princípios, temos momentos. 
Desencorajaremos e vocês também desencorajem. Os Moçambicanos são todos Moçambicanos. Não 
matem ninguém por causa disso. Não atirem pedra por causa disso, porque há outros Países que 
fazem assim. Mobilizem e usem mais a própria religião. Aí com aquela juventude – essa juventude 
que cantou não estava bonita? [Estava!] tudo bem vestido, com capulana comprido etc.. É assim. 
Vamos educar nas igrejas. Mesmo de calções como esses aqui, estão a difundir a Paz, a mensagem 
da Paz. Então, vamos continuar o movimento. Por exemplo, isso que falaram hoje não é aula. Vão 
ouvir de outra maneira dizer que os religiosos reuniram e disseram que temos que regular a forma de 
vestir. E façamos isso em todos os momentos. Não fiquemos cansados.            

Regularização da situação do Combatente

Saudaram o apoio de ambulâncias, pensões que estão a sair, etc.. Vamos fazer mais. Nós estamos 
apostados. Vamos fazer mais. As pensões têm que terminar, essas dos Combatente. Está a levar muito 
tempo. Agora, os dos Dez anos, o Ministro trabalhou aqui, o Ministro dos Combatentes. Trabalhou 
aqui. Não se cansem e apresentem-se com documentos, para não atrasarem muito porque nós 
queremos passar para a outra fase já. Só que essa fase a gente não pode passar enquanto não terminar 
a primeira. Temos que saber exactamente quantas pessoas são, existem, estão aonde, etc. para depois 
irmos para outras fases que até vocês nos sugerem muitas vezes.

Exploração ilegal de ouro

Sobre esta questão dos que exploram ouro. Vimos. Pronto. Temos um problema. Uns são ilegais. 
Não há como dizer você aquilo que tirou lá, cavou, dá lá um pouco para fazermos estrada, porque 
nem sequer paga. É um ilegal. Aqui na zona de Nhamapaza aqui estão lá pessoas. Estão mais de 
400 pessoas, uns são estrangeiros. Aparece, passa no mato. [...] se disser lá onde passa vamos fazer 
estrada, vamos fazer muitas estradas, porque passam muitos sítios. Não vamos conseguir mesmo. 
Mas agora nós apelamos ao Governo para controlar mais, para apoiar o controlo disto. 

Isenções aduaneiras para as confissões religiosas

Sobre isenção de custos. Convém ler alguma legislação. Se calhar há algum material, alguns produtos, 
alguns regimes em que podem ter benefícios. Mas trabalhem com o Governo, com o Estado. Se 
têm projectos como esse, agora vocês têm o Ministério da Religião. Se for fundamentado, se calhar 
podem vos aconselhar melhor. Se forem aspectos sociais, temos o Ministério de Género, Criança e 
Acção Social. Aproximem as direcções para vos aconselhar melhor. Porque isso de dizer liberalizar 
que tudo o que importa Igreja tem que ser isento, vamos criar confusão. Vamos ser um País que não 
há-de ter dinheiro nenhum. Os governos, os Povos vivem assim. Amanhã hão-de criar Igreja todos, 
para poder fazer importações e não pagar. Sim, vão fazer igreja, vão aproveitar todos. Eu uma vez 
tentei ajudar um problema em Maputo. Havia Igreja que separaram-se. Foi fazer Igreja dele. Chamou 
o mesmo nome mas aumentou outro de Paz e ficou uma nova Igreja. Então, exigia um terreno. 
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Então, como o litígio era grande, dissemos ok pode ficar esse terreno. Esse terreno estava ligado ao 
sector onde eu trabalhava. Passaram três semanas, naquela Igreja onde pediram espaço, discutiram 
de novo. Aquele nome de Paz, e ele acrescentou de Paz nova. [RISOS] Igreja tal de Paz nova. E depois 
veio dizer estou pedir terreno também. Pois é! Portanto, ali teremos que ver também como é que as 
coisas funcionam, senão vamos liberalizar todas as coisas. 

Apoio às escolas das confissões religiosas 

Apoiar escolas que são promovidas pela religião. Está certo. Mas contactem o Ministério de 
Educação, porque eles as vezes até ajuda com currículos, com docentes, com material escolar, livros. 
Promovem isso. Se estão nos Municípios, trabalhem com os Presidentes dos Municípios, porque as 
escolas primárias quase que gradualmente vamos ceder aos municípios para poderem ser eles a gerir. 
Portanto, nessa altura, pelo menos em vários Países existem: escolas comunitárias. Contactem com 
os municípios para compreender isso e depois e vêem qual é o apoio que vocês precisam.

Falou-se da RDA... mas o irmão ali também veio da RDA, esteve na RDA, não é? Não? É família. Não 
necessariamente da religião sua. É família. Mas é bom sentir o problema do Povo. Mesmo que não 
seja nossa comunidade religiosa. Mas talvez convém ouvir bem o dossier. Não quero falar aqui sobre 
isso. É ouvir bem o dossier: o que é que tinham combinado, o que foi feito, o que falta fazer, para não 
ir contar metade e depois fica incompleto. Eu não como abordar esse assunto, para não misturar as 
coisas. Mais uma vez eu quero agradecer esses conselhos, essas observações. [...]              
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
MACHAZE

Chitobe, 25 de Julho de 2015

[...]
Nyusi ndine! [APLAUSOS]
Tinobhonga!
Tatenda!

Agradecimentos

Eu estou muito satisfeito por ver esta gente toda. Ali atrás, ali na continuidade, ali nas sombras, para 
virmos conversar, para virmos falar sobre Moçambique.  
Muito obrigado!
Tinobhonga Machaze! [APLAUSOS]
[...] Jovens, mulheres, adultos, muito obrigado por esta recepção que estamos a ter aqui em Machaze! 
[APLAUSOS] 
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Obrigado também pela mensagem que traz uma informação muito forte: o apelo à Unidade Nacional, 
o apelo para que todos nós possamos manter a Paz em Moçambique, mas também traz desafios ao 
nosso Governo. Recebemos a mensagem e nós acolhemos com muito gosto e prazer!

[...] Em Chimoio, disseram-nos que em Machaze tem muito cabrito, muito gado. Mas aqui querem 
nos ensinar a criar gado, dando gado, incluindo os empresários. Queremos publicamente agradecer 
as ofertas feitas por vocês! 

Machaze e a Paz

Agora, quero perguntar Machaze: vamos falar sobre o quê? Querem ouvir o quê? Querem ouvir-nos 
a falarmos sobre o quê? Querem ouvir sobre a Paz? [Sim!] [APLAUSOS]
Querem ouvir a falar sobre a Paz? [Sim!]  [APLAUSOS]

Só que aqui temos um problema. Nós o Povo Moçambicano não temos inimigo para nos preocuparmos 
para podermos nos defender. Somos todos irmãos, do Rovuma ao Maputo, do Zumbu ao Índico! 
Somos todos irmãos da mesma Pátria que é Moçambique. Não há inimigo!

Todos nós temos que estar unidos. Nós todos, crianças, adultos, mulheres. Nós todos de Machaze, de 
Sussundenga, de Guro, de Bárue. Nós todos de Manica, de Sofala, de Nampula e outros sítios, temos 
que estar todos unidos e trabalharmos para Moçambique. Hei-de vos dizer qual é que é o problema 
dos Moçambicanos. O problema dos Moçambicanos não é outro irmão mais inimigo que outro. 
Ninguem pode viver ameaçado. Estamos aqui a conversar. Não ameaçar a ninguém, nem fomos as 
casas a dizer se não for ao comício, você vai ter problemas. Quem não pode ir ao comício, porque 
não pode ir, não é problema. É Moçambicano. Ninguém deve viver escondido. Ir esconder-se porque 
ninguém vai fazer mal a ninguém. Toda a gente tem que estar junto para podermos construir o nosso 
País, que precisa muito de nós! 

[...] Foi o que eu disse, quando tomamos posse, que vamos ser Presidente de todos Moçambicanos 
sem escolher. Por isso, aquele que pode ter um irmão que fica escondido, que fica longe, não consegue 
ver. Aquele filho que tem irmã, aquele filho que tem a mãe, que tem o pai, mesmo aquele que tem 
irmão, que não consegue ver de dia porque fica escondido, não há motivos. Vamos todos nos ver, 
como nos vemos no dia-a-dia como estamos. Estamos no quartel, se somos soldados; estamos na 
Polícia, estamos sempre juntos; estamos no escritório; estamos no Parlamento, vemo-nos como nos 
vemos. Vamos deixar também todos os irmãos para se encontrarem, para estarem juntos sempre, 
para poderem construir suas vidas sem prejuízo! 

[...] Mambo, em Machaze não vai encontrar pessoas. Quando chegar lá, não vai encontrar pessoas. 
Vocês que estão aqui vieram de Sussundenga? [Não!] Disseram-me que quando for a Machaze, aí na 
pista, ninguém vai lhe receber. Vocês vieram de Manica? [Não!]

Vocês é que disseram sozinho: senhor Presidente, fale sobre a Paz! Vocês que querem a Paz, vieram 
de Guro? [Não!] 
Vieram de Guro, here? [APLAUSOS]

Machaze hoye! [hoye!]
Chitobe hoye! [hoye!]
Save hoye! [hoye!]
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Bem-Estar para o Moçambicano

O inimigo que nós temos, os Moçambicanos, é a Pobreza! Por isso, vamos conversar, vamos combinar, 
fazer tudo para combatermos a Pobreza, para criarmos o Bem-Estar em Moçambique. Este é que é o 
adversário dos Moçambicanos. O Moçambicano quer comida. Muita comida e comida diversificada. 
Este é que é o problema de Moçambicano! É ou não é? [É!]

O Moçambicano quer escolas, como aquela que construímos. Aquela Escola é muito moderna. Tem 
salas que todo o País, o ensino básico como aquele não tem. Vocês são os primeiros que tem salas 
que estão aí, que eu vi hoje. Se fosse pessoa de inveja, hoje eu estaria com inveja ali! [APLAUSOS]

[...] Esses chefes que estão aqui. Aqueles chefes que estão ali. Aqueles nossos líderes que estão ali, 
se estiverem a falar ali, vão ouvir, mas tem que falar sobre água que não sai aqui. Sobre energia que 
ainda não pusemos lá em Save. Tem que falar sobre Ponte sobre o Rio Save. Tem que vir aqui para 
falar da Estrada que sai daqui para Muxungué, Massangena, Espungabera, até lá na outra Província. 
Esse é que é o problema! [APLAUSOS] 

Machaze hoye! [hoye!]

Se alguém quer vir falar com o Povo Moçambicano, o patrão, tem que vir falar de hospital que vai 
construir: quando? Porque qualquer pessoa sem tem dinheiro, se tem capacidade, se tem imaginação, 
pode ajudar. Quando é que faz a estrada? Tem que vir para aqui, falar com a população para dizer que 
sim senhora, aquela ponte nós agora estamos preocupados. Nós, o Governo, estamos a procura de 
dinheiro, não dormimos. Até andamos para ver se conseguimos essa estrada, porque a estrada que 
falam que querem, vai exigir também essa Ponte sobre o Rio Save. Estamos a procura deste dinheiro. 
Este é que é o nosso trabalho. Não queremos ficar atrapalhados para ir procurar isto ou aquilo para 
combater o irmão. O irmão é para ficar com ele. Ouviram? [Sim!] [APLAUSOS]

Emprego para Jovens

[...] Estamos aqui para dizer aquilo que queremos fazer, depois de ouvir aquilo que o Povo quer. 
Sabemos que a juventude daqui quer Emprego. E nós estamos aqui concentrados para criar 
oportunidades de trabalho para os nossos jovens, para reduzir esses que saltam fronteira. Se eles 
puderem, achar que vão lá e conseguem emprego, ninguém deve proibir. Mas nós queremos criar 
oportunidades aqui em Machaze, aqui na Província de Manica, ali em Sofala, ali na Zambézia, 
Inhambane, para a nossa juventude ter emprego. Se quer falar com a população de Machaze, não é 
para ameaçarmos! Vocês chefes estão aqui, que estão a me ouvir, se houver outros que ouvem, é vir 
discutir como criar emprego para esses jovens de Machaze! Esse é que problema dos Moçambicanos! 
[APLAUSOS]

[...] Como estamos a ver a Província, já sabemos que algumas terras de Manica, Manica digo Distrito, 
algumas terras de Sussundenga, algumas terras daqui de Machaze, já vão começar a produzir árvores. 
E esses vão começar a empregar pessoas. É pouco isso, mas vamos buscar mais oportunidades para 
aqui para os nossos jovens terem emprego. Com este emprego, vão conseguir ter boa casa, vão 
conseguir pagar energia, vão conseguir pagar telefone, mas vão conseguir criar condições para o filho 
ir ao hospital, ir a escola. É isto que é governar, é isto que é ser Moçambicano. É o que nós queremos 
falar com os Moçambicanos! 

Nesse nosso trabalho de criação de Bem-Estar, estamos atentos. Estamos atentos. Nós não queremos 
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que a nossa população sofra! Vai para o Registo, vai para o Hospital, vai para a escola, dizer: venha 
amanhã. A sua matrícula, venha amanhã! Aqui, o seu BI, venha depois de amanhã! Isso também não 
queremos porque isso atrasa o Desenvolvimento e cria problemas na sociedade. Isso é problema e 
estamos atentos! Atentos a cobranças ilícitas! Para matricular, é preciso chamar aqui ao lado: anda lá 
aqui, anda lá aqui ao lado! Dá lá um bocandinho e eu vou facilitar. Para conseguir o Fundo: eu vou 
resolver o teu problema do Fundo, mas veja lá a minha vida! Não! 

Estamos atentos, a partir daqui de Machaze, de Manica para todo Moçambique. Vamos nos concentrar 
nisso. Estamos atentos e exigiremos e estamos a exigir a máxima transparência. Se há um projecto 
que tem que ocorrer aqui, toda a gente tem que saber. E toda a gente tem que saber as regras. Se é 
para reabilitar uma Estrada Terciária, o que é preciso? Mesmo nos fundos, temos que saber: este mês, 
este ano, quem teve o fundo é João, vai fazer moageira, vai fazer machamba. Não duvidarmos, andar 
a especular! Se calhar foi dado o mesmo é o irmão, é.. Não! Máxima transparência para estarmos a 
vontade! 

Sabemos que não vamos dar a todos, porque o dinheiro não chega. Mas temos que saber que aquele 
recebeu e merece. E vai usar para o bem do Povo. Ele vai criar emprego, vai criar renda. Mas tem 
capacidade também suficientemente honesta para devolver, porque grande parte dos que pegam esse 
dinheiro não devolvem. Tem que devolver para os outros poderem receber amanhã, não queremos 
egoísmo! Por isso, quero vos agradecer por terem escolhido um bom tema para falarmos, que é 
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sobre a Paz. Porque a Paz para nós não é deixar de lutar contra o irmão, porque essa luta não há! 
Não há motivo para lutar contra irmão. Na nossa casa, o nosso pai é um. Então, nós não precisamos 
de lutar. Se o irmão levou a minha camisa, para pôr e não me pediu, vou lhe dizer: não quero essa 
brincadeira! Entregue-me lá a minha camisa! E acabou! Nada de matar outro! Não! Não queremos 
isso! [APLAUSOS]

[...] galinha, saltou muro para o quintal do vizinho e pôs ovos aí. O vizinho tem que vir me devolver 
ovos. E eu tenho que dizer, quando estou a devolver ovos dele dizer: vizinho, arranja lá farelo para as 
suas galinhas. Sempre salta para vir comer aqui e dá ovo. Combinam assim. Se discutir muito, vão 
ao régulo. Não pega na faca nem no machado, nem diga que amanhã se saltar muro, vou te matar! 
Não pode fazer isso! 

[...] Fizeram bem em escolher o tema, porque a Paz para nós significa termos comida, termos 
educação, termos a saúde. Significa termos a casa para viver, ter energia, ter água. Significa irmos 
a escola. Fizeram bem discutirmos o conceito de Paz para os Moçambicanos, porque não há lugar 
pensarmos o conceito é estarmos a pegar em armas para o outro irmão. Isso não! Os nossos militares 
é proteger as nossas fronteiras, as nossas riquezas, para não serem pilhadas por pessoas estranhas. 
Isso é que é problema!

Todas as preocupações que vi na mensagem e mais outras que nós sabemos, escrevemos no nosso 
Programa dos cinco anos. Outras coisas estão a acontecer este ano. Começamos quase que no meio 
a funcionar. Mas outras vão acontecer nos próximos 4 anos. Ainda temos outras que temos que 
desenhar, porque há projectos que não se consegue em cinco anos. Também há projectos que temos 
que angariar, temos que produzir dinheiro, temos que angariar dinheiro para fazer. Mas nós sempre 
passaremos a vos informar. Neste ano fazemos isto, o próximo fazemos aquilo, e vocês vão nos dizer 
aquilo que querem mais rápido, para nós podermos – de tanta coisa que queremos – para podermos 
fasear. É isso que viemos fazer! E depois de eu vos apresentar as pessoas para vos conhecerem, hei-de 
pedir três, quatro, cinco pessoas também para poderem nos aconselhar e dizer mais o que é que acha 
que é rápido. 
[...]              

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]

[...]
[Seguem-se as intervenções da população]

[...] O que falaram está nesta mensagem. Mas são as coisas que falou em último. Nesta carta, eles 
agradecem a minha visita a Machaze. Falam da Estrada de Muxungué-Machaze que já tínhamos 
falado no comício. Falam da Ponte sobre o Rio Save, aquele que foi falado na primeira mensagem 
que foi lida. Falam de água que também está na mesma mensagem da população. Falou de banco, 
exactamente o que ele disse, e sobre isso vínhamos... Nós nesta Província tem ainda poucos bancos 
em relação as outras. Mas nós estamos a trabalhar – no Muxungué já tem aí perto – mas nós vamos 
trabalhar no sentido de pedir para os donos dos bancos virem para aqui, porque a condição principal 
para haver os bancos, é também haver dinheiro. Eles sozinhos procuram dinheiro. E agora que 
aparece muito dinheiro, há muito gado, hão-de vir! 

Falam também do emprego para os jovens. Foi tema da nossa abordagem aqui neste comício mesmo. 
Tem a outra parte, a segunda parte da carta, que fala do mau desempenho, mau funcionamento 
das estruturas locais. Naturalmente teremos que perceber, averiguar, porque relativamente como 
está escrito na carta ou no documento significa que temos que tomar decisão e tirar todos os que 
trabalham neste Distrito, e vai ficar estranho. [APLAUSOS] 
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Não sei se perceberam. Estou a dizer que da maneira como está nesta Carta, significa que o Distrito... 
estranho na vida. Todas as pessoas que vem para aqui, são más mesmo todas as pessoas? Quer dizer, 
todas pessoas: os enfermeiros, os professores, os administradores, os juízes, os polícias, etc., toda a 
gente que vai para Machaze é má. Não sei como vamos fazer isso, mas nós vamos averiguar, porque 
não acreditamos que o Deus tenha escolhido só más pessoas, só para Machaze. Nós vamos analisar 
isso! 

Reunião do Chefe de Estado e não do Partido

A Carta fala um pouco assunto que é do Partido. Por isso, achei um pouco estranho a Carta está falar 
um pouco de Partido, não sei porquê. Essa é uma reunião normal, não tem nada a ver com o Partido. 
É reunião do Chefe de Estado. Então, evocam o Partido, não sei se há outro Partido que faz a carta, 
mas está aqui sobre o Partido. 

Vamos explicar a vocês. Depois do Governo Provincial trabalhar, há-de voltar para explicar o que 
estará vai 

acontecer. E também a Carta tem a parte que fala de eleições... não sei se, por isso temos que perceber. 
É muita coisa, é muita salada junta. As preocupações que estão aqui são claras: água sim; energia 
sim; sobre energia, até a outra pessoa, a última que falou, é verdade que quando vai a África do Sul 
encontra energia, mas o seu País que se chama Moçambique, é um dos países mais iluminados de 
África. 

Nós vamos levar a energia para todo o País. Mas não vai ser necessariamente a energia só de Cabora 
Bassa. Até podemos conseguir outras soluções. Aliás, esta Província de Manica tem Chicamba, tem 
Rivue. Então, pode ser mais fiável por ser mais próxima, por não estar sobrecarregada. Estamos a 
procura de soluções para energia. É o tema da nossa conversa hoje. A Paz para podermos construir 
o País. 

[...] E falaram desse mau funcionamento de algumas estruturas daqui, mas quase que são a maioria, 
senão na totalidade.

Moçambique hoye! [hoye!]

Então, vamos lá combinar uma coisa. Eu quero ver só uma coisa só. Vamos levantar mão: quem quer 
a Paz em Machaze, levante a mão! Quem quer a Paz em Machaze? [APLAUSOS]                   
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REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM AS MULHERES 
DO DISTRITO DE MACHAZE

Chitobe, 25 de Julho de 2015

Mulher que pensa com realismo

[...] Eu disse que queria falar com estas mulheres. Muito obrigado por terem aceite estar aqui! 
[APLAUSOS]

Quero agradecer esta linda mensagem e o encorajamento que deram-me aqui. E assumi que as 
preocupações que estão aqui também foram ditas no comício, ouvimos também no Relatório do 
Governo do Distrito. Vamos levar como nossas preocupações. Vamos equacionar para ver o que é 
que começamos por fazer, mas são observações e algumas sugestões, por exemplo, quando propõe 
uma ambulância-motorizada. Fazem-no na consciência de que o Governo pode não conseguir 
muitas ambulâncias para todos os Postos Administrativos só de uma vez. Também pode não ter 
estradas suficientes para percorrer viaturas de ambulância, mas propõe motorizada-ambulância. É 
visão de uma própria mulher que pensa o realismo. Por isso, pedi para falar com a mulher. Está aqui 
no terreno, porque nos dá a sensibilidade real das preocupações da mulher!
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Agência bancária

A preocupação do banco foi colocada também. É uma preocupação séria, porque quando por lá 
passei durante a campanha, diziam isso porque o professor está fora, muito fora daqui, distante. 
Agora foi aberto o banco em Muxungué, mas está longe de Muxungué, está longe de Chimoio, está 
longe da Beira. Então, para receber o seu salário – falo do professor, falo do enfermeiro, falo do 
médico que colocamos no campo, falo do comerciante, falo de vocês – têm que se deslocar muito. 
Estamos a fazer muita mobilização para os donos dos bancos, para ver se trazem os bancos para aqui 
e está a haver uma boa resposta por parte deles.

Fazer mais pela Emancipação da Mulher

Bom, na mensagem saúdam e agradecem os esforços do vosso Governo. Mas eu não me sinto ter feito 
alguma coisa pela mulher ainda, porque para fazer alguma coisa pela mulher ainda não consegui fazer, 
para mulher empreendedora, para a mulher-mãe do campo, mãe de filho, para mulher vulnerável, 
para mulher solteira, para mulher viúva, para mulher casada com um marido que trabalha mas que 
também tem poucas rendas...porque quando penso na mulher, não penso num grupo de mulheres. 
Por isso, muitas das vezes nunca me referi que a emancipação da mulher era a mulher ficar chefe ou 
ficar directora, ou ficar ministra. Isso nunca foi. Isso pode ser preocupação de um grupo pequenino 
que acha que sendo chefe, ficou emancipada. A emancipação da mulher para nós não significa só 
política, a chefia, só ocupar lugar. É muito mais que isso! A preocupação vossa aqui no terreno é que 
como mulher, e tem criança, querem renda. 

Água

Vocês colocaram o problema de água. Isso toca, que diz que mulher de Machaze percorre quilómetros 
para conseguir água. Esta é uma preocupação. Portanto, a preocupação da mulher no terreno é o 
bem-estar, não só da mulher, mas dos Moçambicanos. Essa é a primeira prioridade que sinto da 
vossa parte, sem egoísmos. Por isso, nós vamos embarcar juntos nesse campo, nessa batalha de 
criação de bem-estar para os Moçambicanos, começando pela própria mulher, que é maioria, que é a 
estabilização da nossa sociedade, que lida dia-a-dia com homem, com criança, com o velho e consigo 
própria.

Mais sensibilidade para os problemas da Mulher

[...] Mulheres mais professoras. Nós queremos mulheres mais enfermeiras, mais médicas, e estamos a 
atingir isso. Quando dirigimos uma reunião em Gaza, fomos com números. Já estamos a atingir 50/50 
no professorado. Na medicina, estamos a ter mais médicas e essas são pessoas com formação superior. 
Para nós, é um indicador do melhoramento do nível da vida da mulher, não necessariamente chefia, 
pesar de haver muitos chefes também. Por isso, o problema de um grupinho não é esse só o egoísmo. 
Nós queremos mais professoras, mais enfermeiras, mais médicas, mais engenheiras, pessoas que 
estão no terreno, que estão a trabalhar. Estamos a ter um bom grupo de pessoas que trabalham na 
Administração. Portanto, esses criam sustento, mas também queremos na tomada de decisão, para 
facilitar, para ter mais sensibilidade. Não é para facilitar a mulher, não é para facilitar o homem, mas 
para ter mais sensibilidade para com os problemas da mulher.
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Aposta na educação e na saúde da Mulher

[...] Para que haja mais escolas onde a rapariga funciona, estuda. Estamos a trabalhar para que haja 
mais hospitais com medicamentos, onde a mulher seja assistida, a maternidade – onde a criança é 
vista – porque acreditamos que essas áreas são as áreas que vão emancipar a mulher. Vão dar a saúde, 
vão dar o conhecer. Mulher com conhecimento eleva-se ainda mais, pode fazer ainda mais, pode 
discutir em pé de igualdade. Isso, nós queremos com urgência para aumentar o número de pessoas 
que são mulheres formadas. Essas é que vão fazer o processo da emancipação. Não precisamos de 
forçar nem sequer imaginar que a chefia é que resolverá o problema. A educação da mulher é que vai 
resolver o problema de fundo da mulher.

Lá onde a mulher não vive só a mulher, incluindo a mulher que está no campo, explicar-lhe que 
para fazer esta machamba, o compasso da sementeira tem que ser este. A semente que tem que usar 
é aquela. Tem que plantar no mês tal. Tem que semear no mês A, B, C, D.... ponha fertilizante se for 
preciso. E depois você tem que produzir mais com menos esforço. E isto, é preocupação que nós 
temos na formação da mulher! 

Pacotes de apoio a iniciativas da Mulher

[...] Estamos ainda a mobilizar, a processar, a imaginar, que pacotes especiais gradualmente atribuir 
a mulher, porque o nível de risco quando apoiamos a mulher é muito menor. Assume muita 
responsabilidade e mesmo quando tem, quando tem algum dinheiro consegue aplicar correctamente 
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e devolvem. Por isso, estamos a desenhar pacotes concretos para ver que tipo de problemas temos 
que resolver com a mulher. 

Que fazer para a busca da Paz em Moçambique

Agora, eu sei que vocês têm muita coisa para falar. Mas eu tenho um problema e quero vos colocar. 
Quem é que nasce o homem, não é a mulher? [É a Mulher!] Quem é que nasce Presidente, não é a 
mulher? [É a Mulher!] [RISOS E APLAUSOS]
Quando o vosso filho tem problema, vai para casa, não perguntam abhai como podemos resolver? 
[Perguntamos!] 
Mesmo quando essa criança, esse nosso filho é grande – é grande lá fora onde ele anda mas quando 
chega na nossa casa é nosso filho, é ou não é? [É!] [APLAUSOS]

E pergunta a mãe, não é? [Sim!] 
Eu tenho irmãos. Quando eramos mais pequenos, quando queria outras coisas eu mandava minha 
irmã. Por isso, mesmo para aquelas que são jovens, são mulheres, eu não posso perguntar ou mandar 
fazer alguma coisa? [Pode!] 
Os vossos irmãos quando chegam em casa, não vos mandam fazer? Mana, faz lá sopa para mim ou 
faz lá papa, não vos dizem? [Dizem!]

Então, eu quero vos dizer um problema que eu arranjei. Depois explicam-me como é que eu devo 
fazer. Trabalhei muito, trabalhei com pessoas, convivi com pessoas, e um grupo de pessoas disseram-
me: você fica Presidente! Fica aqui Presidente! E depois, cheguei, encontrei pessoas que ameaçam 
ao Povo Moçambicano e querem ir para a guerra. O grupo das pessoas que me disseram para ficar 
Presidente já tinha começado a conversar com essas pessoas para não haver guerra e formaram 
dois grupos para poder falar, poder dialogar para não haver guerra. O grupo do Governo e este 
outro grupo, com que estão a falar para não haver guerra. Já ouviram que ha diálogo num centro 
de conferência, de reunião, que se chama [Centro Internacional de Conferências] Joaquim Chissano? 
[Sim!]
Já ouviram falar? [Sim!] 
Já ouviram? [Sim!] 
Então, aquilo é para não haver guerra. Vamos sentar aqui. Para além da Assembleia, que também 
discute nosso problema, nós também podemos ir ajudando. Criou-se esse grupo e estão a trabalhar. 

Pacote Eleitoral

Eu quero vos dizer o que é que eles têm estado a dizer. Antes das Eleições, naquele tempo de 
Recenseamento, não queriam recensear-se porque diziam que quando vamos às Eleições, ali onde 
controlam votação, o voto, o Governo tem mais pessoas e nós temos poucas pessoas. A Lei antiga era 
assim, a anterior. Então, nós não vamos recensear, disseram assim. Explicamos que a Lei está assim. 
A Lei está assim. Mas também naquele momento ainda não tínhamos ido às Eleições. O campeonato 
ainda não tinha começado. O grupo do Governo disse já que querem assim, vamos combinar antes. 
Combinamos antes. Cada grupo que está aí no Parlamento começou a ter pessoas iguais, para que 
naquele dia da votação, cada um tinha pessoas dele para controlar. Se o Governo ou a FRELIMO 
tinha duas pessoas; se é UNAMO, tinha duas pessoas também; se é MDM, tinha duas pessoas; todos 
os partidos para poder controlar. 

O Governo e esse grupo aceitou e o Presidente Guebuza naquela altura assinou o papel e disseram, 
vamos lá às Eleições. Então, e essas pessoas que não queriam recensear, aceitaram recensear a última 
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da hora, foram ajudados, perseguidos até no local onde estão. Recensearam e fomos a votação. E 
vocês também votaram aqui em Machaze, aqui em Sussundenga, aqui em Guro, aqui em Mossurize, 
aqui no Rio Save, no Posto, vocês próprios votaram, aqueles que tinham idade e tinham cartão para 
votar. Portanto, todos os partidos combinaram. Agora está bem. Vamos lá votar. Foi-se. 

Então, fomos votar, vocês foram votar. E todos vocês viram, lá havia pessoas de vários partidos a 
vos controlar. Depois, chegou o dia e começaram a contar. Depois de votar vocês de Machaze aqui 
viram que até eu na lista de Machaze disseram que não ganhei, não é isso? É isso. Ganhei? [Não!] 
Não ganhei! Mas estou aqui, fizeram assim porque estavam lá pessoas a olhar. A olhar cada um... 
Nyusi! ..Nyusi!.. então, quando contaram, ficou pouco. Não muito pouco, mas ficou pouco. Então, 
mas chegou o dia. Machaze desta vez não tive sorte. Mas, somando com todo o País, aquilo que 
contaram aqui, fiquei mais. E todos a ver, como vocês também viram, votaram sozinhos. E eu fui dito 
que ganhei. E estou aqui para trabalhar para todos e mesmo para Machaze! [APLAUSOS]

Mas, os outros não. Dizem que eu como ganhei em Machaze, fico em Machaze! Não combinamos 
assim. Não combinamos assim. Vocês querem ter dois Presidentes, um de Machaze e outro de 
Sussundenga? [Não!] [APLAUSOS]

Naquelas Eleições das Autarquias, aí na Beira, votamos, votamos, votamos, a FRELIMO não ganhou. 
Mas ganhou aí no cimento, no Macurungo, outro sítio, posso ter errado em termos de bairros onde 
ganhamos, mas a FRELIMO não foi dizer: MDM você fica Presidente do Município ali onde ganhou, 
essa outra parte de Inhamudima, onde eu ganhei, fica comigo! Haver dois Presidentes de Município, 
um de Inhamudina e outro lá, isso é possível? [Não!]

Para não complicar, não inventar coisas, é que no mundo as coisas são claras. São definidas. É assim, 
são as regras. O primeiro ponto, que estão a discutir lá no [Centro Internacional de Conferências] 
Joaquim Chissano – são quatros pontos – o primeiro ponto é esse Pacote Eleitoral, que tinha sido 
resolvido. Mas depois, os outros não reconhecem. É isso, quando passam aqui, falam e vocês ficam 
confusos. Não sabem quem é o vosso Presidente. Continuam confusos ainda? [Não!]   

Desmilitarização da Renamo

O segundo problema que está a se discutir lá, chama-se a Despartidarização. Vou começar com a 
Desmilitarização. Portanto, há pessoas que têm armas, que andam aí nas vossas machambas, ou a 
noite ou sozinhos. Vocês nunca cruzaram lá na machamba com pessoas com armas? Se calhar aqui 
não, mas nos poços. Há outros irmãos que ficam com armas ali. Neste País, é lei que arma fica só com 
soldado do Governo, só fica com Polícia. Mas há pessoas que têm armas. Então, estes dois grupos 
estão a combinar para que ninguém tenha armas. [...] Vamos entregar as armas aqueles que têm. Se 
são soldados entrega as armas, entrega os nomes. Nós vamos levar as armas para dar aos soldados. 

Mas, as pessoas como já estavam lá a trabalhar como guerrilheiros, uns que têm força, vamos pôr 
na tropa, outros na Polícia. Aqueles que têm muita idade, porque esses guerrilheiros naquele tempo 
estavam a lutar, já passam mais de 20 anos. Se naquela altura tinham 30 anos, agora têm 50 anos. 
Cinquenta anos, soldado, é muito difícil. Têm que correr. Pode não conseguir correr. Então, esses nós 
vamos dar pensão. Se vocês têm irmão, têm esposo, até podem ter antigas DF também, digam-nos! 
Digam-nos para vir! Está aqui o Ministro dos Combatentes para poder ter nome para ter pensão 
esse marido. Esses irmãos estão a sofrer lá. Ter pensão! Uns, que têm força vão estar na Polícia, 
com aquele salário dele por mês. É o que nós dissemos. Ninguém vamos deitar fora, para não haver 
pessoas com armas neste País, para vocês irem a machamba bem, essa água que carregam longe, 
enquanto tratamos de água perto, para estarem a vontade. 
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Despartidarização da Função Pública

Eles podem não fazer Política no serviço. Sempre foi isso. Existe lei para isso. Mas, reforçamos. Se 
for isso, não há discussão, não há nenhuma confusão. Todos nós concordamos. Não tem que se fazer 
política. Também concordamos que se houver um professor bom, que fica director de escola, a gente 
não procura saber de onde. Se está no exército e deve ser patenteado, também fica. Isso está bem 
dito. Mas, pronto isso é preciso. Já foi assinado o novo papel. Não é importante, porque já havia. Mas 
nós vamos cumprir, mesmo com esse papel que foi aceite. Se foi aceite, foi aceite por esta declaração. 
Este é outro ponto que se discute, alias, é a razão pela qual, nesta reunião não chamamos alguém do 
Partido. A vocês vos disseram: OMM vamos a reunião? Disseram-vos assim? [Não!] Só disseram, 
mulheres vamos? [A Reunião!] Foi o que me disseram! Quem é da OMM continua na OMM. Quem é 
da outra Liga, continua lá na outra Liga até o dia que achar que OMM ou a Liga o que é que é melhor. 
Aqui não estou para discutir isso! 

Questões Económicas

Então, são estes quatro pontos. Economia estão ainda por discutir. Agora, vim a Amai que me nasceu, 
perguntar: o que é que devo fazer agora no País, para que ninguém vos ameace, para que não haja 
guerra. Estou a dizer: você que está ali com arma, deixa lá arma! Vem cá para podermos trabalhar. 
Vai ficar polícia, vai ficar soldado. Porque é que não quer vir? Por causa de uma pessoa? Estão a sofrer 
muitas pessoas por causa de um grupo de pessoas que até não sofre! Isso é que me dói!    

O que devo fazer? Quem quer falar? Quem começa? Preparem micro!

[Seguem-se as intervenções das Mulheres de Machaze]

[...]

A minha Mai quer estrada, quer escola, na zona dela. Quer ambulância, quer hospital, quer técnico 
de medicina porque conhece que o hospital trabalha com técnico de medicina. Por isso, Amai disse 
continue, queremos a Paz porque essas coisas são principais. É o que eu ouvi. É ou não é? [É!]  

Amai diz para o filho continuar com o diálogo, para continuar a construir infra-estruturas, para 
continuar a trabalhar para que a mulher ficar verdadeiramente emancipada, ocupando postos da 
Nação, mas também trabalhando verdadeiramente para o Povo Moçambicano. É o que eu ouvi do 
conselho da Amai aqui em Machaze, onde vim ouvir. 

Paz como problema de todos

Mas Amai de Machaze hoje ensinou-me uma coisa muito importante. Estou a sair daqui muito 
enriquecido. Amai disse assim: que a Paz não é só problema do Mambo ou outro. É da população. 
Nós quando formos as nossas casas vamos chamar os nossos irmãos e dizer: não faça isso, nós 
queremos a Paz! Ouvi aqui, me ensinaram aqui e assumiram aqui! É ou não é? [É!]  

Vão chamar ou não vão chamar esses outros, para virem ficar cá? Vão chamar ou não vão chamar? 
[Vamos chamar!]

Eu vou dizer a outras Mães, e mesmo aos Homens, ao nível do País inteiro, que trabalhamos em 
Machaze e as Mulheres de Machaze disseram que a Paz tem que ser construída por nós Povo 
Moçambicano! Chamarmos os outros para combinarmos não haver confusão! 
Muito, muito, muito obrigado! Tatenda! [APLAUSOS]          
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE  
SUSSUNDENGA

Vila Municipal de Sussundenga, Bairro 25 de Junho Número 1, 26 de Julho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]
Sussundenga hoye! [hoye!]

Manguanani vo ka Sussundenga! [Manguanani!] [APLAUSOS]

Makhadini? [APLAUSOS]

Inini ndino thamba! [APLAUSOS]

Nyusi, ndini! [APLAUSOS]
Tatenda, tatenda! [APLAUSOS]

Agradecimentos

Antes de conversarmos, e porque estamos muito próximos da Igreja, sendo hoje domingo, fizemos 
questão para que o nosso encontro, a nossa conversa, decorresse depois da missa que aí foi celebrada 
para darmos oportunidade aos nossos irmãos que deviam estar lá e agora poderem estar aqui. E eles, 
penso que rezaram para a Paz, como a vossa mensagem dizia.

[...] oportunidade de prestar oração, aqueles que celebram hoje, mas também quero agradecer ao 
Pastor Sabonete que aqui proferiu uma oração em saudação e também para abençoar o nosso acto 
aqui presente. 

[...] a todas as religiões que aqui são praticadas, aquelas que são Protestantes, Católica, a própria Zione, 
Muçulmanos, portanto simbolizou isso para dizer que nós iniciamos o nosso dia reconhecendo a 
força de Deus.   

Quero também agradecer, quando chegamos aí no Aeródromo, tinha crianças, mulheres, homens. 
Toda a população de Sussundenga nos recebeu! Danças culturais, actividades culturais que nunca 
mais terminavam – de crianças, de homens, de mulheres – e aqui também continuamos a assistir. 
Muito, muito obrigado Sussundenga por ter nos recebido desta maneira! [APLAUSOS]

Eu sei que Sussundenga é uma terra fértil e produz muito. Cria o gado, seja ela em Rotanda, em 
Mowo, aqui em Dombe, mesmo na sede. Mas não é porque temos muito que a gente oferece. Há 
muitos que têm e nunca oferecem. Esse sinal de carinho, essas ofertas que me foram feitas, quero do 
fundo do meu coração agradecer o carinho que esta população nutre por mim! [APLAUSOS]

Antes de ontem quando chegamos a Chimoio, recebemos também grandes ofertas. Ontem em 
Machaze, continuamos a receber. Hoje, também recebemos estas. Isso tudo, eu vou vos confessar: 
vos peço por muito não vou conseguir consumir, comer tudo isso! Por isso, se vocês me autorizam, 
perguntei aqui ao Presidente do Município da Vila de Sussundenga, falou-me do Centro Distrital de 
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Saúde. Eu, com a vossa autorização, hei-de fazer a entrega de parte dessas ofertas aos nossos irmãos 
que estão no Hospital! [APLAUSOS]

Nós viemos aqui primeiro, para cumprir com o nosso compromisso, não é? Compromisso que 
tivemos. Quando passamos por aqui, dissemos que voltaríamos para aqui para vir dizer obrigado, 
em todas as circunstâncias.
População de Sussundenga,

No dia 15 de Outubro [de 2014], aqueles que tinham Cartão de Recenseamento, aqueles que estavam 
disponíveis naquele dia, foram votar. Quero agradecer a todos aqueles que foram votar. Não interessa 
a quem votaram, mas mostramos ao Povo Moçambicano, mostramos ao Povo Áfricano, mostramos 
ao Mundo inteiro que para governar em Moçambique é preciso ser escolhido pelo Povo! Muito 
obrigado Sussundenga! [APLAUSOS]

Agora, em especial para a população de Sussundenga: aquele Presidente, aquele Programa que vocês 
escolheram aqui em Sussundenga – escolheram e bem – aquele Presidente que vocês escolheram 
aqui em Sussundenga sou eu e vim me apresentar! E muito obrigado Sussundenga por fazerem isso! 
[APLAUSOS]

O Programa Quinquenal do Governo e as suas prioridades

Viemos também dizer que já começamos a trabalhar. Já temos o nosso Governo. Já fizemos o 
Programa para os nossos 5 anos para o qual vocês escolheram. O Parlamento ou a Assembleia já 
aprovou e viemos aqui para dizer que aquilo que nós vamos fazer, aquilo que combinamos quando 
passamos por aqui que temos que fazer, aquilo que é possível fazer com a capacidade do nosso País, 
a capacidade de produção, é isso também que vamos transmitir a vocês hoje! 

A Paz como primeira prioridade para os Moçambicanos

A vossa mensagem aqui continua a instruir o vosso Presidente para defender o País. Significa, para 
manter a Paz. Então, no nosso Programa, a Paz, a Unidade Nacional e a Defesa deste País está em 
primeiro lugar. Isso dizíamos durante a campanha: primeira prioridade Paz; segunda prioridade Paz, 
e a terceira prioridade Paz! É isso que está no número um do nosso Programa. É essa que vocês 
também puseram na vossa mensagem! 

Sussundenga,

Há quem quer guerra? [Não!]
Quem quer a Paz, levante a mão! 
 
Quem quer a Paz, levante a mão! [hoye!]

Tatenda Sussundenga! [APLAUSOS]

As Mulheres de Manica e a mensagem da Paz

[...] estavam cheias numa sala. Ontem, reuni com as mulheres. [...] Estas mulheres vinham só com 
uma só mensagem. Depois conversamos sobre outras coisas, sobre como desenvolver a mulher. 
Mas a mensagem principal vinham: Senhor Presidente, nós as Mulheres da Província de Manica 
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queremos a Paz. Chega de ameaças. É a mensagem que trouxeram ontem. Neste encontro, que 
foi muito produtivo, eu disse: está bom. Até hoje temos posto grupo no [Centro Internacional de 
Conferências] Joaquim Chissano a discutir, a falar, a dialogar, sobre a Paz. Eu próprio já falei. Mas 
estou pronto a qualquer momento. A única agenda deste encontro que eu estou pronto é a Paz 
para o Povo Moçambicano. E eu disse às Mulheres da Província de Manica que estava pronto para 
poder trabalhar. Mas perguntei ainda mais: o que é que mais temos que fazer para que haja Paz em 
Moçambique? 

[...] Senhor Presidente continue tolerante. Continue a respeitar a opinião de outras pessoas. Continue 
a ouvir a nós todos, mesmo aqueles – quando alguém tem filhos, há uns que se queixam mais, há 
uns que se queixam menos, mas não seja motivo de não conversar com os seus filhos. Continue a 
dialogar – Foi a mensagem que recebi das Mulheres de Manica. E eu prometo que continuarei a ser 
ponderado, tolerante, a ouvir e disponível em todo o momento para que este País viva em Paz, para 
que vocês possam trabalhar para o Desenvolvimento de Moçambique! 
Não eram só Mulheres da FRELIMO, eram de todos os Partidos a quem elas votaram. Eram de todas 
as Religiões que existiram naquela zona. Eram Mulheres de todas as idades. As pessoas falavam em 
todas as línguas, não necessariamente em português e no fim disseram que elas tinham mais uma 
outra proposta de como trazer a Paz em Moçambique. 

[...] A Paz com o nosso vizinho. Com o Posto Administrativo vizinho, com outro Distrito, temos 
que explicar que nós só podemos continuar, podemos desenvolver conversando em Paz. Por isso, as 
Mulheres da Província de Manica ontem colocaram-se à disposição para dialogar com toda a gente 
para que haja Paz em Moçambique. [APLAUSOS]

Elas dizem ainda que não querem ter medo de ir buscar água, porque até agora não conseguimos 
trazer água para as Vilas, para as Povoações. Estamos a fazer. Mas não querem ter medo de ir ao poço, 
ao rio buscar água. Não querem ter medo de ir a machamba. Não querem ter medo, o filho dele que 
está na Polícia, para proteger a ela própria contra ladrões e outros marginais que esteja aí para ir lutar 
contra outro irmão com arma. Não querem isso! Por isso, estão prontas para trabalhar e pediram 
para levar essa mensagem para aqui e para todo o País, do Rovuma ao Maputo e do Zumbu ao Índico: 
que o Povo Moçambicano comece já a dialogar! E se vocês estão prontos, ali onde estão, depois daqui, 
dialoga com o vizinho. Você está de que lado? Paz? Você está de que lado? Guerra? Expliquem-se! É 
assim como nós vamos levantar este País! [APLAUSOS]       

Moçambique hoye! [hoye!]
Sussundenga hoye! [hoye!]

Vamos lá treinar um pouco. Um minuto só. Cada um falar com o vizinho a dizer: Paz, Paz, Paz! 
Vamos lá ver! [...] 

A Paz hoye! [hoye!]

Palmas para a Paz! [APLAUSOS]

O Bem-Estar para os Moçambicanos

[...] Temos mais quatro prioridades no Programa dos 5 anos. Está no nosso Programa, o 
Desenvolvimento Humano. Está no nosso Programa a criação de Emprego, a Produtividade, a 
Competitividade. Está no nosso Programa a Construção de Infra-estruturas Económicas e Sociais. 
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Está no nosso Programa a Protecção e a Gestão Racional das Riquezas que Moçambique tem, sejam 
elas no solo, no subsolo, no mar, nos rios, nas lagoas. Isso está no nosso Programa!

Nós queremos construir o Bem-Estar, por isso é que falamos da Paz. O Bem-Estar que estamos a 
falar é ter escolas boas, com professores, com carteiras, com livros. O Bem-Estar que estamos a falar 
é ter hospitais com medicamentos, enfermeiros com bons salários e também com medicamentos. 
Isso é Bem-Estar que nós estamos a construir. O Bem-Estar que estamos a construir é angariar 
recursos para nós podermos através da nossa agricultura, para podermos trazer água aqui. Trazer aí 
do rio, para aquilo que disseram, aqui. Esta é a preocupação do nosso Governo. É fazer mais estradas 
como esta, que não chegam. Nós queremos fazer, incluindo aquelas que penetram para os Postos 
Administrativos. Esse é que é o nosso objectivo. É trazer energia aqui, muito bem dissemos, energia 
de Cabora Bassa. Mas, ainda temos Postos Administrativos que não têm energia, não necessariamente 
de Cabora Bassa, porque aquela vem de longe e às vezes quando chega, chega fraca. É preciso energia 
forte. Por isso mesmo que estamos a fazer aquelas mini-hídricas aqui em Mouwa – são duas – aqui 
em Rotanda são duas durante os 5 anos essas que vocês já viram, o trabalho já começou. Esta é que é 
preocupação do Governo. Trazer energia de qualidade para os Moçambicanos. 

E para nós atingirmos o Bem-Estar, é preciso as pessoas terem. Para termos uma boa casa, é preciso 
material. É preciso dinheiro. Então, queremos promover actividades que dão emprego a juventude. É 
na agricultura, mesmo na exploração mineira, na pecuária, coisas grandes que possam trazer rendas 
para as populações. Por isso, queremos pedir a população de Sussundenga para continuar com aquele 
trabalho que eu vi há seis anos quando vim trabalhar aqui. Aproveitar a melhor semente do milho, 
da batata, da laranja, para produzir rápido e mais. Aproveitar as técnicas que os extensionistas estão 
a nos ensinar: plantar de que maneira. Mas também há esses Parques de Equipamento que estão a ser 
colocados à disposição para aumentarmos a produção, para sairmos dessa produção pequena para 
grande. Para a produção grande, termos comida para nós mesmos, mas sobretudo, também termos 
comida para vender e termos dinheiro para pagar a energia, para pagar o telefone, para pagar o zinco, 
para pagar o cimento. É assim como nós iremos desenvolver. E é possível porque este Distrito está a 
produzir!

As preocupações que estão na mensagem já trazíamos também. Sabemos, porque o vosso Governo 
do Distrito, o vosso Governo Provincial, na reunião que tivemos em Chimoio disseram-nos esses 
problemas de água, falaram-nos também do roubo de gado, falaram-nos de sinais de criminalidade, 
falaram-nos também da guerra que o homem trava com o animal. Também ouvimos esses aspectos, 
a questão dos hospitais, aí energia nos Postos Administrativos, estamos a inventariar e vamos 
priorizando dentro da nossa capacidade para ir resolvendo esses problemas. Por isso, a nossa 
concentração em Paz, na tranquilidade, vai nos ajudar muito para podermos trabalhar.

Temos muita coisa para contar. Mas nós queremos – já temos seis meses – queremos voltar para aqui 
depois de termos feito mais coisas, para vir dizer que fizemos isso, porque queremos ser dirigentes de 
fazer coisas, não de falar, nem de prometer. 

Eu vim com mais pessoas. Penso que vocês querem conhecer as pessoas que vieram comigo, não é? 
[Sim!]  [APLAUSOS]

Eu vou começar por apresentar a eles. 
[Apresentando a antiga Administradora de Sussundenga, Mariazinha Niquice]
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Eu quero apenas pedir desculpa. Ela não saiu porque queria sair. Nós queremos ajudar mais a Província. 
Aquele Programa que eu apresentei no Manifesto tem que ser cumprido. E para ser cumprido, temos 
que ter alguém com capacidade de fazer cumprir. Por isso, ela foi para ver o Programa da nossa 
Governação a partir daí da capital ali da Província. Por isso, não saiu. Está ainda mais no vosso 
coração! É agora que vai ajudar ainda mais para o desenvolvimento também de Sussundenga! 

[...] E o Camarada Governador há-de vir vos apresentar. Ouviram não é? [Sim!]
Ouviram? Não, não chorem! Vou deixar ela vos cumprimentar!

[Segue-se a intervenção da senhora Mariazinha Niquice]

[...] Agora aguentem. Os outros estragam quadros, mas Sussundenga produz quadros. Nós vamos 
buscar e vamos usar para servir toda a Província para todo o Povo. Agora vou pedir as pessoas que 
querem dar ideias para contribuir para nós. Pode começar. 

[Seguem-se as intervenções da população]

Pensões dos Combatentes

[...] Há mais pessoas que falaram ali fora. Éramos muitos. Por causa do tempo, tomamos nota. 
Grande parte eram Combatentes que queriam trazer o problema de pensões. Mas o Ministro dos 
Combatentes tomou nota de todos aqueles que falaram. Tivemos também um cidadão que tem 
problemas pessoais de saúde. Naturalmente não é falando aqui que se resolve, mas tomamos nota. 
Aquele apoio que for preciso entregar, nós vamos relacionar com ele. 

Mais Postos Fronteiriços com o Zimbabwe

Também tivemos um cidadão que refere a necessidade de mais Postos Fronteiriços em comparação 
com o Zimbabwe. Acha que do lado do Zimbabwe há mais postos do que aqui. Então, devia haver 
uma reciprocidade ou então pelo menos balançar. 

Emprego para jovens

Há os que também foram na senda de mais emprego para jovens. Estes até disseram que se fosse 
possível reparar a Textáfrica ou entregar a novo operador. Também falaram a necessidade de trazer 
mais projectos para ver a criação de mais emprego para jovens na Província de Manica.

Um cidadão do Posto Administrativo de Rotanda, sugeriu a construção de Bomba de Combustível 
em Rotanda, mais também uma Escola.

Fundo dos Sete milhões

Depois, há esses que aqui falaram. Saudaram-nos. Esses que aqui falaram dos 7 milhões. E esses que 
aqui observaram o processo de admissão para emprego a nível do nosso Município. 

Sobre os sete milhões. Continuaremos sim, mas queremos aproveitar este espaço, para além da 
transparência que sugerem da sua alocação, para que aqueles que recebem, tem que devolver mais 
tarde, para permitir que mais pessoas de Sussundenga possam também ter acesso. Não é você 
recebeu, e fica e não devolve. Assim, está a recusar oportunidade a muitos jovens que estão aqui, que 
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podiam ter esse recurso e aplicar. Criar mais empregos, mais oportunidades para todos.

Admissões no Conselho Municipal da Vila de Sussundenga

O jovem que falou sobre o funcionamento do Município não tem nada que ter medo de que vai 
acontecer isto ou quê. Nós somos Presidentes, somos Governadores de todos os Moçambicanos. Não 
era necessário dizer que ele era da FRELIMO. Mesmo que não fosse, se há uma irregularidade que 
aparece aqui, tem obrigação de comunicar. Pode não ser no comício, mas ir para outras estruturas. 
Por isso, esse caso se tivesse canalizado imediatamente de que ele teve uma classificação de 17, não 
foi recrutado, e há quem teve 5 – como disse – foi recrutado, as pessoas teriam oportunidade ir a 
pauta para ir ver de facto quem tem 17, quem tem 5, e depois iam ver se de facto é ele ou não. E se há 
outra razão possível. Porque assim é difícil sabermos se tinha 17 mesmo, que não vimos, se de facto 
esse que foi admitido tinha 5, não vimos. Então, tem que falar. Mas nós vamos verificar isso, porque 
não acredito que haja três mil vagas para o Município de Sussundenga para tanto jovem que estão 
aqui. Pode haver 5 vagas. E das 5 vagas, 300 pessoas a concorrer. Naturalmente, hão-de ficar por fora 
295 pessoas. E por isso, temos que compreender isso. O importante aqui é transparência: quem sabe, 
quem está na altura, quem tem melhor avaliação precisa de ser considerado. 

Vamos criar oportunidades de emprego

[...] Costuma-se dizer que a casa onde há fome toda a gente chora. A solução disso é criarmos mais 
oportunidades de emprego. Estamos a mobilizar, estamos a andar de um lado para outro a procura 
de mais projectos e há promessas de projectos para a Província de Manica. Uns já estão aqui, a 
dar volta, outros estão a produzir o estudo para estar na área da agricultura, na área de mineração, 
industrialização, e esperamos que gradualmente mais jovens poderão ter emprego e vai deixar de 
haver essa lamentação. Por isso, vamos todos nos juntar em torno do nosso Município que é jovem, 
porque mesmo nos municípios velhos os problemas não acabaram. Vamos nos juntar em torno do 
Município jovem para podermos pô-lo a crescer. Assim, mais projectos virão como veio a energia. 
Mais projectos virão, como veio telefone. Aqui vocês têm banco, mas precisam ainda mais outros 
balcões, assim sucessivamente. Queremos trabalhar para desenvolver Sussundenga! 

Ensino Técnico-Profissional

[...] Escola Técnica Profissional onde encontramos estudantes que saíram daqui. Jovens de 15 anos 
que estão lá a estudar. E a população de Machaze ainda pediu mais: asfaltagem da estrada que sai 
daqui até Machaze, para permitir que haja facilidade. Enquanto nós pensamos em fazer também 
o Instituto aqui – pode ser agrário, pode ser também técnico-profissional na área de construção 
civil – mas enquanto fazemos isso, aquele Instituto também serve para pessoas, filhos dessa terra de 
Sussundenga!  

[..] Mas também em Paz. 

[...]

Sussundenga hoye! [hoye!]
Juventude de Sussundenga hoye! [hoye!]
Tatenda!   
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REUNIÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM AGRICULTORES 
NO DISTRITO DE SUSSUNDENGA

Vila Municipal de Sussundenga, 26 de Julho de 2015

Vamos continuar a trabalhar e não lamentar

[...] Vi o vosso trabalho, aquele que sai das vossas mãos e partilhar as ideias em conjunto. [APLAUSOS] 

[...] Quando vocês falam em viver bem, querem viver bem, querem comer primeiro, querem ter 
saúde, coisas que estão muito ligadas com a agricultura, incluindo medicamentos [...]. E vocês estão a 
fazer e estão a viver. Fazem e vendem [...] Estão aí duzentos, trezentos jovens. Estão a trabalhar. Mais 
uma outra empresa que está a produzir galinhas em Chimoio já há mais de 40 anos e está a empregar 
mil e tal pessoas, directa e indirectamente. 

Então, é isto que nós queremos. Nós não queremos estar a lamentar, a reclamar, a chorar, porque 
ninguém vai nos ajudar. Ninguém ajuda ao outro. Ninguém dá dinheiro ao outro assim. Mesmo 
os países amigos não hão-de continuar a nos apoiar. Já estão a parar. Eles também têm os seus 
problemas nos seus países. Então, a solução é esta.  Há uns que hão-de trabalhar no turismo; há 
uns que trabalham nos recursos minerais – vimos também aqui; há uns que trabalham a madeira, 
floresta; há aqueles que pescam, mas nós decidimos hoje encontrar aqueles que criam o gado, 
animais de pequena espécie, que trabalham com enxada, com tractor na machamba, como forma 
de vos encorajar. 

Vocês sendo principais, produzem. Produzem comida e assim resolvem o vosso problema. Esse 
relatório foi muito bonito. Quando se diz que não haverá fome, a segurança alimentar na Província 
de Manica está assegurada. Não há-de haver problema. Ali já não há problema. Desta forma, haverá 
muito pouca gente que vai reclamar, porque quando há fome, há acusações. Começa a chamar ladrão 
a aquele que já está a comer. Começa a invejar aquele que trabalhou muito do que o outro. Mas 
quando todos comemos, há tranquilidade, há mais condições para que nós possamos viver em Paz. 
E nós decidimos que uma das maneiras para vivermos em Paz é colocar o Povo Moçambicano a 
trabalhar para produzir suas rendas, suas riquezas. Isto é possível e está a acontecer. 

Organização em Associações

Vocês são privados, são fornecedores, são familiares, são sector familiar, são associados e há uma 
coisa que estive a discutir quando vem visitar, já estão a se organizar em união. Portanto, uma série 
de associações agrupam-se. Me pergunto porquê. Dizem isso facilita discutir os nossos problemas. 
Discutir o problema de terra, conflitos diferentes, discutir o melhoramento da agricultura e também 
permite negociar apoios. E isso é muito bom, porque significa que juntos pensamos da mesma 
maneira. E depois, até tiramos esse medo de que quando vêm empresas grandes privadas, vêm 
ocupar tudo para nós. E as empresas privadas, algumas conversamos com elas aqui, outras visitamos 
nos seus postos, estão com um projecto de trabalho que também vale a pena acarinhar. Produzem 
muita coisa junta, mas vão abrindo terreno para as associações, terreno para singulares. Preferem 
mais para associações porque todos agrupam numa zona. Facilita desbravar, facilita a assistência 
de fumigação, facilita adubar, etc. e  ali dentro onde estão, vão tendo parcelas cada um de dois, três 
hectares. Produz e também tem a quem vender a ele mesmo. Vende e vai processar.
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Implantação de fábricas

Aqui falaram que faltam fábricas. Concordo. Nós dissemos isso e repeti isso quando fomos ver a 
macadémia que estão a produzir e sugeri aos donos. Nós não obrigamos. Como estou a sugerir a 
vocês. Ali em Chimoio, ali onde estão a criar galinha há 40 anos, se só produzisse galinha e vendesse 
na rua como muitas vezes fazemos - pôr gaiola e galinhas no carro e não sabe se vai comprar. Por 
isso, há galinhas que morrem na rua, e outras até envelhecem porque ninguém compra. Mas ali não. 
Depois daquilo, tem sistema de ovos, podem vender ovos mas tem o sistema de aí no Matadouro, 
abate e fornece. E disse-me que o mercado ainda existe, não esgotou. [...] e está a empregar gente. 
Então, este é que é o sentimento e são estas coisas que encorajamos. 

Para além de comida para nós, para além de estar bem nutridos, mas também vamos poder vender 
para pagarmos a energia, escola, hospital, vestir bem, o nosso telefone, para podermos ter uma boa 
casa. É isso que é viver bem. Ninguém vive bem sem ter rendas. E também aquilo que produzimos se 
não vendermos um pouco, se não trocarmos não vamos poder... só vamos comer. E depois, vai comer 
sentado sem camisa em casa. Você produziu e senta em casa sem calça, tira aquela pele de gado e 
depois veste? É preciso produzir o suficiente para restar. E quando resta, vendemos. E quando vende, 
temos essas condições todas. 

Mobilizar mais Moçambicanos para trabalharem

Nós falamos convosco para vos encorajar. Estão em bom caminho. Continuem assim. Mobilizem 
mais Moçambicanos para trabalharem, porque trabalho é o que há demais. Aqueles jovens que estão 
a fazer barro, é dinheiro aquilo. Pegam aquele matope, barro, argila, estão a trabalhar, vendem e tem 
o seu sustento. Foram aprender com um mestre. Sentaram ali, a ser mandado, você busca água, tira 
lá isto, etc.. Foi ganhando. Há uns que são alfaiates. A vida de um homem não pode estar a espera. 
Um homem tem que se preocupar. Moçambique não pode estar parado a espera para outro País vir 
resolver. Temos que ser nós. Os nossos amigos têm que ser parceiros para vir acrescentar aquilo que 
nós não fazemos sozinhos. 

Portanto, esse sector familiar, o sector privado, as associações, nós encorajamos e continuem a não 
ver um como adversário do outro. O familiar nunca é adversário da associação. Associação nunca 
é adversário do privado. Complementam-se, porque o facto de termos o privado junto, nós temos 
essa capacidade de vender a esta pessoa ou também buscarmos os conhecimentos. Por isso, muitas 
vezes nós quando conversamos ao sector privado, as empresas grandes, sempre aconselhamos para 
promover - nós temos extensionistas – mas é preciso essas empresas promover. É preciso transferir 
os conhecimentos quando desbravam e dizem que esse hectar é seu ou da sua associação. Não basta, 
porque ele pode continuar a produzir daquela maneira. É dizer: produz lá matuba. O milho bom é 
Matuba. Ouvi esse outro Ana que hoje aprendi aí. Esse cresce rápido, então ponham esse, também 
o compasso é esse. Em vez de tirarem, depois de tanto trabalho por hectar, ao invés de tirarem duas 
toneladas, tirem seis. Com duas toneladas conseguiam comer e conseguiam pagar a sua casa. Mas 
com seis ainda vai ganhar mais. E essa Província é o modelo da produtividade. As coisas aqui são 
produzidas essa de engorda, de abate, produção de leite. Tem que se fomentar. Eu estava a falar com 
Governador ali. Perguntei: não quer vender esse gado? Disse não mano, Chefe não, porque esse gado 
está treinado para cultivar. É essa mentalidade de saber que é preciso investir para ter resultado. Vai 
gradar, vai fazer machamba. Então, o produto aí vai poder ganhar, vender e também sobreviver e 
viver bem. Então, o privado vai vos assistindo mas também vai assegurar que o vosso produto vai ser 
adquirido por ele.
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O Governo vai continuar a apoiar

Nós, o Governo, vamos continuar a fazer a nossa parte. Eu vi no vosso relatório, na vossa apresentação, 
na vossa mensagem, algumas sugestões concretas, quando falam do banco para o agricultor. E 
estavam a falar para o País. Não falaram só para mim e para minha delegação. O País ouviu, porque 
são essas oportunidades de negócios para poderem ser trazidas aqui. Quando estão a falar que faltam 
fábricas para o processamento da fruta ou outro tipo de material, o mundo está a ouvir que há muita 
fruta em Manica, em Sussundenga, em Chimoio, em Macate, então hão-de vir. Mas para poderem 
estar as fábricas é preciso grandes quantidades. A fábrica não trabalha duas horas por dia ou por 
semana. Tem que trabalhar 24 sobre 24. Por isso, convosco poderão até vir a fomentar a produção 
para que haja isso. E também a fábrica não trabalha só um ano, seis meses e depois ficar fechada 
a espera da chuva. Então, temos que criar condições para que haja produção ciclicamente para 
podermos produzir mais. 

Nós, o Governo, continuaremos a fomentar mais a tecnologia, a disseminar as novas práticas de 
produção, a investigar os solos, a produzir mais variedades de sementes, a dizermos se é preciso 
adubar ou não. Continuaremos a criar condições para vacinações, para fumigações, isso porque é a 
nossa parte. Quando damos o conhecimento, nós estamos a dar o anzol para pescar. Não estamos a 
dar o peixe. O peixe vai comer logo. Nós estamos a dar um casal de cabritos para criar, porque se eu 
lhe der só cabrito, vai matar e comer logo. Então, ao criar sempre vai reproduzindo. É isso, a nossa 
maneira de ajudar vai ser esta. 

Nós iremos ajudar – estamos a ajudar – criando infra-estruturas. Esta estrada aqui, que é 
Espungabera, essa estrada aqui, depois essa outra que vai juntar ali para ir para Machipanda, vai 
ajudar para transferirem agricultura. Aquilo que produzem aqui, em vez de apodrecer, demorarem 
duas a três horas, já está na Beira. Estão a colocar. Está em Chimoio. Está em Mocuba. Está em 
Xai-Xai e Vilanculos. Essas uvas que vi ali ou morango que não têm mercado, há sítios que não há 
morango. O clima não ajuda, não permite. Importa morango. Porquê importar enquanto está aqui? 
Vi um morango pequenino, o que significa que temos que investir melhoramento daquela espécie 
de morango, para ser grande. Mas nem sempre ser grande é melhor. Aí alguém dizia que esse feijão 
pequeno é que é mais saboroso. Essa batata, a batata de Niassa – aquela pequena – é que é mais 
procurada. Então, temos que ver o que é melhor e o que satisfaz a nós mesmos.

Nós, o Governo, ainda na nossa política de apoio, vamos desenhando pacotes de incentivo para os 
que investem na agricultura. Por isso mesmo que o tractor, quando é adquirido fora, as taxas do 
tractor não são iguais às taxas de um carro turismo, que é para promover. O tractor é para produzir. 
Mas coisas como essas continuaremos a fazer de uma forma significativa para ajudar a alavancar o 
trabalho e atingir um certo nível da produção. Continuaremos a monitorar. Continuaremos a apoiar 
naquilo que, por exemplo, esses Parques de Máquinas que agora estamos a criar, se esse modelo 
acertar, há-de ser um modelo contínuo. Se esse modelo... Essa machamba que nós visitamos agora, 
vimos que não tem um equipamento de especial. São aqueles tractores e charruas que estão ali e que 
isso pode se fazer. E depois, está a produzir. O sistema mais complicado que está ali é da irrigação. 
Então, produção normal pode se fazer. E isto é possível. Então, com essa maneira de pensar da vossa 
mensagem, nós somos agricultores, nós somos Moçambicanos, queremos contribuir para o nosso 
Governo para a resolução do problema. É este o pensamento que a gente quer. Não estar a chorar, 
não estar a fazer confusão que não conseguem produzir. Quando não consegue é pensarmos com os 
outros para termos solução. Por isso, nós estamos convosco. 
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Vamos agora trabalhar no sentido de o fluxo da cadeia de valor para fluir. Esse a partir de lavrar, 
cavam, sementeira, depois disso a colheita, criar condições para que a colheita, o problema de 
escoamento, o problema de armazenagem – que é importante, há material que tem que ser bem 
conservado, mesmo a própria fruta se for muita – mas também temos que facilitar o processo da 
compra. Portanto, nós estamos muito motivados com o vosso trabalho. Estamos a ver que temos 
gente apostada para trabalhar, e por isso mesmo que saímos do gabinete para estarmos convosco, ver 
o que é que fazem, ver as vossas dificuldades e termos a sensibilidade porque vocês merecem todo o 
nosso carinho. Mas eu quero deixar quatro pessoas, se querem apoiar mais, com ideias. Não sei quem 
quer falar? Disseram-me que temos muito pouco tempo. 

[Seguem-se as intervenções dos Agricultores]

[...] Depois é que falamos outras coisas. Esse problema está sendo Moçambicano. Mas está bom, 
estamos a viver. O Parlamento está a funcionar. O Governo está a trabalhar. A justiça está a operar e 
vocês estão a produzir. 

Sugeriram para usar o gado para lavrar. Garantia bancária. Que Sussundenga era celeiro e deve 
continuar, por isso é que estamos a reunir convosco aqui. Falaram sobre os projectos. Parece que 
eu sonhava. Os projectos nós não devemos ter medo. Não há nenhuma parte do mundo que não se 
produz com projectos. Se nós saltarmos para Zimbabwe aqui na fronteira, vocês vêem machambas 
grandes. Aquilo são projectos. Até uns são de uma pessoa, que é dona. 

Se quisermos produzir a sério, para termos dinheiro – porque aquele produto todo exporta-se – 
não come a pessoa sozinha. E aquilo que se paga impostos que se fazem estradas, que se constroem 
escolas, que se compram medicamentos. Nós a pensarmos que se pode produzir desta maneira, 
cada um 20x30, não vamos conseguir desenvolver este País. Nem fábricas vamos ter. Não vamos ter 
produção melhorada. E não pensem sempre que essas empresas são só de fora. Algumas juntam-se 
com Moçambicanos mas também empregam muitos Moçambicanos. Isso é uma realidade. 

No comício pediram-me para que traga mais empresas para aqui. Este é um problema que temos 
que tratar um dia, que está a complicar um pouco o trabalho, porque mesmo lá onde estamos a dizer 
que temos que ir as montanhas para entregar isso, quando formos as montanhas vamos ouvir que a 
montanha tem dono. É que tudo está a ficar com dono e não há nada que está a acontecer. Quando 
está a voar, você só vê árvores, mato. Quando atravessa a fronteira, ou se está naquela zona, aqui 
mesmo em Machaze, está a passar pela fronteira em cima, consegue saber que Moçambique termina 
aqui. E doutro lado é só machambas. Estou a mentir? Não é só chá lá do outro lado, ou tabaco? [Sim!]

Legalizar a ocupação da terra

Se consegue saber que Moçambique é aqui. Nós não produzimos. E isto não quer dizer que as pessoas 
devem ser arrancadas terras. E nós agora lançamos um projecto onde vocês devem tratar DUAT 
nessas terras onde estão. Têm que ter documento que defende-vos, porque a maior riqueza que têm é 
aquela terra aí. Têm que ter DUAT e esse processo está a andar com muita velocidade. E se aparecer 
um projecto que chega e ocupa aí, naturalmente tem que combinar consigo, para onde é que você 
vai. E você tem que concordar. E se no seu sítio estava limpo, não eram árvores, lá na combinação 
combina que entreguem-me lá outro sítio limpo também. E o sítio onde posso produzir também, não 
é um sítio onde está pedra, onde você não pode cavar e pôr milho lá para germinar. Então, temos que 
trabalhar assim. E essa coisa que eu falei, uma das coisas que essas empresas estão a ser aconselhadas, 
recomendadas a fazer, é essas associações. 
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A experiência da Parceria no Baixo Limpopo

Eu fui visitar a Província de Gaza, no Baixo Limpopo ou mesmo na zona de Chókwè, está a se 
produzir muito arroz lá, muito arroz. Mas ao lado, tem outros campos de associações e de privados. 
Não consegues distinguir se aquela machamba é de empresa ou de privado. É de privados. Estão aí ao 
lado. Têm máquinas que lavrou e eles são ensinados como trabalhar. Até uma associação tem tractores, 
dois, motobombas – já pagou. Disse que não tem dívidas. Trabalham e tem uma factura mensal de 
mais ou menos cinco mil meticais. Disseram, como estão a dizer aqui: Senhor Presidente, queremos 
energia. Nós já temos casa com zinco; já temos televisores comprados, mas não há como ligar. Aquela 
coisa de painéis solares cansa rápido. Estão a ficar ricas as pessoas. E estão a ser ajudadas: aquelas 
máquinas que eles têm, quando é para manutenção, aquelas empresas ajudam a fazer manutenção. 

Então, nós temos que conviver que há umas parcerias – parcerias não é necessariamente ser dono 
ou sócio da empresa. Mas neste caso concreto, haver o que se faz junto. Ele precisa de vocês. Vocês 
precisam dele para poder avançar com nova tecnologia. Sozinhos não vamos conseguir avançar. 
Nós temos que começar a nos libertar disto. Não há nenhuma coisa que fizemos sozinho. Mesmo 
essa luta, vocês sabem melhor. Houve amigos que nos ajudaram para podermos avançar e que nos 
treinaram. Então, temos que pensar assim. 

Não aceitem serem arrancados a terra

Digo, tem que ter das vossas porções de terra, DUAT. Já ouviram falar o que é DUAT, não é? 
[Sim!]. para não vir alguém vos arrancar, eu não vou permitir que o Moçambicano seja arrancado 
a terra. Não vou. Fui escolhido para poder dirigir os Moçambicanos. Defender os interesses dos 
Moçambicanos, mais nada. Eu não sou Presidente de outro País. Onde há pessoas, eu pergunto há 
Moçambicanos aqui? Quando fui agora a Portugal, trabalhei e no fim fui sentar com Moçambicano. 
Vamos combinar, o que devemos as coisas. É assim como queremos trabalhar! 

Então, não aceitem ser arrancado terra, mas isso não significa complicar a produção. Porque o 
que vamos fazer com essas empresas que estamos a trazer ou que vem, vai ser difícil para ele dar 5 
hectares aqui, no redor tem outras pessoas; dar 5 hectares em Machaze; depois, em Gondola, dar 20 
hectares em Gondola; vai passar a andar na rua com tractor para fazer 5 hectares, conduzir tractor 
para ir fazer 5 hectares em Machaze; conduzir tractor para ir a Gondola, não funciona. Tem que fazer 
machambas num sítio. Acho que me compreenderam! [Sim!] 

DUAT! Para sermos donos. E quando chegar a hora de alguém juntar, tem que falar consigo. E você 
para ser o dono, mostra o papel: está aqui o meu papel! Mas também não queremos donos que não 
fazem nada com o terreno. Não é só isso, nós agora queremos fazer barragens. Chegamos lá: essa 
água tem dono! Então nós queremos produzir energia aqui para todo o Povo e diz que esta água tem 
dono? Quem é esse dono? Mas então, porque não faz nada? Se tem papel para ser dono porque não 
faz nada para termos energia? Está a procura de outras pessoas toda a vida e pára a vida de um Povo. 
Então, nessas terras que temos, é verdade que são dos nossos antepassados umas terras. Vamos fazer 
alguma coisa. E uma das coisas a fazer as coisas é fazer com essas pessoas. Dizer, está bem venham, 
mas eu estou aqui, sou dono. Como é que vamos resolver o problema meu. Dono com documentos. 
E se são documentos que ficam com ele durante 5 anos sem fazer nada, a lei funciona. 

Eu estava a conversar com uma empresa na França, quer produzir. Disse-me assim: senhor Presidente, 
não há terra lá. Nós já estivemos lá e fomos a Direcção de Geografia e Cadastro. Ninguém nos mostra 
porque terra tudo tem dono. Mas quando chegamos aqui, a gente vê terra, que não há machamba 
nem há plantação de chanfuta nem nada. 
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Mas quando vamos lá ao vizinho, mesmo ir aqui para a Swazilândia, basta passar Fronteira de 
Namaacha ou Lomahasha, a gente só vê machambas. É verdade que temos que ter reservas, ter 
reservas. Muitas vezes somos incutidos umas teorias de ter reservas, são boas, incutidos por pessoas 
que não têm reservas. Querem reservas para nós, para nós não produzirmos nada em vez de nós 
termos racionalmente zonas de protecção. Já está descriminado este País. Prejudicar um Povo para 
mim é mau. Temos que dar orientações de como dar pessoas de coisas que não fazem e depois 
ficamos aqui dependentes. Mandar vir milho amarelo, com farinha amarela para comermos aqui. 

Minha mãe está a falar que tem sementes de trigo. Mostrou-me ali. Ofereceu-me pão dele e dela 
própria que produziu lá, ofereceu-me o pão. Ela que falou. Quer semente para produzir. Mas agora 
estamos a importar trigo, enquanto que há terra que faz trigo. Não é so aqui, em Tsangano faz. Aqui 
em Unango, se tentarmos bem é capaz de fazer trigo. Então, mas agora e eles querem que sempre 
compremos trigo lá. Porque temos que defender a natureza, sim senhor. E estamos. Nós estamos 
muito bem na defesa da natureza do que as pessoas que nos ensinam aquilo que nós sabemos fazer 
melhor. Desde os tempos dos nossos antepassados nós nunca violamos a natureza. Mesmo essa coisa 
de carne de búfalo, essa coisa de elefante que estão a inventar agora, estão a importar esse crime. Nós 
vivíamos com elefantes. Não havia esse problema de andar a tirar os chifres, os velhos. Iam matar 
uma gazela para comer durante a festa ou quando houvesse festa ou ritos de iniciação e coisa assim. E 
não matavam cem. E vivíamos. E sabiam a fase. Os meus avós quando iam lá para casa e encontravam 
gazela que estava a parir, nunca matavam. Deixam porque sabiam que esta aqui está a reproduzir. 
Nunca tocavam. Agora, muitas regras só para não podermos ter machamba. Para não produzirmos 
milho, para não podermos comer.  

Penso que ouviram. Não estou a dizer que as pessoas devem ser arrancadas terra, porque estamos 
para defender. Penso que ouviram. Não estou a dizer que temos que usar mal a natureza. Sabe que 
na quinta prioridade do nosso Governo é gestão do ambiente, racional. Está escrito ali e há medidas 
concretas que estamos a fazer. Penso que ouviram que não é para pescar com redes – aquelas 
mosqueteiras – porque aquele peixe tem que reproduzir.  Por isso, também não vamos trazer lixo 
tóxico para poluir, para morrer animais em Moçambique e não morrerem animais lá. Então, vamos 
trabalhar nisso. Nós estamos atentos a esse tipo de coisas, com consciência, com ponderação e 
respeito à natureza. 

Mapear e priorizar as necessidades de energia para produção

Esses que falaram de energia, convém, senhora Directora Provincial tentar mapear os sítios onde 
existem essas propriedades. Tentar mapear a energia para ver se troca impressões com o seu ou sua 
colega de energia, para no momento de prioridades pôr isso. Porque eu sempre tenho dito que energia 
que queremos agora não é só para iluminação como esta. É para produzir. E esse é um exemplo. É um 
exemplo. Ter energia para reduzir custos de produção e é isso. E depois, produzir mais. E é isso. Por 
isso, nesta Província estamos a fazer de Mouwo mais mini-hídricas pequenas que estamos a fazer em 
Rotanda, por sabermos que é uma zona produtiva, porque aquela energia de Cabora Bassa só não 
há-de ser suficiente. Então, queremos que isto seja visto.

Acção conjunta para combater a poluição

Iremos pedir também para que essa Província sente. A Direcção Provincial de Recursos Minerais e 
Energia, Agricultura, o Ministério do Interior, Desenvolvimento Rural, para sentarem para poderem 
discutir essa coisa de poluição. Como é que se resolve, sem prejudicarmos ninguém, como muito 
bem dissemos aqui. Encontrarmos uma solução. Mas é preciso falarmos com as pessoas. Esse grupo 
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também, falarmos. Dizer: estás a ver água? Como é que fazemos? Já não dá para beber aquela água. 
Então, sentam e dão ideias e soluções. Mas eles têm ideias. É por isso que vimos aqui. Ao falar, 
falaram com muito cuidado. Ninguém disse que vão prender pessoas. Disseram, talvez falar com esse 
para se organizar em associações, depois ensinar novas maneiras de produzir o ouro – eu vi ali, me 
mostraram que há uma técnica que não tem nada que poluir o rio. Se calhar esses que poluem são 
aqueles que não são patriotas. Têm outras intenções. Então, vamos ver. Então, trabalhem para ver se 
esse problema relacionamos, para não esperarmos muito. E depois não vamos ter água, não vamos 
ter nada. Não vamos esperar até um dia. Portanto, esta questão dos garimpeiros. 

Melhorar a qualidade de ensino

Bom, sobre a escola, a qualidade da escola, foi bom que falou. E falou uma mãe que tem filhos, 
mesmo ela sem saber ler sente que a filha ou o filho, não consegue ler. Não sabe nada. Então, o que 
é qualidade? Se é para reprovar, não é o caso. Mas nós não gostaríamos que reprovassem. Vamos é 
intensificar para que as pessoas saibam estudar, saibam alguma coisa.             

Fornecimento de semente de trigo

Essa questão de semente de trigo que se falou, vamos ver. Mas penso que se durante 10 anos se 
fornecia, só temos seis meses. Ainda nem chegou a época chuvosa. Então, não há nada o que foi 
cortado. Não cortamos nada. São só seis meses e ainda nem chegou uma época de produção. Então, 
não está nada cortado. Mas diminuam lá essa coisa de comer semente. [RISOS]

Sozinho. Tem que poupar sozinho. Fazem aquele em cima, depois põem celeiro e tapam. Não 
fazem? Havemos de fazer. Uns fazem num sítio onde tem fuba Mas vamos dinamizar para produzir 
e nós vamos trabalhar para ajudar. E também ainda dizia que ate que se for para comprar, podemos 
comprar. Não é um problema de ser assim mesmo. Então, vamos tomar nota disso. 

Muito obrigado, mais uma vez! Não desistam! Continuem a trabalhar! As vossas preocupações nós 
ouvimos e nós viemos para ouvir. Vocês dizem: obrigado por ter vindo! Não viemos só para ver para 
dizer que estivemos com vocês. Vínhamos para ajudar, a ouvir, para ajudar a resolver os problemas. 
E muito obrigado a todos! Muito obrigado! [APLAUSOS]                                                          
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA NO FINAL DA VISITA PRESIDENCIAL 
A PROVÍNCIA DE MANICA

Vila de Guro, 27 de Julho de 2015

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Boa tarde Camarada Presidente. Eis uma parte da 
imprensa que acompanhou a Visita Presidencial à Província de Manica. Estes são os jornalistas que 
acompanham ou acompanharam esta visita e gostariam de ouvir o balanço que faz e certamente, 
colocar algumas questões antes de iniciarem uma nova etapa. Muito obrigado.

Presidente da República: [...] Também porque esse trabalho estamos a fazer juntos. Estamos agora na 
10ª Província. Falta-nos agora a Província de Tete. Os objectivos são os mesmos. Nós estabelecemos 
contactos com a sociedade, com as populações, procedemos com algumas inaugurações e efectuamos 
visitas a algumas áreas com interesse. Fomos a Chimoio, estivemos em Sussundenga, em Machaze e 
agora estamos aqui em Guro. 

A mensagem da Paz

Aqui, estou seguro mesmo em dizer que a Província de Manica está de facto a corresponder aquilo 
que nós dissemos durante a campanha. Está a se tornar modelo até da implementação do nosso 
Programa Quinquenal da Governação. Pelo Programa que tivemos, nós dissemos que a nossa 
primeira prioridade é a Paz. Mas vimos durante a visita que a mensagem incidia sempre em Paz, Paz, 
Paz. Como se não bastasse, penso que estiveram presente em Machaze na Reunião com as Mulheres, 
quando explicam a importância da Paz e avançam com algumas ideias concretas. Portanto, o nosso 
primeiro pilar, a nossa primeira prioridade está de facto a ser entendida e a população mostrou 
claramente que está a acompanhar a governação ao detalhe, quando eles dizem, foi feito isso, foi feito 
bem. Continue assim ou faz daquela maneira. E ficamos mais motivados quando ainda dizem: a Paz 
sim, dialoguem, mas nós a população, nós as mulheres, vamos fazer a nossa parte e pedimos para 
que todo o Povo faça a sua parte. Dialogar a partir da base. A primeira prioridade está a ser feita aqui 
na Província de Manica.

Desenvolvimento Humano e social

Na Província de Manica, mesmo quando fizemos as inaugurações estava a ser concretizada a realização 
da segunda prioridade que é o Desenvolvimento Humano e social. Aquela Escola Profissional que 
inauguramos em Machaze, que as crianças a partir dos 15 anos conseguem adquirir, começam a 
adquirir e ganhar a habilidade para poderem ser homens de amanhã. E mesmo as abordagens em 
diferentes momentos que tivemos, quando se fala da nutrição, aquelas comidas, aqueles bolos feitos, 
quando pegam na batata, transformam em sumo, transformam no bolo, farinha para outra coisa, 
quando misturam, etc. ficou claro que o problema de nutrição está a ser um problema de crescimento 
humano para a redução das doenças. Aqui na Província de Manica, a segunda prioridade está a ser 
realizada.

Emprego, Produtividade e Competitividade

Quando nós fomos visitar aqueles empreendimentos, por exemplo MAC IN MOZ, aquela que está a 
produzir macadâmia ou mesmo quando fomos visitar aqueles agricultores ali hoje em Bunga, ficou 
visível de que a cadeia de valor está a se implementar. Aqueles grandes campos, onde empregam 
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pessoas, centenas e centenas de pessoas, o problema de emprego está a ser abordado. 

A produtividade. Aquelas associações que se juntam e formam-se em uniões. Quando reunimos os 
agricultores também em Sussundenga ficou claro que a produtividade está a ser uma realidade. As 
pessoas preocupam-se não apenas por gastar energia mas também que essa energia transforme a 
produção quantitativa e qualitativa.

Sentimos também a competitividade quando fomos visitar o Matadouro, aquele que inauguramos 
e fizemos a visita. Onde há carne de qualidade, bem embalada e está a sair. Portanto, ficou claro 
que produz-se, emprega-se, mas também o produto final que pode competir no mercado. A nossa 
terceira prioridade do Plano Quinquenal está a ser realizada aqui em Manica. 

Infra-estruturas económicas e sociais

Aqui em Manica estão também a realizar a quarta prioridade. Esta prioridade de construção de infra-
estruturas económicas e sociais. A estrada que foi aberta, a energia que está a ser estendida pelos 
bairros e também pelos Postos Administrativos, a Residência de Administrador de Sussundenga que 
inauguramos, por si só mostram que também a construção de infra-estruturas socio-económicas 
estão a ser realizadas. Portanto, a nossa quarta prioridade aqui está a ser observada.

Gestão sustentável do ambiente e recursos naturais

Observa-se também na reunião que tivemos com os agricultores, quando falavam do garimpo, onde 
as águas são poluídas. Mas também avançam com soluções, de que nós temos que falar, temos que 
juntar em associações, temos que contaminar ou criar novos hábitos, novas formas de produção 
daquilo que eles tiram do solo para não estragar a água. Porque essa água eles já sentem que afecta 
a produção de banana, afecta a produção de hortaliças. Então, o Povo, a Província por si só também 
está a participar seriamente na quinta, quinta prioridade nossa que é a gestão do ambiente e dos 
recursos naturais de forma sustentável. 
Portanto, o próprio balanço por si só e pelas realizações e entusiasmo, aquela recepção calorosa, 
a participação massiva na discussão dos problemas, estamos satisfeitos. Nós temos que continuar 
a apostar na Província. É produtiva, é clara, muito clara naquilo que tem que fazer. E o balanço 
que fazemos posso deixar aqui claramente que é positivo. A cadeia de valor está a se observar: a 
produção, a transformação, o transporte, a venda e mercado também existe. Tudo que é produzido 
nesta Província está a encontrar mercado interno e externo.

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Caros colegas, está aberta a sessão de perguntas. Peço que 
identifiquem-se e digam o órgão que representam.

Estradas

Egídio Pascoal (Rádio Moçambique): Senhor Presidente, depois de Chimoio-Mossurize, aquela 
estrada que foi inaugurada, qual é a próxima prioridade em termos de infra-estruturas como vias de 
acesso para a Província de Manica? 

Presidente da República: Bom, a outra já está a decorrer, porque para se sair da Beira para 
Machipanda tem que se passar por aqui. Isso já está em curso. Também nós já tínhamos dito que 
a Estrada Chimoio-Sussundenga-Espungabera essa tem que continuar até Massangena. Estamos 
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em fase de mobilização de recursos para podermos fazer mais estradas. Há muita coisa que está 
no Programa Quinquenal mas haverá muita coisa que se vai realizar. Nós não quisemos fazer um 
Programa que falha. Então, fizemos um Programa mas estamos a ser pressionados para fazer mais 
um extraordinário.

Mais Desenvolvimento Humano e social

Felisberto Arnaça (Jornal Notícias): [...] Bom, Senhor Presidente falou, disse aliás, que a Província 
de Manica era um exemplo em termos de produtividade. Nota-se que a Província está engajada na 
produção em primeiro lugar, que é um dos pilares, uma das prioridades da sua governação. Mas, há 
ainda, nota-se ainda alguns constrangimentos neste pilar de Desenvolvimento Humano e Social aqui 
na Província. Há alguns nós de estrangulamentos em algumas áreas no domínio do Desenvolvimento 
Humano e do Social. Como é que o Governo pensa em fazer mais? Como é que o Governo pode 
fazer mais para esta população da Província de Manica neste domínio de Desenvolvimento Social e 
Humano?   

Presidente da República: Bom, isso faz-se de muitas maneiras. O Desenvolvimento Social e Humano 
significa que isso é que desagua imediatamente no Homem. Centra no Homem, no ser humano. No 
Bem-Estar. Se a pessoa estiver bem, se estiver desenvolvida humanamente está bem. Se tiver boa 
escola, se tiver bom hospital com medicamentos, se tiver habilidades para produzir como aqueles 
jovens, miúdos que vimos ali, jovens que estão aí, rapazes que estão a estudar. Eles desenvolvem 
capacidade por si e podem conseguir o auto-emprego. Se tiverem boa habitação as pessoas – as 
pessoas se estiverem a trabalhar, empregues na pesca ou na criação de gado, isso transforma para 
poderem ter alguma renda que lhes permita ter boa habitação. Pagar energia, ter comida. É isso que 
nós estamos... Então, estamos a criar essas oportunidades através de escolas, criação.. construção 
de hospitais, através de tecnologias de produção, novas técnicas de produção para poder produzir 
mais, para poder se alimentar bem e estarem desenvolvidas as pessoas. Portanto, através de infra-
estruturas, vamos continuar através de infra-estruturas, através de entregar o saber fazer para eles 
poderem ser autónomos na vida. Portanto, é um processo contínuo. Bem-Estar é um processo 
contínuo e o ser humano vai nascendo, vai-se nascendo. E nunca o que existe vai ser suficiente. Mas 
a obrigação nossa temos que tornar a governação sustentável, para ser permanentemente renovada 
a sua actividade.  

A terra é para produzir

Ricardo Machava (Grupo SOICO): Senhor Presidente, eu tenho duas questões. A primeira tem 
a ver com o problema de espaço que os agricultores apontaram ontem e o conflito com os grandes 
projectos. Mas também o Senhor Presidente trazia algo que me chamou atenção quando esteve na 
França. Diz que privou com alguns investidores que disseram que já estiveram cá em Moçambique 
e tiveram que identificar terra para investir mas que na prática não conseguiram. Isso acontece em 
muitas Províncias. A terra aparentemente está ociosa mas há pessoas que têm o DUAT e não estão 
a fazer a sua utilização. Queria perceber do Senhor Presidente, até que ponto o Governo vai intervir 
para que estas barreiras sejam removidas. Outra questão que queria colocar Senhor Presidente é em 
relação com a Paz. Senhor Presidente mais uma vez manifestou abertura de encontrar-se com o Líder 
da Renamo e o Líder da Renamo já falou recentemente que tem trocado contactos com o Senhor 
Presidente. Para o Povo fica a impressão de que há um contacto, ainda que seja informal, mas aquele 
contacto formal que se pretende a que se chegue a Paz efectiva ainda não aconteceu. O que é que está 
emperrar de facto? Obrigado.

Presidente da República: Bom, a primeira questão que colocou, sobre a terra: até que ponto? É 
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simples a resposta. Ninguém deve ficar com a terra sem fazer nada, fora do prazo entregue para se 
organizar. E para podermos viabilizar a terra temos que entregar a pessoas que produzem, porque 
vão resolver o problema do Povo. É a próxima etapa, nem que tenhamos que inventariar as terras 
e sabermos. Naturalmente que terras ainda existem. Aráveis, onde há espaço. Mas, pronto, nós não 
podemos continuar porque não podemos ter ilhas. Quando começa a ter ilha, ilha, a produção torna-
se dispendiosa, é mais cara. É preferível uma zona um bloco, alguém faz; mais outro bloco. Nem que 
seja um bloco aqui, mas que quantitativamente que justifique os investimentos. Depois o outro bloco 
do outro lado, sucessivamente, dependendo de que tipo de actividade quer desenvolver. Porque se 
alguém decidiu fazer citrinos, não vamos dar um bloco aqui, numa terra onde citrino não se realiza. 
Se é terra de milho, fica milho. Mas nós queremos trabalhar no sentido de que as terras estejam 
disponíveis. Ou, se não estão disponíveis as pessoas têm que fazer alguma coisa na terra. Não se pode 
deixar, não se pode deixar as pessoas com fome, as pessoas sem renda porque a terra pertence ao 
João, ao Alberto e que está a pensar para um dia... estar a fazer reserva. O banco é que faz poupanças. 
A terra é para produzir, não é para servir de poupança. Isso não. 

Preparativos do encontro com o Líder da Renamo

Relativamente a segunda questão que coloca – do encontro – bom, eu se for finalizada toda a 
logística, eu estou pronto. Mesmo durante esses dias estive preparado a qualquer momento se surge 
uma oportunidade para falarmos. Agora, queria te chamar atenção aí. O encontro, esse que chama de 
informal, ou esse preparativo de coordenação, as vezes é importante. Podemos resolver o problema 
de Paz sem necessitar de encontro entre duas pessoas assim. Chegamos a conclusão, so se fala, e 
chegamos a conclusão de que não há motivo para a reunião, poderemos voltar a reunião so para 
conversar, outras coisas, porque somos pessoas também. Podemos nos perguntar mas como é que 
você faz isso, como faz aquilo e isso ajuda as pessoas a se encontrarem. Vocês sabem no dia a dia. Vocês 
estão nessa equipa a viajar. De tanto tempo que estão junto a conversar, acabam se compreendendo 
de que afinal aquele não é exactamente aquilo que eu penso. Essa pessoa é isso ou aquilo. Ou então, 
posso ajudar assim. E isso é importante. Para dizer que os pré-encontros são sempre necessários e até 
resolve muitos problemas do que os encontros formais...

Integração dos homens armados da Renamo

Luís Fernandes (Jornal Diário de Moçambique): Senhor Presidente, o Líder da Renamo diz ter 
entregue ao Chefe de Estado o mapa que sirva de draft para aquilo que pretende na integração do seu 
braço armado nas FADS. Qual é a apreciação que terá sido feita a este documento?    

Presidente da República: Fica estranho estar a discutir opiniões assim. Não tem muita lógica. 
Discutir opiniões nessa lógica, porque eu posso dizer que não recebi. Depois, amanhã alguém diz 
recebeu. O que recebi não é aquilo que a pessoa diz. Então, acaba ficando entreter pessoas e ficar 
quem tem razão e quem não tem razão. Bom, o assunto está num sítio, está a ser encaminhado. Há 
clareza, porque eu não vou discutir patenteamento de pessoas no jornal. Teria dificuldades, não sei 
os procedimentos como é que são. Penso que é um caso que pode ser reservado ao momento de 
contacto, para se ver. Porque quando são listas, o que nós temos falado é lista com nomes das pessoas 
a integrar as Forças de Defesa e Segurança para passarem a ter pensões. Para criarmos uma equipa 
especial, uma equipa conjunta para acelerar o processo, para os nossos irmãos estarem bem. Esses 
nomes é que estamos a espera. Agora, pelo que me está a me dizer, está a referir nomes para patentear 
os mesmos que já estão bem e que vivem na Cidade. Por isso, esse é um assunto ... esse talvez pode 
ser o mais simples. Chegarmos o dia e falar, são esses? Um, dois, três, ficam generais. Naturalmente, 
não conheço um exército de generais so. Vai ser difícil para percebermos isso, se for o caso. Mas esse 
há-de ser linear. Mas agora o problema, nós queremos todos aquele centena, ou se calhar milhar de 
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pessoas que estão sem rendas, sem sustento. Esses para integrar as Forças de Defesa e Segurança e 
viverem bem como vocês estão viver. Como os outros estão a viver.

Termos de troca dos produtos nacionais

Alexandre Rosa (Televisão Independente de Moçambique): Boa tarde Excelência. Que soluções o 
Governo tem para minimizar a questão da deterioração dos termos de troca dos produtos nacionais, 
porque como podemos ver existem não so na Província de Manica como noutras Províncias, 
muitos produtos nacionais que quando são levados para o mercado internacional acabam levando 
uma desvantagem comparativa. Que soluções para podermos colocar os produtos nacionais numa 
posição de termos de troca favorável? 

Presidente da República: Está a falar da prioridade número três. Ou se não ser por numeração porque 
isso é relativo, que é de Emprego, Produtividade e Competitividade. Partindo da so da produtividade, 
essa troca será o resultado de quantidade, do excedente. Aquele produto que consumimos e depois 
ficou. E é esse que vamos trocar. Trocamos dentro. Essa construção de silos, se formos para as pescas 
estamos a fazer frigoríficos, se formos para gado estamos a promover matadouros, tem também 
matadouros para cabritos. O que vimos aqui são para gado bovino. Mas também tem avícola aqui, 
senhor Antunes ... avícola de milhares e milhares... quinze mil por mês consegue tirar para o público. 
Então, tem sistema de conservação. Isso já é a base. Agora, a saída para fora será também em função 
do mercado interno. Se o mercado interno estiver saturado, o que não acontece até agora com alguns 
produtos, grande parte dos produtos, o mercado interno consome, ainda consegue consumir aquilo 
que é produzido. Mas assim, viu aquela carne que está para sair, viu tomate que está ser produzido... 
O que nós agora... são as novas técnicas, mas também estamos a pressionar para que haja já, por 
exemplo embalagem, acreditação do próprio produto através dos testes internacionais da qualidade 
e depois disso o próprio produto vai ser. Mas também Moçambique já tira. Tira peixe, está a tirar 
camarão, está a tirar uma série de produtos. É por isso mesmo que digo: estamos a andar. Ainda não 
há aflição. Não há congestionamento. O produto não está congestionado. O produtor, atento a todas 
as perguntas que eu andava... quando eu perguntava: o mercado? E eles diziam que o mercado ainda 
tenho... há quem aí que vendia morango que me disse que não consigo ter mercado. Ficou claro 
que ele não tem contacto, porque mesmo ali alguém estava a fazer jam de morango e dizia que não 
tinha produto suficiente. Portanto, um intercâmbio, essas feiras vão trocando. Mas o Ministério da 
Indústria e Comércio vai promover mais pacotes para a promoção do próprio produto, sendo através 
dos processos de conservação, de acreditação e da aceitação internacional. 

André Catueira (Semanário SAVANA): Boa tarde Excelência. Gostava de colocar duas perguntas. 
A primeira pergunta tem a ver... o Senhor Presidente no primeiro comício falou da necessidade 
de deixar de importar produtos desnecessários. Eu queria entender a estratégia que o Governo 
vai implementar no sentido de incrementar o processo de produção e se calhar evitar o êxodo de 
mineiros da parte sul de Manica para os países da região. A segunda pergunta que eu gostava de 
colocar é em torno do Líder da Renamo. Ele diz que vai processar ou ameaça processar o Presidente 
da República por ter feito a primeira viagem oficial ao estrangeiro sem que tivesse feito um pedido 
formal ao Parlamento. Gostava de ouvir o comentário do Senhor Presidente.

Presidente da República: Bom, a primeira questão que colocou, em todos os comícios expliquei. 
O aumento da produção, desenvolvimento de equipamentos para termos mais produtividade. 
Isso expliquei em todos os comícios. Vocês já escreveram. Eu próprio li dos vossos jornais. Vi a 
comentarem aquilo. Penso que já tem resposta. 
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Mas, relativamente a isto, eu não ouvi essa coisa de ser processado. Eu não ouvi. E qualquer coisa, 
não sei onde é que ouviu, vocês gostam de ouvir antes, não é? [RISOS] têm contactos directos. Ya! 
Porque aconteceu isso em Portugal. Estive numa entrevista na SIC e disseram-me que jornalistas 
de Maputo tinham-lhes dito para fazer-me aquela pergunta. E fizeram-me a pergunta e respondi. E 
respondi e ajudei o Povo português que estava desinformado, que é bom. Eles reproduziram assim. 
Mas, relativamente a isso, eu quando faço a Visita de Estado, peço. E também quando faço a Visita 
de Estado, convido deputados. Nunca vêm eles, mas os outros vêm. Agora, eu a França, para os 
que estiveram até os vossos jornais viram que a recepção da França foi diferente de Portugal ou da 
Tanzânia. Há diferenciação nas visitas. Talvez há-de ser bom ir rever as leis, aprender as leis. Como 
é que as leis dizem. Mas se não aconteceu isso, não me perguntou, não me processou, acho deve ter 
sido explicado porque vontade existe. Mas processar a mim, por fazer uma coisa para o meu Povo, e 
dentro das regras, isso não tenho medo. Se é para produzir para o meu Povo, para o meu Povo sair 
da miséria, dentro da lei isso não tenho medo. 

Arsénio Henriques (Adido de Imprensa): Camarada Presidente, mais duas questões... 
Presidente da República: Mas eu tenho reunião agora...

Jornalista: Desculpe a insistência em relação a questão do diálogo. As mães e esposas [...] já 
mostraram a sua indignação e também os mediadores do diálogo sugerem que o impasse que se 
verifica em alguns pontos, fosse resolvido entre o Chefe de Estado e o Líder da Renamo. O que é que 
tem a dizer com relação a este aspecto?     

Presidente da República: Bom, já tinham dito isso antes dessa Declaração sobre essa questão da 
Partidarização, etc.. Mas nós dissemos continua a dialogar e chegaram a conclusão. Se for preciso o 
tal encontro, eu e o Dhlakama poderemos estar, não há problema. Se for preciso e se houver algo que 
possamos ajudar. Eu acho, sobretudo da minha parte, se houver algo que eu possa ajudar para que 
o Povo possa viver tranquilo... Então vimos aí as igrejas toda hora agora, perdem, tocam homilia so 
para falar da Paz, apesar de que o País está governável. Muito obrigado.    
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XII. VISITA PRESIDENCIAL A PROVÍNCIA DE TETE

A Província de Tete foi a última etapa da primeira edição das Visita Presidenciais do Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi e decorreu de 28 a 31 de Julho de 2015, cobrindo os Distritos de 
Changara, Chiúta, Tsangano e a Cidade de Tete.

O Distrito de Changara foi a porta entrada do Chefe de Estado e sua comitiva à Província. À sua 
espera estava o Governador da Província, Paulo Auade, acompanhado por Membros do Governo 
Provincial, Convidados e população local. 

O Chefe do Estado foi acompanhado, nesta visita, pela Ministra da Administração Estatal e Função 
Pública, Carmelita Rita Namashulua; pela Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, 
Victória Dias Diogo; pelo Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Pedro Conceição Couto; pelo 
Ministro da Juventude e Desportos, Alberto Hawa Januário Nkutumula; pelo Vice-Ministro do 
Interior, José dos Santos Coimbra; pela Vice-Ministra da Cultura e Turismo, Ana Comoana; pela 
Vice-Ministra dos Combatentes, Maria de Fátima Mwanza Pelembe; pelo Governador da Província 
de Maputo, Raimundo Maico Diomba; por Convidados31, Quadros da Presidência da República32  e 
dos Ministérios da Administração Estatal e Função Pública; da Agricultura e Segurança Alimentar; 
da Educação e Desenvolvimento Humano; da Saúde; das Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos; e dos Recursos Minerais e Energia33.

Em Luenha, Sede do Distrito de Changara, o Presidente da República e Membros da sua delegação 
plantaram árvores na Residência Oficial do Administrador. Depois, visitou a exposição de Gado 
Bovino e Caprino no Pasto do Povoado de Cancune e a Feira de Produtos Agro-Pecuários, Artesanato 

31  Os convidados do Chefe de Estado nesta visita foram os senhores Eduardo Mulémbwe, Carlos 
Moreira Vasco e Paulo Majacunene.

32 Os quadros da Presidência da República que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: 
Maria Benvinda Levi, Conselheira do Presidente da República para Assuntos Jurídicos e Constitucionais; 
António Gaspar, Conselheiro do Presidente da República para Assuntos Políticos e de Comunicação 
Social; Catarina Mário Dimande, Conselheira do Presidente da República para a Coordenação Inter-
Institucional; Guilherme Tamele, Assessor do Gabinete do Presidente da República; Cristóvão Gemo, 
Chefe do Protocolo do Estado; Arsénio Henriques, Adido de Imprensa do Presidente da República; 
Adelaide Chongo, Secretária do Presidente da República; Julieta Chirungo, Médica do Presidente da 
República; Momade Hanifo Momad, Chefe de Departamento na Presidência da República; Amosse 
Macamo, Américo Matavele e Hugo Acácio, Técnicos do Gabinete do Presidente da República.

33 Os quadros dos Sectores que acompanharam o Presidente da República nesta visita foram: Alexandre 
Uisse, Director Nacional da Organização Territorial (MAEFP); José Libombo Jr., Director Nacional 
dos Serviços de Veterinária (MASA); Pilona Chongo, Directora Nacional de Combustíveis (MIREME); 
Suzana Saranga, Directora Nacional de Águas (MOPHRH); Geraldo Valoi, Director Nacional Adjunto 
de Minas (MOPHRH); Isaías Rabeca, Administrador da EDM (MIREME); António Guilherme Mujovo, 
Assessor da Ministra (MISAU); Abel Zaqueu Mondlane, Chefe do Gabinete do Ministro (MINEDH) e 
Rosa da Costa, Assistente da Ministra (MAEFP).
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e de Madeira, na Localidade de Mazoé. Neste último local, o Chefe de Estado orientou um comício 
popular. De volta a Luenha, o Presidente da República dirigiu a Sessão Extraordinária do Governo 
Provincial alargada aos Administradores Distritais e outros quadros e manteve um Encontro com os 
Órgãos de Comunicação Social.

Em Manje, Sede do Distrito de Chiúta, o Presidente da República cumpriu o segundo dia de trabalho, 
tendo visitado o Parque de Máquinas Agrícolas e Equipamento para Abertura, Manutenção e 
Reabilitação de Estradas Vicinais, orientado o comício popular, presidido a Sessão Extraordinária do 
Governo Distrital alargada a outros quadros e mantido o Encontro com os Funcionários e Agentes 
do Estado. 

De Chiúta, o Chefe de Estado seguiu para o Distrito de Tsangano. Neste Distrito, visitou no Povoado 
de Nsankha, no Posto Administrativo de Tsangano, Sede deste Distrito, os campos de produção 
Manguerenguere Farma Fresca pertencente ao produtor Belo Samuel Kamadzi com uma área de 18 
hectares que produz batata-reno e doce em consociação com a cultura de milho e tomate. Na Sede 
do Distrito de Tsangano, o Chefe do Estado visitou a Feira de Produtos Agro-Pecuários, Piscícolas e 
de Artesanato, dirigiu o comício popular e orientou um Encontro com os Produtores Agro-Pecuários 
de Tsangano.

Na Cidade de Tete, último dia de trabalho na Província, o Presidente da República procedeu à 
inauguração do Hotel VIP Executive, onde para além de visitar algumas unidades do referido hotel, 
recebeu uma breve explicação sobre o investimento realizado, os postos de emprego criados, assim 
como a mais-valia que o Hotel representa para o incremento do turismo na Província, em particular, 
e no País, em geral.

Da Cidade de Tete, o Chefe de Estado deslocou-se ao Distrito de Moatize para visitar a empresa 
Mineira Vale Moçambique onde recebeu explicação sobre a área explorada, a geração de postos de 
emprego, o controlo ambiental, a responsabilidade social corporativa e os principais mercados. 

No regresso de Moatize, o Presidente da República orientou o comício popular no Campo do 
Desportivo de Tete e, no período da tarde, presidiu a Abertura da II Reunião Nacional das 
Assembleias Provinciais subordinada ao lema “Assembleias Provinciais: Promovendo a Participação 
na Governação Local”. A terminar, o Chefe de Estado presidiu a Sessão Extraordinária do Governo 
Provincial alargada aos Administradores Distritais e outros quadros para o Balanço da Visita e 
concedeu uma Conferência de Imprensa.  
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INTERACÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM OS 
CRIADORES DE GADO NO DISTRITO DE CHANGARA

Povoado de Cancune, 28 de Julho de 2015

[...]

Presidente da República: Porque é que criam pouco? Vinte, dez. Porque não criam cinquenta, cem?

Criador: Há vontade de criar, só que existe muito roubo! 

Presidente da República: Roubo? 

Criador: Sim!  

Presidente da República: Mas quem rouba?

Criador: Pessoas.

Presidente da República: Mas porque é que não se organizam? Ele vem um dia buscar e fica rico?

Criador: Sua Excelência... e ele num dia só já é rico e torna-nos difícil. Talvez, nós como criadores se 
propossemos uma proposta. Haver uma lei para também esses roubadores de gado que varia de 20 a 
30 anos, acho que eles não teriam coragem de roubar. Não só, se também houvesse Polícia, como tem 
feito nos recursos naturais – parece já há Polícia, quando Sua Excelência assumiu como Presidente 
da República. Gostaríamos também nós como criadores, houvesse também Polícia da Pecuária, da 
Veterinária, para estancar essa onda de roubo.

Presidente da República: Sobre roubo deram ideia. Sobre veterinária, já sabemos: se não há farmácia 
veterinária, é colocar. E água como é que fazemos? Fazer chuveiro? 

Criador: Nos Povoados devia ter um furo, porque nós não...  

Presidente da República: Mas quando se faz furo, consegue-se água?

Criador: Por exemplo, no nosso Povoado não se apanha água. 

Presidente da República: Então, e agora? Vocês organizados, com apoio, é tudo bem vindo, não é?

Criador: Penso que é o que eu queria dizer Sua Excelência. 

Presidente da República: Tem a resposta. Podemos, mas propomos...

Criador: Organizados, com o apoio do Governo, podemos fazer. Nós criadores...

Presidente da República: Iwe gira maningue... [RISOS]

[Os criadores oferecem ao Chefe de Estado uma bolsa e um chapéu feito de pele de cabrito]
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Criador: Mais uma pasta para a Esposa de Sua Excelência, e muito obrigado!

Presidente da República: Muito bom! Muito obrigado! É de pele de cabrito?

Criador: Sim, sim!

Presidente da República: Aqui há-de entrar todos os documentos dos Moçambicanos, não é? 
[RISOS] Hei-de pôr.

Criador: Mas minimamente há-de entrar.

Presidente da República: Vai, não é?

Criador: Sim, sim.

Presidente da República: Não precisa, entra muito!

Criador: Exactamente!

Criador: Isso quer dizer que o abate de animais de carne bem organizado, podemos fazer mais 
coisas...

Presidente da República: O meu sonho agora, para além de... [...] primeiro, criar muito. Tete pode 
criar mais. Criar muito, aumentar muito, mas também haver aquelas técnicas para nascer, chamam 
inseminação. Já conhecem aquilo, já ouviram falar? 

Criador: Ouvimos falar mas nunca vimos. Talvez alguns de nós...

Presidente da República: Então precisam de ser explicados para fazer isso, para nascer mais. Depois, 
como tratar o gado para ficar mais forte para ter mais carne. No segundo passo é produzirmos leite, 
nkhaka.

Criador: Sim, sim, sim!

Presidente da República: Iwe ulicumwa nkhaka? [RISOS]

Criador: Nkhabhe!

Presidente da República: Obrigado! 
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
CHANGARA

Posto Administrativo de Mazoe, 28 de Julho de 2015

[...]
Mazoe hoye! [hoye!]

Ine ndine Nyusi! [APLAUSOS]

Agradecimentos

População de Mazoe,
E mais aqueles alguns que podem ter vindo de Changara,

Nós queremos agradecer. Fomos muito bem recebidos em Changara quando chegamos. E quando 
entramos para aqui, passamos aí e vimos o gado. Também fomos muito bem recebidos. Fomos aí 
a Feira, a Exposição, encontramos mais dança. E esta população toda, num Posto Administrativo, 
muito, muito obrigado! 
Tatenda! Tatenda! [APLAUSOS]

[...] E também as actividades culturais. Eu estava aí quase que a dar um toque no Nyanga...para tocar 
aquilo... muito obrigado por essas actividades culturais que estão aqui.

A próxima vez vamos dançar. Nyau não sei, mas nyanga isso no instrumento, domino e bem. 

Quero também agradecer essa surpresa nas ofertas. E aqui a população de Changara, de Marara, de 
Mágoè, de Cabora Bassa, esses que indirectamente ofereceram vacas, cabras, estão a dizer irmão uli 
ku gona, vai lá criar gado! [APLAUSOS]

Vou continuar com agradecimentos. Mas esses agradecimentos eu trago já de Maputo. As que comecei, 
como não sabia como vou ser recebido, vim aqui e saíram do coração. Mas venho de Maputo para o 
Distrito de Changara, para Mazoe – representando outros Postos Administrativos – para trazer os 
meus agradecimentos. Vim preparado para vir dizer a população de Changara, aquela população e 
não só, mas a toda população de Changara que mobilizou-se, aqueles que tinham se recenseado e 
conseguiram ir votar, sem escolher a quem, ou sem saber a quem votaram, mas só o facto de saírem 
de casa para ir votar, mostramos ao mundo inteiro que para dirigir Moçambique, para ter o melhor 
Programa em Moçambique, é preciso votar. Os dirigentes saem do voto. Muito obrigado por esta 
lição que deram ao mundo, à África, de que em Moçambique há democracia! Tatenda!

Agora, agradecimentos especiais a este Distrito de Changara! Este Distrito que acreditou no 
melhor Programa. No Programa que o Partido FRELIMO apresentou. Este Distrito de Changara e 
aqui Mazoe que acreditaram em mim e deram oportunidade para poder estar a vossa frente, para 
podermos juntos desenvolver Moçambique. Do fundo do meu coração, muito obrigado Changara! 
Muito obrigado Mazoe! [APLAUSOS]
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E com a vossa ajuda, essa que já fizeram para aceitar o nosso Programa, nós vamos tudo fazer para 
dirigir este País tendo em conta que todos os Moçambicanos, aqueles que votaram em mim e não 
votaram em mim, aqueles que não puderam votar, todos esses, nós vamos trabalhar para todos 
Moçambicanos do Rovuma ao Maputo, do Zumbu ao Índico!

Paz para combater a pobreza em Moçambique

A vossa mensagem repetidas vezes falava de Paz. As vossas canções e danças, repetiam a Paz, aqui 
também ouvimos. As orações continuaram a falar de Paz, mas também falaram do Desenvolvimento 
em Moçambique. O que é que querem ouvir do vosso Presidente? Temos que falar sobre o quê? 

Querem ouvir sobre a Paz? [Paz!]

Mufuna kubva Ntendere? 
Mukufuna Ntendere? 

Quem quer ouvir sobre a Paz, levante a mão!

Mbani, mbani nfuna Ntendere?

Ntendere hoye! [hoye!]

A Paz é isso que vocês querem. É isso que vocês estão a fazer. [...] Eu vou falar da Paz. Mas quando 
chegamos aqui, antes de falarmos convosco, aquilo que nos mostraram, fiquei bem impressionado 
de que o Programa dos 5 anos que o vosso Governo definiu, aqui na Província de Tete já estão a 
implementar. 

A Paz é isso que vocês fazem. Quando alguém vos provoca, vocês fazem-se de parvo, parece que não 
querem: irmão, não se faz isso! Irmão, deixa lá isso, não faz isso! Isso é tolerância, paciência. É isso 
que é Paz que temos que construir aí. Quando a criança nos provoca, a gente não bate uma criança, 
é pequenina. Quando é velho que nos insulta, a gente não bate o velho. O velho se respeita. Isso, faz 
parte da Paz! 

A Paz é esta reconciliação que a Província de Tete está a viver. Ontem, tivemos conflitos entre nós 
mesmos. Irmãos pegaram armas contra outro. Agora, ninguém quer saber quem tem razão. Não 
é problema, o problema é deixe lá sua arma, deixe lá sua faca, deixe lá seu machado e vamos viver 
juntos. Andamos juntos no mesmo carro, vamos a mesma loja, bebemos o mesmo poço, isso é que 
é a Paz! [APLAUSOS] 

A Paz é esse respeito que a população de Tete continua a manter. Se estão a conversar, estão a discutir 
bem ou outra pessoa tem ideia, você ouvir, ouvir mas quando vê que está a errar um pouco: irmão, 
não é isso! Eu também penso assim. E ele me ouvir também. É isso que vocês fazem porque nunca 
quando alguém fala ameaça: você, tem que aceitar! Não! A Paz é ouvir outro. É ouvir, é contribuir, é 
isso que faz a Paz. É esta a Paz! 

A Paz é a inclusão de todos. Nós que estamos a dirigir o País, criar oportunidades iguais para todos 
os Moçambicanos. Escolas para todos os Moçambicanos sem escolher; hospitais para todos os 
Moçambicanos sem escolher; estradas para todos os Moçambicanos sem escolher [...]
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Não lutamos usando armas. Usamos a cabeça, usamos as mãos, usamos a força para produzir na 
machamba, para trabalhar na loja, para trabalhar no escritório, para ir a escola, para trabalhar no 
turismo, para ir tirar aquilo que está em baixo da terra, para ir pescar. Esta é a arma que vamos usar 
para combater este único inimigo que temos que é a pobreza. Por isso, eu disse que estão a cumprir 
com o Programa Quinquenal do Governo. 

Desenvolvimento Humano e Social

O primeiro ponto é aquele de Paz, Unidade Nacional e a consolidação da solidariedade. Agora, eu 
estou a falar do segundo ponto que é o Desenvolvimento Humano e Social. Viver bem, o Bem-Estar. 
Nós queremos escolas. Nós queremos hospitais. Nós queremos combater as doenças, aquela coisa de 
criança nascer e morrer logo. Aquela coisa de termos cólera. Aquela coisa de não conseguirmos travar 
o HIV/SIDA. Aquela coisa de nós termos sempre tuberculose. Esses é que são os nossos inimigos. 
Esses é que são os inimigos que temos que combater! 

Emprego, Produtividade e Competitividade

Nós queremos boa casa. Falaram de energia aqui. Queremos energia. Queremos água, para podermos 
desenvolver o homem. Para isso poder acontecer, é preciso a terceira prioridade do nosso Governo. 
Haver mais emprego para jovens, produzirmos mais com quantidade e qualidade – isso que se chama 
produtividade – mas também podermos competir no mercado interno e externo. Interno porque 
os produtores são diferentes, têm que competir entre eles. Para fora, é tirar aquilo que é nosso e 
mandarmos para fora. Esta é que é uma das prioridades para podermos combater aquele inimigo 
comum que é a pobreza. 

Nós ficamos felizes aqui em Tete. A agricultura estão a levar a sério. Aqui nas comunidades, mesmo 
com dificuldades de água aqui no Distrito de Changara, aí nas baixas, aí um pouco onde há rio, fazem 
furos. Disseram-me que são poços de 4 a 5 metros para ter água. E tiram e regam. Nós vimos ali a 
produção, para o Bem-Estar e já estão a vender. Alguém estava a dizer que não consegue colocar 
tudo. Mas explicamos o que tem que fazer. Aqui mesmo em Tete, estão a processar carne. Estão a 
processar vegetais. É isso que nós queremos, para sairmos desta miséria, desta pobreza!

Eu conversei com um dos agricultores que num dos anos foi o melhor, ele estava a dizer que já estava 
a fomentar a produção agrícola, estava a ensinar as novas técnicas. Já aquele milho que ele tirava 
naquele hectar, de duas toneladas e meia, agora tira sete. Eu estou a andar pelas Províncias. Tinha 
ouvido até seis toneladas só. Mas ele disse já que tira sete ou tem mais. Mas como é que consegue? É 
isso que nós queremos entender também. Quando não sabe uma coisa pergunta ao outro, que é para 
saber. Então, ele me disse. Não, é que uso o sistema de irrigação. Irrigando, consigo produzir mais. 
É isso que nós queremos fazer. É o nosso Programa de podermos disseminar os conhecimentos de 
como poder produzir bem em Moçambique.

Esta coisa de competitividade, Tete afinal já está a fazer. Aquele cabrito que as vezes só vendemos 
inteiro e custa pouco, já estão a processar. Põe numa boa embalagem e vão. Os nossos agricultores, os 
nossos criadores já tem onde ir vender o cabrito. Vimos também couve, tomate, beterrada, cenoura, 
a ser processado e que está a ser vendido no sistema de catering aos consumidores. E não pára. O 
mercado está a andar. Com boa embalagem e consegue se tirar fora. É isso que nós... porque isso 
vai trazer dinheiro para nós produzirmos porque vamos vender a essas casas. Dinheiro para eles, 
mas também quando exportamos haverá impostos para fazermos mais estradas, mais escolas, mais 
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furos de água. Por isso, queremos apelar a todos para trabalharmos mais, trabalharmos com as novas 
técnicas, usando até o equipamento que está a vir em parques, mas também para criar condições para 
que a nossa produção seja de qualidade para podermos consumir bem e também para podermos 
vender a um bom preço. 

Construção de Infra-estruturas

A nossa quarta prioridade é aquela que sempre nos colocam. Mais estradas, portanto, a Construção 
de Infra-Estruturas. Mais estradas, mais energia, mais pontes, mais barragens. É isso que está no 
Programa e para os 5 anos já sabemos o que é que vamos fazer. Algumas coisas vamos iniciar porque 
levam muito tempo a construir. 

Mais Barragens para produção de energia

Aqui na Província de Tete, há muita coisa que vai acontecer, vai gravitar porque Deus deu muita 
água, deu um rio muito grande. Vai acontecer de novo aqui na Cabora Bassa, há uma Cabora Bassa 
que se vai chamar Cabora Bassa Norte. Não vai ser muito grande como este que está aqui. Vai 
produzir mas uma boa quantidade de energia. Aqui em Boroma, estamos a pensar também. Em 
Lupata, estamos a pensar também. Mais o quê? Muitas mais barragens que terão que acontecer aqui 
nesta Província de Tete. Há quem pensa mas nós já temos energia, para quê mais? Não chega! Essa 
energia já vai para todos os Distritos, sim. Mas não chega, é fraca. Nós precisamos... a nossa grande 
riqueza que temos é também energia. Queremos vender energia. Agora ainda nos 5 anos, estamos a 
desenhar uma linha de energia que vai para o Malawi, para vender. Zâmbia agora pediu-nos energia. 
Não temos energia suficiente para vender a Zâmbia. Por isso, temos água e sítios para fazermos 
mais barragens para produzir energia. Mas vamos também fomentar barragens para a irrigação, mas 
também para o nosso gado. Aqui no Revúbwè estamos a pensar uma barragem, no Luia, estamos a 
pensar uma barragem, porque são essas que vão permitir para que haja agricultura. Nós visitamos 
em Bunga ontem, aqui o vizinho [Província de Manica] eles exploram bem o rio. Estão a explorar o 
rio, estão a irrigar e exigem bombas. Acreditamos que fazendo mais represas e barragens mesmo aqui 
poderemos continuamente produzir. 

Gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente

A nossa última prioridade é aquela da Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e do Ambiente. 
Ninguém deve queimar para destruir as árvores, a mata. Aquilo que nos dá capim para cobrirmos 
as casas, aquilo que nos dá estacas para construirmos as casas, aquilo que nos dá madeira para 
podermos fazer camas, portas, etc. não vamos permitir. E mesmo o abate tem que ser estruturado 
para sabermos que hoje temos isso e amanhã temos aquilo, para não acabar. 

Vamos trabalhar para que ninguém possa pescar de qualquer maneira kapenta. Ninguém deve pescar 
de qualquer maneira. Não é com rede mosquiteira. Tira aqueles pequeninos e depois não temos mais. 
Ninguém deve matar... sabemos que há uma fase do ano em que reproduzem-se os animais na nossa 
fauna. Aquela fase não se faz caça e nunca se fazia mesmo nos nossos antepassados. Sabiam que esse 
tempo não. Então, comiam outra coisa. Por isso, vamos continuar a introduzir essas atitudes, essa 
postura para preservarmos a nossa fauna, o nosso animal, o nosso peixe. 

Vamos controlar a reprodução de alguns animais, concretamente o crocodilo. Já tínhamos dito isso 
que o crocodilo não deve matar pessoas. O crocodilo deve ser riqueza para os Moçambicanos e pode 
se gerir. Pode se criar crocodilo, criando barreiras para que não faça mal a ninguém. Fomos vendo aí 
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o crocodilo que está sendo usada a pele, uns gostam da carne de crocodilo. Temos durante o mandato 
de criar condições para que o crocodilo não volte continuamente a matar pessoas. 

Eu vinha, em poucas palavras – porque o Programa é grande – dizer aquilo que o vosso Governo 
vai fazer durante cinco anos. Mas existe Programa especial para cada Província, para cada Distrito, 
aquilo que vamos fazer. O vosso Governo sabe e algumas coisas já estão a acontecer. Mas tudo isso 
para conseguirmos, é preciso a Paz. 

Eu vou deixar uma mensagem antes de vos apresentar as pessoas que vieram comigo. Querem 
conhecer, não é? [Sim!]

Mensagem de Paz das Mulheres de Machaze

Eu estava no Distrito de Machaze e reuni com as mulheres. Eram muitas mulheres. Muitas mesmo. 
Vieram de outros Distritos como Sussundenga, Chimoio, de Manica, de Gondola, e vinham para 
falarmos sobre isso que vocês me pediram hoje: falarmos sobre a Paz! Elas disseram que não 
gostam dessa brincadeira de ter medo de ir a machamba, porque alguma coisa vai lhes acontecer. 
Não gostam dessa brincadeira de ir ao poço, porque ainda não tem água no quintal todo, depois 
para serem ameaçados pelo caminho. Disseram que não querem ouvir que os filhos deles quando 
querem atravessar para Malawi, quando querem trabalhar em Cateme, quando estão a produzir em 
Tsangano, há quem ameaça. Disseram: Senhor Presidente, pare com essa brincadeira!  

E eu disse a aquelas mulheres: vocês, eu sou homem, sou Presidente mas não há nenhum homem 
ou Presidente que estude ou fez o quê na vida que quando vai para casa não senta com a mãe e 
pergunta: há uma coisa que vi ali e não consegui, como é que eu faço? Agora, quero sentar convosco 
como as mães que tenho aqui, digam-me lá o que mais do que faço devo fazer para que o Povo 
Moçambicano viva em Paz? Fiz essa pergunta às mulheres. Falaram duas mulheres só. Uma era mais 
jovem que aconselhou para continuarmos a dialogar, a perdoar, a tolerar e a convidarmos todos os 
Moçambicanos para voltar ao convívio. E a outra mãe – praticamente minha avó, tem uma idade 
muito adiantada, do grupo da minha mãe – e disse assim: eu já me sinto mãe por ter sido consultada, 
mas o que digo, peço para dizer a todos os Moçambicanos lá onde vai que o problema de Paz não 
é do Dhlakama e do Presidente só. É nosso problema, nós Moçambicanos. Temos que começar a 
falar entre nós. A partir de casa, falarmos. Com o nosso vizinho, falarmos. Com a outra Povoação, 
dizer que não pode haver luta entre nós. Que haja diferença. Foi o que ela disse. Porque eu com ele 
falo. E vocês não estão a falar. Vocês têm as pessoas que conhecem que estão aí, que andam aí. Vocês 
não estão a falar. Eu com ele falo. [...] Agora, peço a partir de agora todos nós falarmos de Paz entre 
nós. Estamos na Igreja, estamos na Mesquita, estamos no futebol, estamos na machamba, estamos 
a dançar, temos que falar da Paz. Compreenderam o que é disse as mulheres? Mwanbva? Mwanbva 
bwino?

[...] Então, [...] falam aí. Falam aí. Paz irmão. 

Ntendere hoye! [hoye!]

Ntendere hoye! [hoye!]

As mulheres vão resolver o problema, falando, dialogando. 
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
CHIÚTA

Manje, 29 de Julho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]
Tete hoye! [hoye!]
Chiúta hoye! [hoye!]
Manje hoye! [hoye!]
Cazula hoye! [hoye!]

Morning waka Chiúta! [Morning!]
Muli bwanje? [Tiribwanje!]
Nili bwino! [APLAUSOS]
Nyusi ndine! [APLAUSOS]
Zicomo! Zicomo! [APLAUSOS] 

Agradecimentos

População de Chiúta,

Quando eu vim para aqui, há uma Ministra do meu Governo que trabalhou convosco aqui muito 
tempo. Disse: ahh, senhor Presidente, nós lá em Chiúta não somos muitos, mas vamos lhe receber 
todos nós lá. Estaremos presentes! Mas afinal, esta gente toda que está aqui é de Chiúta ou de 
Macanga? [De Chiúta!]
Não é de Chifunde? [Não!]

Chiúta hoye! [hoye!]
Zicomo! Zicomo! Zicomo! [APLAUSOS]

Eu vou agradecer esta amizade, este carinho, esta população toda sorridente que saiu de casa para 
vir nos receber. Estão aqui para conversarmos, para falarmos juntos. Muito obrigado população de 
Chiúta por terem nos recebido!

Quero agradecer, antes de começarmos a conversar, a oração que tivemos através pelo Padre António, 
da Igreja Católica; através do Pastor Herculano, da Igreja do Nazareno, essas orações que criam o bom 
ambiente de harmonia, mas também e sobretudo porque oraram para a Paz para os Moçambicanos 
e para a Unidade Nacional. Muito obrigado! Muito obrigado! [APLAUSOS]

Agora, este Festival de Danças aqui, muito bonita, que ninguém queria sair. Vieram de Macanga, de 
Chimondo, aqui do Kaunda, mesmo aqui do Manje, para agradar isso! Aquele pequeno conjunto... 
Queremos aprender e agradecer bastante este carinho, esta actividade cultural que aqui mostraram 
para nós! 

Zicomo também por mais estas ofertas. Estas que nos dizem que é bom criar o gado. Mas eu estava 
a falar com Administrador aqui e vou pedir à população de Chiúta para uma parte dessas ofertas eu 
deixar ali no nosso Hospital, no nosso Centro de Saúde para os nossos irmãos que estão aí, se vocês 
me autorizarem! [APLAUSOS] 
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Chiúta hoye! [hoye!]

População de Chiúta,
Vocês mostraram à Província de Tete, mostraram à República de Moçambique, a África e ao mundo 
inteiro que para se dirigir em Moçambique é preciso ser escolhido, porque no dia 15 de Outubro [de 
2014], aqueles que estiveram em condições foram todos votar e escolheram a pessoa que queriam. 
Queríamos neste momento agradecer a todos por terem ido votar, mas também e sobretudo por 
terem optado por nós para podermos dar a nossa contribuição. O vosso Presidente, o Presidente que 
o Distrito de Chiúta escolheu ndine! [APLAUSOS]  
Ndine! [APLAUSOS]

Presidente de todos os Moçambicanos

Quero confessar, Distrito de Chiúta,

Que nós vamos trabalhar para todos os Moçambicanos, aqueles que escolheram a nós e aqueles não 
escolheram a nós; aqueles que gostam de nós e aqueles que não gostam de nós. Não é possível todos 
sermos amigos, mas também não somos inimigos. Somos irmãos. Todos vamos trabalhar! Vamos 
trabalhar para ter mais escolas, para ter mais hospitais, para ter mais estradas, para ter mais água, 
para todos os Moçambicanos sem escolha!

Trabalhar para a Paz e o Bem-Estar

Durante 5 anos que vamos governar, vamos sempre todos os dias, todas as horas, trabalhar para que 
o País continue em Paz. Vamos trabalhar convosco na agricultura, na pecuária, e mais outras coisas 
que este Distrito tem para conseguirmos ter mais dinheiro, para conseguirmos fazer mais escolas, 
mais hospitais, mais estradas, mais pontes e aqui disseram para fazer mais barragens. 

Durante os 5 anos, o nosso trabalho é criar o Bem-Estar para todos os Moçambicanos aqui em 
Chiúta. Significa terem casas melhoradas; significa ter água potável; significa ter energia – vocês aqui 
já têm banco, há outros distritos que não têm banco; significa ter estradas, escolas boas, hospital com 
medicamentos e com bons enfermeiros. Durante os 5 anos vamos fazer tudo isso!

Vocês aqui produzem muito. É nosso dever ajudar para produzirem mais, para poderem ter mais 
emprego os nossos jovens, através de projectos – projectos trazidos aqueles grandes e outros criados 
localmente, como agora já fomos aí visitar o Parque de Máquinas que pode permitir para que a 
população de Chiúta possa produzir mais. Vamos convosco trabalhar no sentido de explicar novas 
formas de cultivar a terra, aquela terra que é pequena que tem para aumentar mais, aquela terra 
que vai aumentar para produzir mais através de novas técnicas, novas sementes, fertilizantes se for 
preciso, o uso dessas máquinas para ver se em pouco tempo pode se produzir mais. Muito mais, em 
grandes quantidades mas também tirar o produto de qualidade.

Para que o nosso Povo não viva incomodado, vamos ajudar, vamos trabalhar para evitar mais 
criminosos aqui, esses que invadem o nosso gado, que invadem as nossas casas, que vão aos mercados. 
Vamos trabalhar com o vosso apoio, com a Polícia para poder proteger a população e seus bens.

Vamos trabalhar também para que a população, para que o cidadão não seja incomodado: quando 
quer trabalhar, se está em condições, trabalhar! Quando quer para hospital – está doente – há 
enfermeiros, não complicar, não ficar a espera! Quando quer estudar – há vaga para estudar, é preciso 
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matricular – não estar a pedir favores. Isso tudo para que a população se sinta livre, se sinta bem na 
sua própria terra. 

Portanto, hoje, população de Chiúta, viemos a Chiúta para vos agradecer pela votação mas sobretudo 
para vos anunciar o Programa da nossa Governação, este Programa que primeiro é a Paz, depois 
pensou no Homem, o Homem Moçambicano, o Homem de Tete, o Homem de Chiúta, para ele 
poder viver bem. E para isso, vamos fazer essas construções, vamos criar oportunidades para mais 
emprego. É isto que viemos comunicar a população de Chiúta!

Estou a pedir quatro, cinco pessoas que querem nos dizer exactamente o que é que a população 
de Chiúta gostaria que acontecesse, sem falar dos problemas pessoais, mas problemas para o 
Desenvolvimento de Chiúta, de Tete, de Moçambique. Então, as pessoas podem se aproximar! [...]

[Seguem-se as intervenções da população]

Estradas, barragens, água e escola

Chiúta hoye! [hoye!]

Algumas pessoas entregaram os seus documentos, seus papéis, que são coisas pessoais. Se falassem, 
não íamos conseguir acabar todos. Mas também, são coisas pessoais mesmo. Tomamos nota o pedido 
de estradas, barragens, de água, e também da escola que tem que aumentar mais. Já foi introduzido o 
Segundo Ciclo e esperamos que gradualmente vamos continuar até atingir o alto nível. 

Mau comportamento de um grupo de agentes da Polícia

Sobre o funcionamento da Polícia que foi aqui referido, o cidadão ajudou porque diz o nome do 
polícia. Assim é fácil trabalharmos e vermos com o Vice-Ministro do Interior, o Comandante 
Provincial e vão trabalhar neste sentido para esclarecer este mau comportamento de um grupinho 
polícias, porque nem são todos. A maioria até são bons. 

Ampliação do Centro de Saúde 

A apresentação sobre o hospital pode ter um pouco de razão e também a nossa população está a 
crescer. Os técnicos de saúde que estão aqui, acompanharam e tomaram nota e disseram que tudo vão 
fazer para a ampliação do hospital. Mas, está dentro da perspectiva dos nossos 5 anos a construção de 
um Centro de Saúde mais ampliado ou maior do que o que está aqui.

Criação de Emprego

Sobre emprego, na nossa intervenção dissemos que é esforço nosso aumentar oportunidades 
de emprego para jovens através de empregadores locais, nacionais, e também podendo trazer 
investidores para esta zona, não necessariamente de Chiúta, mas há condições para que em Chiúta 
possa se trabalhar, mas também pode ser em Macanga, em Chifunde, etc. e jovens daqui irem 
trabalhar naquelas plantações, se assim for.   
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Ambulância para Cazula

O jovem falou da necessidade de ambulância – mais uma ambulância – para o Distrito de Chiúta, 
neste caso, para Centro de Cazula que está a 7 Km daqui do local. Apesar de ser perto, 7 Km, mas 
o vosso Governador disse-me agora que próxima semana vai mandar mais uma ambulância para o 
Distrito de Chiúta! [APLAUSOS] 

Queremos Paz em Tete

Chiúta hoye! [hoye!]

Agora, eu quero repetir uma coisa que vocês falaram e que acho que têm razão. Ntendere! Paz! 
Aquelas crianças jovens, aquelas meninas que contaram primeiro disseram que querem a Paz!

População de Chiúta,
Querem a Paz ou querem a guerra? [Ntendere!]
Mufuna? [Ntendere!]
Assim não vejo. Quem quer Ntendere? [Eu!]
Quem quer Ntendere?

Ntendere hoye! [hoye!]
Ntendere tem que começar entre vocês ali. A Província de Tete não pode ser centro de treino de 
confusões. As pessoas não podem sair lá onde vivem bem para vir fazer confusão em Tete!

A Província de Tete fez a Guerra da Luta de Libertação Nacional para se libertar do colonialismo, 
para ficar em Paz, para ficar independente. Isso que estamos a ouvir aí em alguns Distritos desta 
Província tem que parar e quem deve parar é a população que não deve permitir que nas suas zonas 
haja confusão, haja guerra!

A população de Tete não deve permitir para alguém sair da sua terra, do seu Distrito, ou onde vive – 
porque a terra é para nós todos – sair do seu Distrito onde vive para vir fazer guerra em Tete e ali ele 
voltar e ficar bem lá. Aqui em Tete queremos Ntendere aqui, queremos a Paz! 

Qualquer que seja, não permita qualquer que seja vir na sua terra, sua povoação, para criar distúrbios. 
Nós queremos viver bem aqui em Tete! 
Estão a ouvir população de Tete? [Sim!]  
Estão a ouvir população de Tete? [Sim!]

Ninguém pode vos enganar! Nem eu posso vir vos enganar, dizer vamos fazer guerra! Ninguém! Aqui 
é para viver bem! Não é sair lá onde sai para vir dizer Tete, Guerra, queimar casa, fazer confusão, não 
queremos isso aqui em Tete aqui! Aqui em Tete queremos viver bem!

Ouviram Tete? [Sim!]
Mulicubva bwino? [Sim!]
Tete fungula masso Tete! [APLAUSOS]
Nkhondo palibhe nkhondo! [APLAUSOS]
Palibhe nkhondo ku Tete cuno! [Sim!]
Cuno tissafuna Ntendere! [Sim!]
Mulucubva bwino? [Sim!]
Zicomo Tete! [APLAUSOS]
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DISTRITO DE 
TSANGANO

Vila de Tsangano, 30 de Julho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]
Tsangano hoye! [hoye!]
Está fraco! Está fraco!
Ntengo-wa-Mbalame hoye! [hoye!]
Província de Tete hoye! [hoye!]

Moni atu ossene aku Tsangano! 
Mulibwino?
Ine ndilibwino!

Presidente wano kuno ku Moçambique, Filipe Nyusi, Ndine! [APLAUSOS]
Zicomo kwa mbiri!

Agradecimentos
Tsangano,

Estou muito emocionado e satisfeito por ver esta gente toda que começa aqui atrás, dá esta volta, 
e mesmo ali atrás estão aqui... Eu estava a perguntar a nossa Administradora se foi buscar gente 
de Angónia. Disse que não! São pessoas daqui Sede e alguns só poucos que vieram de Ntengo Wa 
Mbalame.
Zicomo kwa Mbiri por terem vindo! 
Zicomo Tsangano!

Há aqueles que pensavam que Tsangano não tem Presidente e que quando fosse a Tsangano não 
encontraria o Povo de Tsangano. Vocês vieram de onde? Vieram de Manica?
Muatxoquera Ku Gaza? Muatxoquera Ku Angónia? 
Muito obrigado!

Quero agradecer em primeiro lugar à população de Tsangano com toda a dificuldade que tiveram 
durante o período eleitoral, mas foram, tentaram para ir votar, para escolherem o Presidente que 
queriam, independentemente daquele que vocês escolheram ou aquele que alguns escolheram mas 
foram mostrar a este mundo todo que nós em Tsangano para termos o Presidente, para termos o 
Governo, queremos escolher! E escolheram! Exerceram o vosso direito democrático!
Khanimambo!
Zicomo kwambiri!
Parabéns!   

Presidente de todos os Moçambicanos

Quero agradecer em especial a aqueles que tudo fizeram deram confiança e deram confiança em 
mim e no Partido meu para podermos governar. Mas fiquem claros todos os Moçambicanos, toda a 
população de Tsangano, que trabalharei para todos os Moçambicanos. Não vou procurar quem me 
escolheu, quem me elegeu. O hospital que pediram, a estrada que pediram, o internato que pediram, 
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a água que pediram, e a energia que tem que penetrar vamos fazer, vamos canalizar para todos eles 
sem escolher. Nem sequer vamos escolher da Igreja, essa aqui que o Pastor Chiconda rezou para nós, 
ou da Igreja do Pastor Guente, da religião ADA, portanto Assembleia de Deus Africana, mas para 
toda a gente vou trabalhar! 

Comida para desenvolvermos o Homem

Nós os Moçambicanos, nós a população de Tsangano, temos um problema que deve ser resolvido. 
Nós em Tsangano queremos viver bem. Este é que é o nosso problema! Não há outro problema que 
deve ser procurado. Ninguém deve andar a procura de novo problema, porque nós os irmãos, nós os 
filhos de Moçambique temos o grande problema que é o problema de pobreza. 

Estou na terra rica, agora fomos visitar uma machamba, a água anda a procura, a perseguir machambas 
em Tsangano. Aqui é terra rica. A água anda a procura de machambas aqui em Tsangano. Em outros 
sítios não há. Disseram-me que quando estão a colher feijão, e se não carregam bem, basta cair no 
caminho, na próxima chuva ou quando aquela água passa aquele feijão germina sozinho. Agora me 
disseram – quando visitei a Exposição – e falei com os agricultores. Disseram-me que estão a produzir 
e não têm onde colocar aquele resultado das suas colheitas. Não têm onde colocar. Vendem mas têm 
muito tomate que se estraga. Há muito couve que se estraga. Portanto, o primeiro problema que os 
Moçambicanos têm que é comida, para desenvolvermos o Homem – o Bem-Estar, que é comida. 
Tsangano produz comida. Pode produzir comida para alimentar grande parte de Moçambique. Este 
é problema dos Moçambicanos: a produção de comida.

Tsangano e Bem-Estar

A população de Tsangano quer escolas, por isso é que falaram de internato. Quer hospital, hospital 
com médicos – agora tem um, acho que tem que ter mais – com técnicos de medicina, enfermeiros 
bons e hospital com medicamentos. Este é que é o problema de Tsangano, não vamos procurar mais 
outro problema. Tsangano quer estradas para o Bem-Estar. Quer estradas. Estradas para transportar 
os seus produtos para Tete, Angónia... se for preciso este produto, com muita qualidade, de forma 
competitiva levar para o Malawi. Mas, tem que ter estrada para poder levar. Tsangano quer armazéns 
para poder pôr o seu produto. Este é que é o problema de Tsangano, não vamos procurar mais outro 
problema! 
Tsangano quer boas casas. Mais casas com o chão cimentado, blocos – tem uma argila boa – podem 
queimar. Casas cobertas de zinco. Tsangano quer casas com energia. Este é que é o problema de 
Tsangano. Não queremos mais outro problema! Então, porque o vosso Governo sabe qual é o 
problema de Tsangano, da população de Tsangano, da população Moçambicana, desenhamos um 
Programa para 5 anos, para resolvermos o problema dos Moçambicanos, o problema de Tsangano, 
não para resolver um problema que o Povo não tem. 

Paz como primeira prioridade

Dissemos a primeira coisa: para que tudo possa acontecer, para que o Povo tenha aquilo que quer, 
não deve haver outro problema. Essa é que é a nossa primeira prioridade. Para que possamos sentar, 
produzir, temos que não ter outro problema. Esse problema que se quer procurar, temos que ficar em 
Paz! Ntendere! Essa é que é a preocupação número um dos Moçambicanos! Não ter outro problema, 
para resolvermos esse problema que existe que é o da pobreza!             

Com guerras, com ameaças, com confusão, podemos combater a pobreza? [Não!]
Podemos? [Não!] 
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Estou a perguntar: podemos com ameaças e com guerra, trabalhar, ter energia, ter casa? Podemos? 
[Não!] 
Aqui que estou a conversar convosco, estou a vos ameaçar? [Não!]
Estou zangado? [Não!] 
Vieram lá nas casas para vos amarrar, para vos ameaçar que se não for a reunião, vamos te bater. 
Alguém vos ameaçou lá para vir para aqui? [Não!]
É assim como nós queremos viver em Tsangano: viver bem, com calma e conversar com os nossos 
amigos.

Aprendi muito ainda hoje. Aquelas águas que estão a passear nas machambas, eu perguntei: mas ela 
passa por todas essas machambas, mas essas machambas são da mesma pessoa? Disseram-me que 
não. Nós aqui combinamos. As 11 horas fecha um canal porque água toda a noite passou por ali. 
Passa para outro vizinho. Depois quando chega 14 horas, fecha daquele lado, e água vai para o lado 
dos outros. Não é bom assim? É isso que nós queremos! É isso que nós queremos viver!

Eu vi cabritos, não só aqui em Tsangano, mas também noutros Distritos, em Changara, também vi 
cabritos a andar de qualquer maneira. Aí eu perguntei: mas esses cabritos têm pasto próprio? Não 
têm curral! Disseram-me esses andam, podem andar. Os donos conhecem-se. Se desaparece um dia, 
sabe-se logo que nessa terra já chegou ladrão e procuramos esse ladrão, apanhamos e entregamos 
a Polícia. Uns diziam que as vezes a Polícia demora, mas aqui não há esse problema! Nós estamos a 
viver bem, com essas ameaças, com essas pessoas que querem ficar onde ficam os cabritos, ficamos 
preocupados porque os nossos cabritos não voltarão para casa. É preciso vivermos como vivíamos, 
é ou não é? [É!]

Nós queremos que os cabritos de Changara – aqueles desde os nossos antepassados – saiam e vão 
passear e fiquem nas matas a comer folhas. Queremos que esses nossos cabritos voltem para casa e 
não desapareçam lá! 

As mulheres de Changara querem que os seus homens fiquem aqui para produzir e não fiquem lá 
onde podem ficar outros os animais, para andarmos a vontade. Os jovens de Tsangano querem que 
os seus pais fiquem aqui e não fiquem lá. Os homens de Tsangano querem que as suas mulheres 
quando vão as machambas regressem e não querem que andem com bagagens na cabeça toda a vida 
e não sabem onde vão dormir dia seguinte. É isso que nós queremos! Queremos combater o nosso 
grande inimigo que é a pobreza!  

Desenvolvimento do Homem

Nós queremos a população de Tsangano a viver como a população da Beira, como a população 
de Nampula, como a população de Xai-Xai, como a população de Pemba, como a população de 
Chimoio – ficar nas suas casas – e não a população de Tsangano estar a viver com as malas na cabeça 
toda a vida. Não queremos isso! Queremos para sentarem e para estudarem porque a nossa segunda 
prioridade nesta governação é o Desenvolvimento do Homem! E o Homem só se desenvolve sendo 
sedentário, indo para o campo para trabalhar, estando perto do hospital, perto da escola, perto de 
energia, perto do telefone. É este Homem que nós queremos! Não queremos este Homem de bagagem 
na cabeça que toda a hora não sabe onde deve ir. Tem que ser igual ao Homem que fica em Maputo.  
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Todos os Moçambicanos querem a Paz

Eu acredito porque nós os Moçambicanos somos irmãos e acredito na vontade de todos Moçambicanos. 
Não há quem não quer a Paz e por isso acredito que como todo irmão que está em Moçambique, seja 
aquele que as vezes pensamos que não quer a Paz, vamos encontrar a solução para os Moçambicanos 
ficarem bem, porque esse é o orgulho de ser Moçambicano! E esses Moçambicanos orgulham-se de 
ter nascido nessa terra e de ter a mim e eu de ter a eles como irmãos para podermos resolver. Esse é 
o orgulho dos Moçambicanos!

Eu acredito e tenho fé, e vou trabalhar para que o Povo Moçambicano não viva incomodado, para 
que sempre não fale de Paz, Guerra, Paz, Guerra. Tem que falar de Bem-Estar! Tenho fé porque todas 
as religiões estão a orar para que haja Paz em Moçambique. Toda a Sociedade Civil faz esforço para 
que haja Paz em Moçambique. Todos os Partidos Políticos comungam a palavra Paz. Todos os líderes 
estão a dizer que querem a Paz. Logo, não há mais o que falta senão criarmos esse ambiente para que 
haja Paz e isso é possível, porque com dificuldades a colocarmos como obstáculos para que a Paz 
exista, ela não existirá. Por isso, como todos nós Moçambicanos queremos a Paz e falamos da Paz, 
acredito que terá que sair a palavra guerra do vocabulário dos Moçambicanos. 

Defesa da Soberania

Falei muito sobre a nossa primeira prioridade que é a Unidade Nacional, porque só se pode viver 
a Unidade Nacional vivendo em Paz. Falei da Paz, mas poderia falar da Consolidação da nossa 
Soberania. Vocês aqui estão na Fronteira. Fiquei extremamente orgulhoso quando ouvi a vossa 
mensagem que foi lida em Chi-Chewa quando dizem que temos que criar infra-estruturas do lado 
de Moçambique para que as pessoas não procurem serviços noutra margem de Moçambique. Isto 
é o sentido de Soberania, é o sentido de Moçambicanidade. O vosso Governo tudo vai fazer – e já 
começamos a fazer – para ver se cercamos toda a nossa Fronteira com infra-estruturas que permitam 
e assistam a vida dos Moçambicanos. Este conceito peço que continue assim! [APLAUSOS]

Emprego

É o Desenvolvimento Humano que é criado pelo Bem-Estar que introduziu-nos esta conversa. E 
nós temos como é que devemos todos nós Moçambicanos criar o Bem-Estar. É criando, primeiro, 
mais emprego, mais postos de emprego para os Moçambicanos, para os jovens. E aqui no Distrito 
de Tsangano há muitos projectos que estão a decorrer, incluindo os pequenos e médios produtores 
de batata, de feijões, estão a empregar. Fomos ver o Manguerenguere que disse-me que tem seus 
trabalhadores ali, uns sazonais e outros permanentes. É isso que nós queremos: arranjar actividade 
para as pessoas!

As pessoas como Manguerenguere existem muitas, só não consegui ir a todas as machambas. 
Também nós temos aqui algumas Organizações Não Governamentais – visitei só uma que estava ali, 
que é Corredor da Beira – que estão a promover a agricultura. Visitei a Empresa de Tabaco, a Tobacco 
Leaf, que também está a promover postos de emprego em muitos sítios. É isto que nós queremos, 
porque com estas actividades, mais emprego; mais dinheiro para comprar a energia – porque paga-
se; para comprar água – também tem que se pagar, embora não muito cara porque água é um bem 
que cada um merece e deve ter; mas para comprar cimento, o zinco, etc.; para comprar o caderno; 
para irmos ao hospital. E isso é só tendo rendas e essas rendas são criadas por essas actividades de 
pequenos agricultores, de médios agricultores... Fui ver ali onde se fabrica vinhos e a ideia, o sonho, é 
a partir de Changara fazer mais vinhos para Moçambique. É assim como nós queremos desenvolver 
e sair da pobreza!
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Produtividade

Há uma coisa que está no nosso Programa e que o Distrito de Tsangano já está a fazer e precisa de 
melhorar, e se calhar, de ensinar a mais pessoas dentro do Distrito, que é o aumento da Produtividade! 
Estão a usar novas técnicas de produção, estão a explorar bem os extensionistas, estão a usar 
fertilizantes se for necessário, e nós o Governo vamos continuar a dar este apoio porque queremos 
que se produza mais. Num hectar só, tirar muito mais. O que nós ouvimos aí o feijão como estão a 
tirar. Mesmo aquela batata, a batata que quando comemos em Maputo pensamos que veio de outro 
País. Mas mesmo assim, continuamos a trazer batata de outro País. Com aquilo que vimos hoje, não 
é necessário! Totalmente não é necessário!

Nós podemos produzir batata aqui para comermos e para mandarmos para lá, porque nós mandando 
a nossa batata lá, vai baixar o preço deles lá, porque lá é caro. Baixando, nós vamos vender! Este tem 
que ser o sonho de Tsangano! Por isso, tem que empacotar bem, meter aí batata de Tsangano e sair; 
piri-piri de Tsangano e sair; feijão de Tsangano e sair; soja, sucessivamente, porque não há mais nada. 
Deus já deu a riqueza a Tsangano! Tsangano é que quer se distrair com a riqueza na mão e ficar a 
procura de outro inimigo, não! O inimigo aqui é fome e resolve-se!  

Com a vossa comida vão ter casa! Com a vossa comida que Deus vos deu, vão ter energia! Com a 
vossa comida vão ter estrada! É orgulho de Tsangano! 

O Governo vai continuar a apoiar

Nós, o nosso Governo, continuaremos a construir estradas na Província de Tete e nos Distritos, 
pontes como se falou, escolas, hospitais – ainda este ano vamos construir também mais um posto de 
saúde. A nossa parte nós vamos fazer e vocês vão fazer a vossa parte e têm estado a fazer bem!

Eu vou vos apresentar as pessoas que vieram comigo. Acho que querem conhecer, não é? [Sim!]
Querem conhecer? [Sim!] 
Ou chega, só conhecem o Presidente e chega! É preciso conhecer aqueles que trabalham com o 
Presidente, não é? [Sim!]           

Vou também pedir algumas pessoas do vosso grupo para vir me aconselhar! Dizer aquilo que 
gostariam que o Presidente fizesse. Muita coisa disseram aqui. Eu vi aqui na mensagem: number one, 
number two, number four até number eight e eu apontei tudo das coisas que vocês querem. Mas, 
pode haver alguém que pode dizer, senhor Presidente para haver Ntendere talvez faz assim! Ahhh, 
senhor Presidente, eu aí na machamba quero fazer mais, faz isso! Quando forem problemas pessoais, 
se tem escrito e acha que o Governo pode ajudar nós vamos levar para não levar muito espaço, mas 
se for muito pequeno – se calhar alguém fechou onde passa água e porque não quer ligar água – os 
meus líderes vão resolver. Esses sabem como resolver. Chama-vos de manhã, logo a acordar, chamo-
vos: vocês os dois sentam aqui e falem sozinho. Aí resolvem e amanhã venho beber convosco e 
acabou! E vão resolver! Eu confio a eles!  

Tsangano hoye! [hoye!]
Então, eu vou pedir para eles para vos cumprimentarem também!
[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial] 

Agora, é a vossa vez de aconselhar. Pode começar a primeira pessoa!
[Seguem-se as intervenções da população] 
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COMÍCIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA CIDADE DE TETE 

Campo do Desportivo de Tete, 31 de Julho de 2015

Moçambique hoye! [hoye!]
Tete, vamos vibrar!
Tete hoye! [hoye!]
Povo Moçambicano hoye! [hoye!]

Mulibwino? [Tiribwino!]
Ine ndiri bwino!
Tatenda nkulu!

Agradecimentos

População da Cidade de Tete,
Do Distrito de Tete,
Que representam também outros Distritos que não visitamos,
Muito obrigado pela recepção que tivemos, este acolhimento desta população que inunda este 
Campo do Desportivo! 
Obrigado por nos acolher com este carinho!
Obrigado Tete! [APLAUSOS]

Quero também agradecer as orações que aqui foram proferidas pelo Pastor Eduardo, do Conselho 
Cristão de Moçambique; pelo Sheik Ossumane, da Associação Muçulmana de Tete; e pelo Padre Lucas, 
da Igreja Cristã Católica aqui na Cidade de Tete. Essas orações que nos vão ajudar a conversarmos 
em fraternidade, mas sobretudo todas as orações apelaram à Paz, à Unidade Nacional e ao Progresso 
dos Moçambicanos. Quero agradecer!  

Agradeço essas canções, aquelas mães que desfilaram aí o nosso valor cultural e o nosso Nyau, 
Património Internacional, por terem trazido este calor do Moçambicano representando a nossa 
cultura, iniciando a celebração do nosso encontro no dia de hoje. 

Tete como última etapa da viagem pelas Províncias

Hoje é dia 31 de Julho. Aqui na Cidade de Tete estamos a terminar a nossa viagem por todas as 
Províncias de Moçambique. Uma viagem em que levamos a mensagem de esperança e de compromisso 
para o Povo Moçambicano. Fomos a todas as Províncias para ir agradecer ao Povo Moçambicano. 
Este Povo que decidiu a forma de viver, a forma de ser governado, que para em Moçambique poder 
se dirigir, poder governar é preciso apresentar o melhor Programa, é preciso o Povo Moçambicano 
escolher o melhor Programa. E porque a escolha recaiu sobre nós, viemos aqui para agradecer à 
população da Província de Tete, da Cidade de Tete, do Distrito de Tete, pela opção por nós, mas 
também e sobretudo pelo facto de termos mostrado ao mundo inteiro que em Moçambique vive-se 
com a democracia. 
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O Programa do Bem-Estar para os Moçambicanos

Demos volta a todas as Províncias de Moçambique para anunciarmos o nosso Programa de 
Governação, aquele Programa resultante das preocupações do Povo Moçambicano, resultante das 
missões e actividades iniciadas nos anos anteriores que precisamos de continuar. E informamos a 
todas as populações e é o que nós vamos informar a população da Cidade de Tete. 

Durante a nossa viagem, estamos a continuar a aprender. Estamos a continuar a ganhar sensibilidade 
sobre problemas prioritários do nosso Povo e esta parte é muito importante porque consolida o 
Programa que já foi definido e permite-nos trabalhar resolvendo problemas do nosso Povo.          

O nosso Programa é aquele que o Povo nos mandou executar, portanto, a criação do Bem-Estar para 
o Povo Moçambicano. Bem-Estar para nós significa termos a comida, termos a energia, termos a 
água, termos a escola, termos o hospital, termos professores, termos enfermeiros. Significa ter boas 
estradas e boa casa. Significa vivermos bem. Então, o nosso Programa responde exactamente este 
único problema do Povo Moçambicano que é a criação do Bem-Estar.

Soberanos, Unidos do Rovuma ao Maputo e em Paz

Nós não temos outro inimigo. O inimigo do Povo Moçambicano é a pobreza. Por isso, temos que criar 
o Bem-Estar para que não vivamos na pobreza. Então, o nosso Programa incide sobre como fazer 
para que o Povo Moçambicano possa viver bem. A primeira coisa é esta que a mensagem aqui disse, 
é esta mensagem que foi trazida pelos jovens de 40 anos que aqui subiram ao palco representando 
as Províncias, são estas canções, significa: vivermos Soberanos, Unidos do Rovuma ao Maputo e 
vivermos em Paz! Esta é a primeira prioridade do nosso Governo! [APLAUSOS]    

Nós, o nosso Governo, está incansavelmente a trabalhar para a manutenção da Paz em Moçambique. 
Se se recordarem, no tempo de Recenseamento para as Eleições, houve muita discussão. Houve 
discussão no Centro de Conferências Joaquim Chissano onde a Delegação do Governo e a Delegação 
de um Partido que reclamava direitos na Eleição, essas duas delegações chegaram a conclusão de 
que devia se trabalhar no Pacote Eleitoral. Também decidiram trabalhar para que não haja militares 
em Moçambique, que sejam apenas a Polícia e as Forças Armadas de Defesa de Moçambique que 
defendem a Soberania Nacional. 

Este grupo, provém destes dois problemas. Também foi criado para discutir o problema de não 
haver alguém discriminado, porque pertence a um partido. Mas também tiveram na sua agenda a 
discussão dos problemas económicos de Moçambique. Como sempre se disse, o Governo ouve tudo, 
as ideias boas, discutem as más ideias para não prevalecerem, e por isso, esses quatro pontos estavam 
a ser discutidos e continuam a ser discutidos. Quero saudar os esforços que o vosso Governo faz para 
que Moçambique viva em Paz. 

Discussão do Pacote Eleitoral

Depois da discussão do Pacote Eleitoral, o Governo e esse grupo chegaram a conclusão de que 
deviam reformular e submeteram a Assembleia da República e esta, corrigiu, modificou, melhorou 
e aprovou. 

E ficou decidido de que durante as Eleições, todos os grupos que estão aí interessados estariam 
representados para observar, para ver, o que é que vai acontecer: quem escolhe, onde se mete, quem 
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conta, para todos estarem representados para ver. E todos os grupos ficaram satisfeitos e disseram 
que desta vez as coisas vão correr bem. Então, mesmo aqueles que não tinham sido recenseados, 
aumentou-se o tempo para dar oportunidades a todos os Moçambicanos para se recensearem e irem 
escolherem a pessoa que querem [...]. E nós Moçambicanos fomos às Eleições no dia 15 de Outubro 
[de 2014]. 

Escolhemos a pessoa que queríamos e o Partido que queríamos. E tínhamos combinado que aquele 
que tiver mais votos, que estiver acima de 50% é a pessoa que vai governar. E tínhamos combinado 
que em função dos votos que cada Partido tem, então vai ter a sua representação na Assembleia 
Provincial e na Assembleia da República também. Assim como combinam quando jogam neste 
campo: fica o árbitro, diz-se aquela baliza é de uma equipa, aquela é de outra equipa; quando marcar 
golo ali, marcar o segundo, se tiver mais golo que outro, então este que tiver mais golo ganhou todo 
o jogo! [APLAUSOS] 

Assim como vocês aqui combinaram que na Província de Tete, Desportivo, Chingale de Tete, a Hidro-
eléctrica de Cabora Bassa, fizeram o Campeonato e disseram: aquele que ganhar o Campeonato é 
que representa a Província de Tete no Moçambola. E ganhou o HCB de Songo e é esse que está no 
Moçambola. Mas HCB de Songo não ganhou todos os jogos. Houve jogos em que algumas equipas 
como Chingale ganhou, mas como somatório do Campeonato foi ele, é ele que vai! [APLAUSOS]

Chingale não está a dizer que eu ganhei aqui. Então, Chingale não diz eu fui a Moatize, eu fui a 
Angónia e ganhei, então eu sou campeão de Angónia e vou jogar com Desportivo de Maputo. Não 
há essa regra! Então, ganhamos nós. O árbitro disse que ganhamos, o público que assistia que eram 
todos países de África viram e aplaudiram, todos os países do mundo que viram – que era o público 
– aplaudiram e disseram: parabéns, campeão! Parabéns campeão! E estamos aqui! 

Por causa disto, que nós próprios combinamos, vamos assistir: no dia do voto, vocês também viram. 
Eu vi também na televisão. Fui votar e fui para casa sentar. Vi a noite a contar. Chamavam o nome: 
tal, traçava! Toda a gente a ver, todo o País a ver. Não há mais nada senão felicitar a outra pessoa! 
[APLAUSOS]

Portanto, não há mais nada! Nós dissemos que as regras tinham sido definidas e respeitamos. E ao 
mesmo tempo, agradecemos aqueles outros partidos que nos felicitaram, mesmo doendo, porque 
quando o Chingale estava a jogar perdeu o Campeonato, doeu! Mas felicitou HCB de Songo. Parabéns 
HCB de Songo, representa bem o nosso País e deu alguns jogadores para lá. [APLAUSOS]

Nós ganhamos, como ganhou HCB de Songo. Quando chega aqui uma equipa de Maputo, de 
Pemba, de Nampula, jogar aí em Songo, toda a população de Tete que tem possibilidade vai para lá 
para aplaudir. O que tem que fazer agora, é todo o Povo Moçambicano tem que apoiar e aplaudir o 
campeão que ganhou! [APLAUSOS]   

Presidente de todos Moçambicanos

Eu sou Presidente dos Moçambicanos! Não sou Presidente de só Membros do Partido FRELIMO. 
Não sou Presidente só da população da Província de Inhambane ou de Gaza. Não sou Presidente 
só da população de Sofala ou de Manica. Sou Presidente de todos Moçambicanos do Rovuma ao 
Maputo e do Zumbu ao Índico! [APLAUSOS]  
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Todos aqueles, independentemente do Partido que têm, independentemente da idade que têm, 
independentemente da religião que professa ou não têm religião, esses todos vestem as cores da 
Bandeira Nacional, esses que eu vou trabalhar para eles! Vou fazer hospitais para eles, vou fazer 
escolas para eles, vou fazer estradas para eles! Isso tudo, convosco! Não há-de haver nenhum hospital 
onde para entrar é preciso mostrar cartão de Membro do Partido, não! [APLAUSOS]    

Se alguém estiver a conduzir, e ser encontrado por alguém, manda parar e é perguntado: qual é o 
seu Partido, porque é que está a passar nesta estrada? A estrada é para todo o Moçambicano! Deixa 
passar! Se vai para escola e quer matricular, ninguém deve vos perguntar nem ver o cartão, você é 
de que Partido. Não! É para todos os Moçambicanos. Todos os Moçambicanos podem se recensear 
para irem ao Serviço Militar para defenderem este País, para ser o Exército dos Moçambicanos e não 
Membros de um Partido ou de outro Partido. Podem ser polícias. Por isso, não há o receio de dizer 
que esta Polícia é de um Partido ou de um Governo porque para se ir à Polícia, qualquer um de vocês 
que esteja na idade da Polícia vai a Polícia, independentemente do seu Partido. Por isso, deixa de ser 
problema esse de discriminação.

Paz, diálogo e convivência política

Por isso, não há motivos para perseguirmo-nos nós Moçambicanos. A Paz significa tolerância, ouvi 
aqui na mensagem, significa respeito pelo outro, significa a reconciliação, essa que existe. Vocês estão 
aqui, vivem, jogam, vão ao bar com as pessoas que são de Partido, são conhecidas que são de outros 
Partidos. Vocês conhecem. Fizeram a festa de campanha vestidos de camisetes. A gente sabia este é 
deste Partido, aquele é daquele Partido, nunca lutaram, comem no mesmo restaurante, bebem no 
mesmo copo de outra pessoa. Por isso, vamos Moçambicanos viver e combater a pobreza. Esse é um 
grande problema, esse! Não vamos inventar mais um problema onde não há problema. Já tiramos o 
colonialismo português e agora vamos desenvolver Moçambique! [APLAUSOS]

Vamos continuar a dialogar. Eu, em particular, também em todos os momentos quase que depois do 
trabalho do dia, o que faço mais nada, é procurar formas de como dialogar com qualquer pessoa que 
tenha ideias e vou continuar a dialogar e a ouvir o que é que os outros me aconselham. Aquilo que é 
bom eu prometo que vou executar. O que não vou fazer, o que não vou fazer vocês sabem! É aquilo 
que eu jurei cumprir, então aquilo terei que cumprir. Aí na Praça da Independência jurei respeitar o 
Povo Moçambicano e respeitar a Constituição. Vou respeitar a Constituição, porque vocês não me 
puseram ali para eu espancar, destruir, desrespeitar a Constituição da República. Não! Moçambique 
Unido do Rovuma ao Maputo, do Zumbu ao Índico! [APLAUSOS]    

Estar atento às perturbações em Tete

Eu estive ontem em Tsangano. Vim esta manhã. E a mensagem da população de Tsangano me 
chocou, porque não pode haver os nossos irmãos em Tsangano, estão a ficar com medo. As mulheres 
de Tsangano, estão sempre com bagagem amarrada, porque não sabe em que momento têm que 
carregar na cabeça e correr e fugir. Eu disse: Tsangano, Tsangano! Não vamos permitir que as pessoas 
venham fazer treinamento na nossa terra! Aqui é para produzir. Tete, não podemos deixar mais 
uma vez que haja confusão. Chega aquela guerra do colonialismo, quando corremos com ele. O 
Povo de Tete é um Povo heróico bem reconhecido. Não é agora andar a usar o terreno para se fazer 
experiências para a vida das pessoas. Não! Aquele terreno de Tsangano é fértil! Precisamos para 
produzir feijão, produzir soja, para produzir batata... é isso que nós queremos! E peço-vos também 
aqui: temos que ficar atentos e não permitir que a nossa Província seja o ensaio de perturbações em 
Moçambique! [APLAUSOS]
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Eu penso que vocês vão reflectir porque é que querem perturbar Tete. Porque Tete tem gente séria, 
porque Tete tem riqueza. Querem perturbar para que esse crescimento de Tete seja bloqueado. Não 
deixem, Tete! Libertaram Tete, Moçambique, não é agora que vão entregar Tete à perturbação!            

EMOCHIM e o desarmamento da Renamo

Nesta delegação que está a discutir para a manutenção da Paz, uma das coisas que se estava a discutir 
era: homens armados têm que entregar armas! E criou-se um grupo que se chamava EMOCHIM 
para verificar esse procedimento. Trabalhou e acabou o prazo. O Governo disse, por causa da Paz 
vamos dar mais 60 dias. Passaram 60 dias nem uma arma foi entregue. Mas a ideia não era só arma, 
era que aqueles homens armados devem se entregar para passarem à Polícia, para passarem às Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique e aqueles que têm uma idade avançada para poderem ter as suas 
pensões, ir para casa, sentar com as suas famílias, isso é para valorizar. Por isso, não haveria ninguém 
que não teria o que fazer, incluindo aqueles nossos irmãos que continuam com as armas. Quero vos 
confessar: até ontem nem uma arma tinha sido entregue, nem uma pessoa tinha sido mostrada. O 
que temos ouvido é que aqueles que estão nas Forças Armadas que no passado, que agora nem sequer 
vieram de uma força, estão juntos, devem ser promovidos. Não custa promover seis pessoas. Mas o 
Povo, aqueles guerrilheiros que estão aí muitos, como é que vão viver? Por isso, temos pedido irmãos, 
as pessoas têm que vir para poderem se integrar e ter a vida. Essa é que é a realidade! Aqui ninguém 
está a recusar. Se conhecerem pessoas identificadas que estão nesta situação, o Governo vai integrar, 
vão viver bem e não vai haver guerra. Não há necessidade de guerra!

Mais uma vez, quero vos deixar a vontade. Repito, quero vos deixar a vontade: eu continuarei a 
falar com o Líder deste grupo para juntos, eu e ele, encontrarmos a solução para o problema dos 
Moçambicanos! [APLAUSOS]

Então, este era, no Bem-Estar que queremos criar, a primeira equação que temos que resolver é 
assegurar a Paz, porque o resto que temos que resolver, sem Paz não pode acontecer!      

Desenvolvimento Humano e Social

Este Bem-Estar agrupamos na segunda prioridade do nosso Governo que é o Desenvolvimento 
Humano e Social. Significa a criação do Bem-Estar do Homem. É aí a segunda prioridade, mas acaba 
sendo principal porque o Homem é o essencial, é a razão da nossa governação. 

Emprego, Produtividade e Competitividade

Como criar o Bem-Estar? Uma das formas, embarcamos logo na terceira prioridade que é criar 
mais Emprego, mais Produtividade e a Competitividade. Aquilo que nós produzimos competir no 
mercado. Como é que criamos emprego? É fazendo mais agricultura que é a principal actividade 
do nosso Povo. É promovendo o turismo – agora acabamos de inaugurar um Hotel aqui, VIP 
Executive, aqui em Tete, mais um há tantos; é promovendo a pecuária; a pesca; a extracção mineira 
que nessa Província é...; e a criação de mais oportunidade de produção de energia; estas e mais outras 
actividades irão criar oportunidades de emprego, vão criar riquezas para podermos resolvermos 
problemas de Bem-Estar do Povo Moçambicano. 

Nós estivemos em Changara. Reunimos com os criadores de gado, para além de visitas diferentes. 
Conversamos. Eu quero dirigir desta forma, conversando com os que trabalham e fazem coisas, 
porque eles me dizem os problemas. Disseram-me que têm problemas de água, disseram-me que 
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há problema de roubo de gado, disseram-me que quando há secas depois eles não sabem como 
alimentar o gado, e juntos estávamos a discutir como criar represas ou fazer furos de água, ensinar 
novas técnicas daquelas de conservação do capim para o nosso cabrito, para o nosso boi comer. 
É isso que nós queremos. Métodos de inseminação, isso que nós queremos para termos o gado! 
Ainda quando estivemos em Manica, fomos ver o Matadouro onde a nossa carne é comprada a partir 
daqui. Vem de Manica, compram aqui em Tete. Estão a comprar: compram em Manica, compram 
em Sofala, já vão para Gaza. Estão a processar a carne e está a ser vendida aqui, está a ser vendida em 
Sofala, com qualidade. E quando atingirmos o ponto mais alto, vamos tirar aquela carne fora. Vamos 
ter dinheiro para construirmos escolas, hospitais, para pagar o professor. Não nos atrapalhem na 
agenda! A nossa agenda é só combater a pobreza! [APLAUSOS]

Aqui na Província de Tete, esta prioridade já estão a executar. É por isso que querem atrapalhar 
Tsangano! Quando fomos a Tsangano, escolhemos até alguns agricultores. Um até tem a fama de 
Manguerenguere. Fomos lá ver. [...] O nosso Ministério da Agricultura, trouxe semente da África 
do Sul, semente melhorada e quando se pôs no solo de Tsangano porque é solo melhor, está a sair 
melhor batata do que aquela da África do Sul. Aquela batata estão a empacotar e ele diz está a vender. 
E eu disse: mas porque é que prefere estar aqui? E ele diz que não, eu aqui escolho salário [...] tiro 
produto vou vender, por dia tenho dinheiro. Se eu quiser mensalmente, trabalho, faço a colheita, 
e vou vender por mês. É isso, num pequeno hectar, está a tirar grande quantidade de batata. É isto 
que nós queremos para colocar no mercado internacional. E isso vai resolver o problema de fome, 
vai resolver problema até da saúde, porque a nossa criança vai comer bem e vamos ter dinheiro para 
pagar energia, para construir a casa, para também pagar imposto para construir a estrada. É esse 
Projecto do nosso Governo! Então, é um Projecto que também está a empregar Moçambicanos lá. E 
vimos muitos projectos lá que estão a vir de fora, que empregam e promovem a agricultura. Estão a 
ocupar as pessoas lá. 

Construção de Infra-estruturas socio-económicas

No nosso Projecto dos cinco anos, também continuaremos a construir infra-estruturas socio-
económicas aqui em Moçambique. Portanto, vamos construir mais infra-estruturas. Mais estradas, 
mais escolas. Por exemplo, aqui na Província de Tete, nós vamos promover mais uma Barragem, 
aquela que se chama Cabora Bassa Norte, que vai ter uma boa capacidade e vai iluminar Moçambique. 
[...] Vamos construir aqui a Barragem durante os cincos anos – podemos não acabar – mas vamos 
iniciar aqui em Boroma, em Mpanda Ncua e em Lupata. Isto tudo é também para vender, porque a 
energia dá muito dinheiro e pode dar muito dinheiro para Moçambique. 

Vamos aqui ainda na Cidade de Tete – porque está no nosso Programa – fazer o saneamento a 
drenagem da Cidade de Tete. Mesmo água para Fíngoè, mas também estamos a procura de dinheiro 
para trazermos água aqui em Moatize também. Em Angónia já há. Ainda hoje, penso que ouviram 
o noticiário, terminamos o processo: sai água para mais de 30 mil pessoas em Angónia! Por isso, nós 
continuaremos a trabalhar para construir Moçambique!

Gestão sustentável dos recursos naturais e ambiente

Aqui também, ao nível do País, continuaremos a gerir o nosso ambiente para que os nossos recursos 
naturais sejam explorados de forma racional e de uma forma controlada. Aqui em Tete, vocês 
têm problemas aqui por causa do carvão. Há pessoas que ainda têm que ser reassentadas. Ainda 
o meu Ministro ontem foi visitar do outro lado onde já começaram aí em Changara ou Marara, 
o reassentamento das pessoas. E também, há medidas que estão a ser tomadas aqui mesmo na 
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VALE. Portanto, isto significa a exploração sustentável do ambiente. A riqueza não deve estragar o 
ambiente. Faremos isso também com a floresta, com os nossos animais, incluindo o crocodilo. Tem 
que ser protegido para não fazer mal ao homem. Tem que produzir pele, para os que gostam da carne 
também e não para fazer mal as pessoas. 

Combate à corrupção

Por isso, queremos dizer aos irmãos, à população da Província de Tete, e aqui de Tete, que o Governo 
tem o Projecto e estamos a trabalhar. Queremos convidar a todos a embarcarmos nisso. Viremos 
mais ao terreno! Iremos melhorar a governação através de: ninguém deve ser discriminado, acabei 
dizendo! Vamos combater a corrupção nas instituições, nos Distritos, nos Postos Administrativos, 
na Província e ao nível geral. Ao nível das empresas também, porque esta pode se transformar num 
inimigo amanhã quando nós permitirmos para que isso surja. Mas isso tudo é preciso estarmos em 
Paz! 

População de Tete,

Mufuna Ntendere?
Mbani afuna Ntendere?
Mbani afuna Ntendere?

Ntendere hoye! [hoye!]    

Eu agora vou vos apresentar as pessoas que vieram comigo. Porque são muitas as pessoas – também 
havia cerimónias e festas aqui na Cidade de Tete – uns vieram para a inauguração do Hotel. Vão 
vos cumprimentar. Simplesmente vão dizer o nome, o que é que fazem e vos cumprimentar, porque 
são muitos. A seguir, quero ouvir umas pessoas que queiram falar comigo para aconselhar-nos o 
que é que temos que fazer para o País estar em Paz, o que é que temos que fazer para desenvolver 
mais Moçambique, para desenvolver mais Tete. Os problemas pessoais, esses vamos pedir para 
discutirem, e reservarem para falarem com os nossos líderes tradicionais. Eles conseguem resolver 
esses milandos pequenos. Pequenos milandos resolvem. Mas nós queremos ouvir aqueles problemas 
para desenvolver Moçambique. Antes disso, dou a palavra às pessoas para vos saudar!

[Segue-se a apresentação dos Membros da Delegação Presidencial]     

Moçambique hoye! [hoye!]

Todo o País está aqui, não é? Como é capital, hoje, do País, Tete, tínhamos que vir com todo o gabinete 
hoje. Bom, agora vou ouvir mais alguns. Há um grupo grande que tem um assunto ligado à Polícia, 
e como estou com o Vice-Ministro do Interior – ele disse Ministro de zimamoto, mas também é 
Ministro de Mapolice. Então, ele vai falar. Vai ser bom, porque vai falar e vai levar nomes e papeis. É 
um assunto concreto. Também há assuntos ligados a combatentes. Irei pedir a Vice-Ministra para ir 
recolher. Fica mais fácil quando se carrega e fala directamente. Mas ainda têm algumas pessoas que 
querem dar a sua contribuição. Arsénio [Adido de Imprensa do Presidente da República], podem 
passar ao pódio! 

[Seguem-se as intervenções da população] 
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Estradas e Transporte colectivo

Tete hoye! [hoye!]

Muita gente entregou a sua documentação por serem questões dirigidas e concretas e para serem 
observadas. Ouvimos as preocupações de estradas e algumas até indicaram, quando falam de Tete, 
Boroma até Zumbu, e neste caso até sobre a Ponte do Lufa porque tem que ligar aí para Boroma. 
Falaram também, na mensagem, de transporte colectivo. Iremos interagir também com o Município, 
aqui neste caso concreto da Cidade de Tete. 

A questão do Hospital 

Relativamente a questão que colocam, de acompanhar o Hospital, de certeza que a Direcção 
Provincial de Saúde vai ponderar, mas queríamos convidar a uma pequena reflexão relativamente 
a isso. As enfermarias não são grandes e há vezes que há doenças que não pode alguém estar perto, 
pode ser contaminado e as vezes nós não vemos. E a presença de uma pessoa que não está doente 
pode até perigar a saúde dessa pessoa. E mesmo, por vezes, até a pessoa pode pensar que está bem e 
pode ficar dentro e pode ir infectar mais e piorar mais até o doente que está lá dentro. Por isso, vamos 
também respeitar as regras da Saúde assim como acontece em muitos hospitais de Moçambique. 
Mas vamos instruir a Saúde para ver caso a caso e talvez criar mais umas possibilidades, criar mais 
espaços onde possam estar perto. Mas isso vai implicar mais um outro arranjo. Mas ouvimos e eles 
vão analisar o problema.

Água, Energia e Ponte sobre o Rio Chimanzi

As apresentações foram aqui sobre a expansão de água, de energia, e também a Ponte sobre o Rio 
Chimanzi. Ouvimos, tomamos nota e vamos considerar como prioridades neste nosso pacote de 
construção de infra-estruturas. 

Incluir músicos nas Visitas Presidenciais

O senhor Arroz veio nos dar força, mas sobretudo veio condenar a guerra. E nós todos concordamos 
com ele. Ouvimos também o pedido dos músicos de Tete, incluindo deixaram também aqui um papel 
onde eles incentivam e convidam-nos a levar mais vezes artistas, quando podermos, para podermos 
promover a Cultura Moçambicana ao nível do nosso País. Vamos considerar, assim como fazemos as 
vezes que levamos empresários para irem tentar outras oportunidades, mas também já tivemos casos 
onde os músicos de Tete participaram em festas – festas de Estado – em Maputo. Vamos continuar 
a fazer isso!

Estradas para áreas produtivas

Eu, sobre a questão do milho, estradas que foi referida aqui, concordamos plenamente. Em Tsangano 
colocou-se esse problema. E nós instruímos que uma missão do Governo Central há-de se deslocar 
à Província de Tete para avaliar muitas situações que nos colocaram para apoiar o sector produtivo. 
E por isso, essa questão de estradas que aqui foi referida, que penetra para os sítios produtivos vai 
ser considerada. Mas, na conversa que tivemos com os produtores, com essa decisão de ir vender 
no Malawi ou outro sítio, eles estiveram divididos. Disseram que alguns vendem porque quando 
aparece um comprador estrangeiro que quer dar dinheiro imediatamente, vendem e vendem muito 
baixo. Não têm a paciência de esperar para aqueles que vêm. Podem vender por 20 MT, enquanto que 
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aqueles que esperam e organizam, conseguem vender por 40 MT. Isso é preciso ver porque já foram 
descobertos de que vocês são força de trabalho. Trabalham muito e depois as pessoas vêm comprar. 
Faz barato o seu esforço. Mas a solução para isso é mesmo essa: haver condições do mercado no local, 
haver comprador no local e por isso, essa equipa central que se vai juntar a Província vai trabalhar no 
sentido de encontrar soluções para o problema do Povo aqui na Província de Tete.

Queremos afirmar mais uma vez para a população de Tete que nós já fizemos seis meses na 
governação, estamos a ganhar a sensibilidade muito forte sobre os problemas essenciais do Povo. 
Continuaremos a trabalhar fortemente. O Governo é vosso! Apoiem o Governo! Trabalhem com o 
Governo! E não tenham medo! Não queremos fazer uma governação onde o cidadão tem medo do 
seu dirigente. Tem que estar próximo, e sempre próximo, a colocar as preocupações que têm para 
conseguirmos encontrar soluções para o desenvolvimento do nosso País. 

Tete hoye! [hoye!]

A Mensagem das Mulheres de Machaze no Dia da Mulher Africana

Eu estava em Machaze, na Província de Manica, e reuni com as mulheres. E as mulheres reuniram 
comigo para poderem apelar mais força para que haja Paz em Moçambique. Mas elas assumiram o 
compromisso de levar a Mensagem de Paz para as suas famílias, para as suas comunidades porque 
disseram que a Paz começa em casa, começa com os vizinhos, começa na Povoação ou Bairro e 
assim sucessivamente. Porque hoje é o Dia da Mulher Africana, que nós através de vocês aqui em 
Tete queremos parabenizar e aceitar a dizer que a Mulher é aquela companheira que nos ajuda para 
desenvolvermos ou que participa no desenvolvimento de Moçambique, eu queria deixar a mensagem 
da Mulher de Machaze aqui para a população de Tete. Fiquem atentos, as Mulheres disseram assim: 
Senhor Presidente, quando for falar lá com o Povo ao longo dos Distritos das Províncias de todo 
o País, encontre um minuto onde todas as pessoas viram para o vizinho, abraça e dizem: Paz ou 
Ntendere, Ntendere, Ntendere!

Então, peço a vocês todos para virar cada um para o vizinho aí, abraçar e dizer Paz, Paz, Ntendere, 
Paz... saúdem-se!

Ufuru hoye! [hoye!]

Quando forem para casa, chega e encontram um irmão, o marido, o pai, diz: pai o Presidente disse o 
quê? [Paz! Paz! Paz! Ntendere!]
Quando forem aí no machimbombo, estão aí no chapa, querem conversar, o cobrador diz: Paz 
cobrador! Paz motorista! E assim sucessivamente. Quando estiverem aí no campo, encontra um 
irmão, mesmo quando volta da machamba as vezes leva catana, estava a utilizar não é para bater 
ninguém, diz: Paz meu irmão, e passa! Ouviram? [Sim!]

Tete hoye! [hoye!]
Tete hoye! [hoye!]
Tatenda kulu! [APLAUSOS]
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ENCONTRO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM OS 
EMPRESÁRIOS NA CIDADE DE TETE

Hotel VIP Executive, 31 de Julho de 2015

 Empresariado que opera em Tete  

[...] Muito formalismos. Por isso vos pedimos para não virem com casaco e ser esta hora da manhã. 
[...] Há uma coisa que ouvi aqui, que talvez convém corrigir, se vocês quiserem. Não estamos a 
tomar café ou chá com Empresariado de Tete, mas sim que opera em Tete, porque acreditamos que 
empresariado que está a operar em Tete, ou mesmo registado não em Tete, pode operar em Manica, 
pode operar em Sofala, e até deve operar nessas outras Províncias. Isso é que é o crescimento do 
empresariado. Não queremos fazer uma ilha: Tete. Uma ilha que tenha coisas só para Tete e não 
podem fazer fora. E é isso que está a acontecer. Vocês têm empresas vossas que operam nesses sítios. 
Seria difícil. Por exemplo, temos a banca aqui e ser um banco que só vai operar em Tete. Podia 
não ser viável. Estou a ver também empresas de energia, de mineração... não seria económico criar 
empresas nessas áreas, incluindo de turismo, para operar só aqui. 

As prioridades do Programa Quinquenal do Governo

Nós no nosso Programa dos cincos anos, nosso ciclo, temos prioridades. Interessa agora introduzir 
três delas. [...] o nosso alvo é o Bem-Estar do Povo. Uma é criação de Emprego, mais Produtividade 
e Competitividade. Isso só pode ser feito com esta classe. Empregar mais gente, produzir com 
qualidade – quantidade e qualidade – mas também poder competir no mercado, não só de Tete, 
mercado nacional e mercado internacional. E os agricultores, incluindo do sector familiar, já sabem 
isso e estão a fazer.

A outra prioridade que temos é essa de Construção de Infra-estruturas, mas essa é consequente. 
Mas temos também a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e do Ambiente. E nesta Província há 
motivos para discutirmos sobre esses aspectos. 
Em Tete gravitam empresas de construção, de turismo, de energia, de mineração, de agricultura, de 
pecuária, da logística, dos transportes, uma série de empresas que gravitam em torno de Tete. E umas 
operam de forma integrada, porque para transportes é preciso sair de um sítio para outro e neste caso 
não é para transporte ficar só em Tete, senão não andaria esse meio. E por isso mesmo que para nós, 
é um grande centro de atenção para o desenvolvimento de Moçambique. Está a acontecer um pouco 
por toda a parte do nosso País, mas Tete pode ser um centro de atenção para podermos, com esta 
experiência, podermos avançarmos para outras [...] Então, está aberta a discussão. Espero que tenha 
microfones suficientes para podermos conversar. Obrigado!

[Seguem-se as intervenções dos empresários]

Apoio ao sector privado para participar no desenvolvimento

[...] Nós estamos a apoiar o Sector Privado para poder participar no desenvolvimento. Nós fomos a 
Manica e vimos MOZBEEF. Um Matadouro que foi criado por uma empresa privada. Então, coisas 
como Matadouro, coisas como processamento de sementes, mesmo fertilizantes, se vocês pensarem... 
essa reunião até pode ser uma consultoria para os que já hão-de vir. Nós a lamentarmos e outros 
ouvirem que afinal há negócio de fertilizantes em Tete e virem para aqui. Portanto, temos que nos 
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libertar da mentalidade de que o Estado tem que fazer porque nós estamos a dar oportunidade ao 
Sector Privado. Queremos ser facilitadores. E avancem! 

O que são empresas moçambicanas

Ouvi o termo: o que é isso Empresas Moçambicanas? A Empresa Moçambicana pode ser aquela 
empresa, de facto, criada em Moçambique por estrangeiro ou por Moçambicano, ou por estrangeiro 
com Moçambicano. E temos estado a encorajar mais para poder alavancar mais a economia. 
Essa é empresa moçambicana. Mas não confundamos Empresa Moçambicana com Empresa de 
Moçambicano, porque pode haver Empresa de Moçambicano não necessariamente registado em 
Moçambique. Podem ir fazer Empresa de Moçambicano na Tanzânia, por exemplo, e o dono ser 
Moçambicano e operar daí para aqui. Gostaríamos que tivéssemos empresas de Moçambicanos sim, 
mas acreditamos que o mundo que vivemos agora estaríamos a recuar ou a dificultar o trabalho 
porque precisamos de capacidade, músculo financeiro tem de existir. Se nós não tivermos musculatura 
financeira podemos ter vontade, mas vamos ser muito lentos no nosso crescimento.

A cobrança de imposto no local onde a empresa está

Há uma coisa que o camarada Sérgio disse, eu vou deixar para o debate. Essa coisa de cobrança 
de impostos no local onde a empresa está. Tem que ser debatido isto, porque haverá algumas 
dificuldades nisto de certeza. Por exemplo, eu quando estava a gerir os CFM-Norte, o comboio partia 
de Nacala, corria toda a Província de Nampula e entrava em Niassa. E depois, até saía para Malawi. 
O mesmo comboio, a mesma mercadoria, estava em movimento. Onde é que se cobra o imposto? 
Pelo caminho? Ou tem que ter a sede? Mas havia um esquema montado, incluindo com a contraparte 
malawiana, porque a mercadoria ia por exemplo até Lilongwe, até Blantyre. Então, havia partilha, 
partilha de proveitos de receitas. Um sistema montado. Então, podemos ver. Agora, neste caso isso é 
um País, multiplicação de caso – as vezes as estatísticas baralham. Isso senti. A Província de Niassa 
dizia que foram transportadas 50 toneladas, por exemplo. Mas são as mesmas toneladas que saíram 
de Nampula e multiplicavam. Parecia que é 50 mais 50 e ficava 100, enquanto que era... a estatística 
era viciada muitas vezes. Portanto, teremos que ver. É uma matéria de debate para ver o que poderá 
acontecer.

A exploração do carvão de queima e a produção de energia

A questão da exploração ou uso de carvão de queima, vamos estudar. Alias, é também mais um 
negócio que podem ver. Se esse negócio funciona, se aparece uma empresa que vai empacotar esse 
carvão, vai ser vendido, vai se espalhar, e vamos avançar. E vamos avançar. Mas a nível do Governo 
estamos a trabalhar no sentido de centrais térmicas e pensamos que são mais rápidas do que hídricas. 
Nesta Província vamos iniciar neste ano. Cabora Bassa Norte o processo está muito mais avançado, 
vamos trabalhar no Mpanda Ncua, vamos trabalhar no Lupata, vamos trabalhar no Boroma. 
Portanto, são projectos que existem e isso também para concorrer para a energia, a qualidade da 
energia. Cabora Bassa já fez o máximo. Ilumina o País. Mas nós estamos a precisar a energia de 
produção. Cabora Bassa não é suficiente já para produzir. E há mercado para energia. Nós as vezes 
pensamos o gás, o carvão, etc.. Mas há mercado para energia: mercado interno – mas não estamos 
suficientemente industrializados – mas também o mercado externo – nós temos muitas solicitações 
dos Países vizinhos que estão a evoluir. Portanto, é um negócio limpo, fiável para os Moçambicanos. E 
teremos que criar alianças de facto para podermos conseguir viabilizar esses projectos todos, porque 
não temos dinheiro suficiente nós. Mas, necessariamente nós agora na última viagem que fizemos 
a Portugal, estamos a encorajar parcerias para esses pequenos, médios empresários Moçambicanos 
para amanhã serem grandes e para criar renda. É isso que estamos a fazer. 
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A fiscalização e a questão dos animais contaminados  

A questão de animais contaminados. Talvez isso é um alerta para que não seja uma imaginação, para 
que não seja um conto, isso cientificamente podemos provar. Podemos provar a agricultura a nível da 
Província. Meta-se no terreno, procura saber e faça amostras – sabem como fazem. Façam amostras 
para ver o estado de saúde. Nós estamos a gerir esse problema na Província de Maputo. Estamos a 
ficar felizes. Já foram identificadas até zonas... então, convém ver de facto isso e também as inspecções 
da saúde, nos matadouros, sejam eles tradicionais ou mesmo matadouros formais. Relativamente ao 
matadouro quando se falou, o conselho é único. Invistam no matadouro. Faça matadouro. Para tal 
tem que ter a certeza se tem galinha suficiente que justifica. Podemos pensar no matadouro aqui para 
fazer só para 40 galinhas e depois vai ficar parado no dia seguinte. Mas depois já fiquei satisfeito por 
saber que os próprios cabritos já está haver um sistema de matadouro aqui.

A portagem e seus custos

O assunto de portagem vamos sentar de novo, mas de uma forma – como foi dito – para não ficar um 
problema adiado definitivamente porque isso só acarreta custos. Tem que se dizer sim ou não. E se é 
sim, como é que se faz. Isto vamos instruir para que haja fecho neste assunto.

A bancarização rural

A bancarização rural é nossa preocupação. O banco não é do Governo, mas estamos a trabalhar. 
Temos sinais muito fortes de que dentro de dois anos poderemos conseguir, pelo menos a nível dos 
Distritos todos. Estamos a falar com os donos e os donos são vocês. Vocês é que têm dinheiro e se 
têm essa sensibilidade de que temos que levar banco para lá, vamos! Vamos levar. Não Há nenhum 
impedimento. Nós vamos acarinhar este projecto. 

Prestação de serviços não pagos

Prestação de serviços não pagos. Aqui mais uma razão. Precisam de ser de facto gestores. Vocês 
são o sector privado. Sector Privado não reclama ao Governo que ninguém me paga. O que devo 
fazer? O que é que eu faço? Amarrar-me? Vocês tiveram acordos de fornecimentos de serviços entre 
vocês. Então, se não pagam o Governo o que é que pode fazer aí? Incluindo se tiverem acordo de 
fornecimento com o sector estatal, se é empresa de prestação de serviços ao Governo. Estabeleçam 
as regras, para que essas regras quando não paga haja ruptura e avancem. Não podemos ficar 
democráticos para uma coisa que de facto se é negócio. Trabalhem nesse sentido. Não cheguem 
a chorar, porque não vou ter nenhuma solução, nem o Governo nem nada. Vocês façam as regras: 
vou fornecer serviços. Paga no dia seguinte. Se não paga, como é que se faz? E há regras. É por isso 
mesmo que no sector privado não tem falido, porque tem regras. Como é que fazem com os bancos? 
Pede dinheiro, diz devolve dia tal, com juros, e se não devolve o banco age. Então, não podemos 
ficar numa situação de timidez, a não ser o negócio da maneira como fazem abre espaço para terem 
dificuldade de cobrar. Não sei como é que fazem.

Infra-estruturas de irrigação

Bom, processamento de sementes já dissemos. Infra-estruturas de irrigação é verdade. Neste caso 
concreto, mesmo se o Sector Privado estiver para desenvolver agricultura numa zona, naturalmente 
investe mas o Governo já temos alguma. Aqui nesta Província estamos a pensar em Revúbwè ou 
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Luia para fazermos a barragem para irrigação. E no sistema integrado do nosso ciclo da governação 
apresenta, as barragens que vamos fazer a ideia é a mesma barragem dar espaço para produzir água 
para consumo, para peixe, para irrigação, produzir energia sucessivamente. Portanto, estamos num 
sistema integrado, para não ser uma barragem que pertença por exemplo, ao Ministério da Energia 
só. A barragem tem que trabalhar para a agricultura. A barragem tem que trabalhar para as pescas. 
A barragem tem que trabalhar para o consumo, assim sucessivamente. Mas estamos em sintonia. 
Achamos que isso mais um conselho que nos dão. 

Produção de pintos

Aquisição de pintos. Não sei como é que vou fazer. O Estado dividir pintos. Produzam. E nós 
queremos que vocês façam isso. Estamos a vos agitar. Nós estamos a vos agitar para produzirem, 
para empregarem mais Moçambicanos. Esse é que é o nosso sonho.  

Estradas

Estradas sim. Uma das razões da equipa que vem para aqui – não é comissão – mas uma equipa 
de trabalho nossa, para depois da visita que fizemos, há aqueles pontos que vimos e vem mais para 
alinhar. Essa questão de transporte, das estradas de penetração, para vermos exactamente onde é que 
a estrada é produtiva, vai para fazer o quê? Se não podermos iniciar este ano – naturalmente que não, 
o orçamento foi configurado – mas vamos incentivar e tentar mobilizar recursos para esses casos.

Tudo tem custos

Sobre as classes de viaturas, portanto vai se fazer o pacote da avaliação sobre as portagens. Mas 
apenas dizer que comecemos a pensar que tudo tem custos. Governar tem custos também. Os vossos 
negócios têm custos. E há vezes que vocês apoiam muito a actividade social, por saberem que não há 
carteiras, por saberem que não há escola... Então, nós temos que ver que... senão depois nós vamos 
ter que gerir um Estado que pode falir. E nós não podemos criar condições para que o Estado não 
seja sustentável. As políticas de governação são para isso. Naturalmente que existe a parte social que 
temos que respeitar. O Povo verdadeiro, aquele que pode contribuir pouco, e aqueles que podem 
contribuir mais. Não sei se alguém tem mais alguma coisa de que se recordou? 

Quero agradecer a presença de todos, mais os cafés [...] Nós estamos prontos para ouvir, mas 
sobretudo para trabalhar para todos, porque vocês são [...]  
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INTERACÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM VENDEDORES 
NA VISITA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO 
KWACHENA

1 de Agosto de 2015

[O Presidente da República dialoga com uma vendedeira enquanto caminham a visitar as obras 
de construção do novo Mercado Kwachena]

Presidente da República: As vezes vocês têm medo, dizem que os clientes não hão-de vir...

Vendedeira: Não. Vão vir!

Presidente da República: [...] E quando é que termina?  

Vendedeira: Ahhh, mas eu minha banca já...

Presidente da República: Já está a vender?

Vendedeira: Não, ainda. Só falta cobrir. Estamos a espera de energia, água.

Presidente da República: Estão a espera de energia e água?

Vendedeira: Sim!

Presidente da República: Mas a energia já estão a puxar para aqui!

Vendedeira: Acho que sim. Estão!

Presidente da República: E todos os que têm bancas lá, hão-de conseguir espaço aqui?

Vendedeira: Sim. Porque não? Já têm espaço!

Presidente da República: Já têm? 

Vendedeira: Sim!

Presidente da República: E estão a gostar?

Vendedeira: Estamos a gostar bem! 

Presidente da República: Porque aqui é melhor do que lá?

Vendedeira: Sim. Aqui tem grande segurança.

Presidente da República: Tem muro...

Vendedeira: Sim!
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Presidente da República: Vocês também são donos de bancas aqui? [Dirigindo-se a um grupo de 
vendedores] 

Vendedeira: Sim.

Presidente da República: Estão a construir aonde?

Vendedor: Minha banca é aí, onde tem aquela mota aí!

Presidente da República: Mas tinha também lá no Kwachena?

Vendedor: Sim, sim! 

Presidente da República: E agora aqui como vai ser? Como vão chamar? Kwachena Dois?

Vendedor: Kwachena Dois sim. Mas não, Primeiro Kwachena.

Presidente da República: Primeiro Kwachena?

Vendedor: Sim. Tem que ser esse mesmo. Saímos de lá para cá. Mesmo não há diferença.

Presidente da República: Mas estão a gostar sair de lá para aqui?

Vendedor: Muito bem até! É um sítio seguro aqui!

Presidente da República: E depois, não tem aquela coisa de quando chove...

Vendedor: Aqui não! 

Presidente da República: É seguro. Tudo está vedado?

Vendedor: Está! 

Presidente da República: Tem aqui um Posto Médico também?

Vendedor: Posto... agora não. Só Posto Policial. 

Presidente da República: Posto Policial?

Vendedor: Sim. Tem!

Presidente da República: Então, está bem. Estou satisfeito porque vocês estão satisfeitos. Quando o 
Povo está satisfeito, a gente fica satisfeito. Eu fui visitar lá Kwachena...

Vendedor: Aí está muito mal...

Presidente da República: Está mal, não é? Ya. Aqui tem que ter higiene. Este ano o senhor Governador 
diz que está a trabalhar para saírem. E também porque não hão-de acabarem ao mesmo tempo todos. 
Aqueles que acabam, vamos trabalhando, para não demorar muito, não é? E quando chega o tempo 
de chuva é aquilo que acontece: tem muita cólera, matope, coisas mal feitas... Agora, aqui já não, não 
é?
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Vendedor: Não!

Presidente da República: Então, boa sorte. Costuma vender o quê? 

Vendedor: Vestuário.

Presidente da República: O que é que vende?

Cidadã: Não vende nada.

Presidente da República: O que é que vende?

Vendedor: Kapenta!

Presidente da República: Ahhh kapenta. Minha irmã, vende o quê?

Vendedora: Vendo chinelos.

Presidente da República: E tu?

Vendedor: Carpintaria. 

Presidente da República: Ahhh, onde é que vai fazer assim? Onde é que é a sua banca?

Vendedor: Vou fazer aí no Kwachena.

Presidente da República: E vende o quê? 

Vendedor: Vendo mesas, estantes...

Presidente da República: Portas...
Vendedor: Portas. Tudo...

Presidente da República: E ganha algum dinheiro?
 
Vendedor: Sim! 

Presidente da República: Está a ganhar. 

Vendedor: Pouco a pouco...

Presidente da República: Madeira tira de onde?

Vendedor: Tira lá no Chimoio.

Presidente da República: Então, está bom. Boa sorte para vocês! 
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