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O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, en-
controu-se em Washington com o Secretário 
de Estado norte-americano, John Kerry, com 
quem apreciou as relações bilaterais e de coo-
peração económica entre os dois países.

O estadista moçambicano e o chefe da diplo-
macia norte-americana analisaram a situação 
política no país e na região Austral de África, 
bem como questões relativas à transparência 
governativa e à biodiversidade, entre outras.

John Kerry afirmou aos jornalistas que a 
situação difícil que Moçambique atravessa - 
numa alusão à instabilidade político-militar 
protagonizada pela Renamo e ao diálogo polí-
tico ora em curso visando a restauração da paz 
no país - constituem desafios a ter em conta.

No encontro que decorreu no Departamen-
to de Estado, John Kerry manifestou-se ainda 
especialmente satisfeito com a actividade do 
Presidente Nyusi em relação à conservação da 
biodiversidade.

O estadista moçambicano disse, por seu tur-
no, que o encontro foi muito útil para reforçar 
as relações de amizade, diplomáticas e econó-
micas, e a própria diplomacia ambiental.

O encontro inseriu-se no quadro da visita que 
o Presidente efectuou aos Estados Unidos da 
América (EUA), considerada importante para o 
futuro das relações bilaterais e com os parcei-
ros programáticos como o Banco Mundial e o 
Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em Washington, primeira etapa da visita, o 
Chefe de Estado manteve ainda encontros 
com os Secretários de Estado do Comércio, 
Penny Pitzker, da Energia, Ernest Moniz, e com 
a Embaixadora Susan Rice, Conselheira Nacio-
nal de Segurança.

Nyusi também reuniu com o Presidente do 
Banco Mundial, Jim Yong Kim, e com a Direc-
tora do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, encontros considerados 

MARATONA DIPLOMÁTICA DO PRESIDENTE NYUSI 
NOS EUA ARRANCA EM REUNIÃO COM JOHN KERRY

“A visita comportou 
uma forte componente 
económica, com o Chefe 
do Estado moçambicano 
a fazer-se acompanhar 
por uma missão 
empresarial com 67 
elementos ligados a 
áreas vitais da economia 
nacional” Encontro com John Kerry em Washington

COOPERAÇÃO COM OS EUA: 
AVANTE MOÇAMBIQUE!

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, efectuou 
uma visita de trabalho aos Estados Unidos da América, de 
14 a 17 de Setembro de 2016, com o objectivo de reforçar 
os laços de amizade e cooperação entre as duas Nações, 
bem como dinamizar as relações económico-comerciais, 
promover a boa imagem de Moçambique e mobilizar apoios 
para os desafios que o país enfrenta.

Nesta visita, há a destacar o compromisso de Moçam-
bique e dos Estados Unidos no que tange à conservação 
ambiental, com destaque para a caça furtiva, o qual resultou 
na distinção do Chefe do Estado moçambicano, pela Inter-
national Conservation Caucus, com o prémio de Mérito na 
Conservação. O prestigiado prémio consubstancia, assim, 
o reconhecimento da sua liderança em acções tendentes à 
promoção da conservação da Natureza.

O prémio constitui um sinal inequívoco de que Moçam-
bique continuará a ser parceiro indispensável no domínio 
da biodiversidade, no âmbito do combate à caça furtiva e 
na promoção de abordagens inovadoras de conservação da 
Natureza enquanto motor para o desenvolvimento humano.

A deslocação do Chefe de Estado moçambicano resultou 
numa incursão político-diplomática de cuja agenda ressal-
tam os encontros com personalidades de proa daquela po-
tência mundial, entre os quais o Secretário de Estado norte-
-americano, John Kerry, a Secretária do Comércio, Penny 
Pritzker, o Secretário da Energia, Ernest Moniz, e a Conse-
lheira Nacional de Segurança, Susan Rice.

Tais encontros constituíram uma oportunidade para par-
tilhar informação, a visão e a perspectiva do Governo, so-
bre a situação política, económico-financeira e comercial de 
Moçambique, para solicitar o contributo norte-americano na 
restauração da paz, bem como para incentivar outros par-
ceiros, públicos e privados, a consolidarem a confiança no 
mundo financeiro e na cooperação para o desenvolvimento.

Outros momentos indeléveis da visita foram os encontros 
com as instituições de Bretton Woods, designadamente com 
o Presidente do Banco Mundial, Jim Young Kim, e com a 
Directora-Geral do Fundo Monetário Internacional, Christine 
Lagarde. Tanto um como outra manifestaram a admiração 
daquelas instituições financeiras mundiais pela vontade do 
Chefe de Estado moçambicano querer clarificar a situação 
do país.

No domínio económico-empresarial, assumem particular 
relevo a participação do Presidente da República no fórum 
co-organizado pelo Conselho Corporativo para África e no 
Fórum Empresarial em Houston, no Estado do Texas. Ali, 
o estadista moçambicano encorajou o estabelecimento de 
parcerias público-privadas entre instituições e empresários 
de ambos os países nos sectores da agricultura, infra-es-
truturas, turismo e na exploração de hidrocarbonetos, com 
particular enfoque na cadeia de valor do petróleo e gás.

De 19 a 21 do mesmo mês, Moçambique empreendeu 
uma incursão político-diplomática pelos corredores do edifí-
cio das Nações Unidas, a qual culminou com o discurso do 
Presidente da República no Debate Geral da 71.ª Sessão 
da Assembleia Geral das Nações Unidas. Do púlpito, Nyusi 
reafirmou o compromisso, ao mais alto nível, de impulsionar 
a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e para os esforços de manutenção da paz e 
estabilidade internacionais.

À margem da Cimeira, uma diplomacia económica acti-
va promoveu encontros bilaterais e contactos com diversas 
personalidades influentes no universo político-diplomático e 
empresarial, que tiveram a mais-valia de contribuir para o 
fortalecimento das relações de amizade e cooperação exis-
tentes entre Moçambique e outros países do Mundo, bem 
como de várias organizações internacionais.

Em suma, foi uma visita coroada de êxitos, pois os objecti-
vos e resultados preconizados foram alcançados a todos os 
níveis. Neste contexto, pode-se dizer de viva voz: AVANTE 
MOÇAMBIQUE!
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cruciais para o futuro das relações com as ins-
tituições de Bretton Woods.

O programa do estadista incluiu ainda en-
contros com Beth Tritter, vice-Presidente 
para Avaliação de Políticas, e Kyle Kim, vice-
-Presidente para Operações do Compacto 
“Millennium Challenge Corporation (MCC)”, 
além da participação no Fórum Empresarial 
co-organizado com o Conselho Corporativo 
para África (CCA), e um discurso na 46.ª Con-
ferência Legislativa Anual (ALC) da Fundação 
“The Congressional Black Caucus” e na Confe-
rência Anual do “Africa Braintrust”.

Já em Houston, no Estado do Texas, se-
gunda escala da visita, o Presidente mo-
çambicano visitou a Anadarko e a General 
Electric, participou num Fórum empresarial, 
e encontrou-se com a Câmara de Comércio 
EUA - Árabe, encabeçada pela Senhora Ain-
da Araizzi, fundadora e Presidente daquela 
organização.

Estes encontros de cariz político e económi-
co com as autoridades governamentais e em-
presariais norte-americanas tiveram como 
objectivo relançar a cooperação bilateral, 
incrementar as trocas comerciais e estimular 
investimentos em Moçambique.

De resto, a visita comportou uma forte com-
ponente económica, com o Chefe do Estado 
moçambicano a fazer-se acompanhar por 
uma missão empresarial composta por 67 
membros ligados a áreas vitais da economia 
nacional. De entre elas, avultou o sector da 
energia e dos recursos minerais, cujos 26 ele-
mentos o converteram no mais representado 
da comitiva.

Durante os fóruns, em Washington e Hous-
ton, os empresários moçambicanos e norte-
-americanos debateram, analisaram e avalia-
ram mecanismos susceptíveis de redundar 
no estabelecimento de parcerias estratégicas 
para desenvolver negócios, atrair mais inves-
timentos e fortalecer as relações comerciais.

A presença do Presidente da República nos 
diversos eventos e fóruns empresariais con-

tribuiu para encorajar o sector privado nor-
te-americano a investir em Moçambique e 
estimular as trocas comerciais, aproveitando 
as facilidades de comércio preconizadas na 
AGOA, instrumento do Governo de Washing-
ton que oferece oportunidades aos países 
africanos de colocarem os seus produtos no 
mercado norte-americano.

No âmbito deste programa, Moçambique 
dispõe de oportunidades para exportar para 
o mercado dos EUA 6500 produtos diversos; 
actualmente, porém, têm expressão naquele 
vasto mercado apenas a colocação do açúcar 
e do camarão nacionais.

“Entendemos que Moçambique e os Esta-
dos Unidos devem fazer mais para incremen-
tar o volume de negócios”, disse fonte da di-
recção da Confederação das Associações Eco-
nómicas (CTA) a jornalistas moçambicanos. 

Moçambique é um país de grandes opor-
tunidades, dada a abundância de recursos 
naturais. O potencial energético, particular-
mente o gás natural e petróleo, torna o país 
fonte de interesse por parte de companhias 
que operam no sector. Os EUA não consti-
tuem excepção.

Exemplo disso é a presença de empresas 
norte-americanas como a Anadarko, uma 
das maiores companhias mundiais de pro-
dução e exploração de petróleo e gás na-
tural que opera na prospecção de hidrocar-
bonetos na Bacia do Rovuma, um sinal da 
aposta dos Estados Unidos em investir em 
Moçambique.

Além dos Ministros dos Negócios Estrangei-
ros, Oldemiro Baloi, da Indústria e Comércio, 
Max Tonela, e da Terra, Água e Desenvolvi-
mento Rural, Celso Correia, o Presidente da 
República fez-se acompanhar pela esposa, 
Isaura Nyusi, a qual cumpriu um programa 
paralelo que incluiu visitas a projectos e ins-
tituições sociais que trabalham nas áreas da 
Saúde, com relevo para o combate ao HIV/
Sida e ao cancro da mama, entre outras áreas 
de acção do Gabinete da Primeira Dama.

“O encontro inseriu-se no quadro da visita que 
o Presidente efectuou aos Estados Unidos da 
América (EUA), considerada importante para o 
futuro das relações bilaterais e com parceiros 
programáticos como o Banco Mundial e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI)”.

Encontro com John Kerry em Washington
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O Presidente da República, Filipe Nyusi, 
asseverou que não existe um braço de ferro 
entre o Governo moçambicano e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) sobre a dí-
vida pública contraída entre 2013 e 2014, 
cuja omissão levou à suspensão da ajuda 
ao país por parte desta instituição e de ou-
tros parceiros programáticos que apoiam 
directamente o Orçamento do Estado.

O Chefe do Estado confirmou que será 
feita uma auditoria independente para es-
clarecer os contornos da dívida estimada 
em mais de mil milhões de dólares, mas su-
blinhou que aquela será encabeçada pela 
Procuradoria-Geral da República de Mo-
çambique.

Interagindo com a comunidade moçam-
bicana em Houston, no quadro da sua visita 
de trabalho de quatro dias aos EUA, Nyusi 
explicou que a fase difícil que o país atra-
vessa não se deve exclusivamente à ques-
tão da dívida, mas também à conjuntura 
global desfavorável e a fenómenos naturais 
como a estiagem e a seca derivada da es-
cassez de chuvas, bem como à depreciação 

do Metical face a outras moedas de referên-
cia como o Dólar.

Disse igualmente que outro factor que 
influencia é o facto de o país ainda não 
produzir o suficiente para satisfazer as suas 
necessidades de consumo, razão pela qual 
insiste que Moçambique deveria apostar 
na produção, aumento da produtividade e 
competitividade para reduzir as importa-
ções e aumentar as exportações.

O consenso entre o Governo e o FMI é o 
maior ganho da diplomacia económica do 
Presidente Nyusi que se deslocou aos EUA 
para se encontrar pessoalmente com diri-
gentes do FMI, do Banco Mundial e dos Es-
tados Unidos ligados ao mundo da política, 
finanças e negócios.

Após os encontros com o Banco Mundial 
e a Directora-Geral do FMI, Christine La-
garde, esta instituição de Bretton Woods 
anunciou, em comunicado, que as partes 
vão continuar a trabalhar juntas com vista 
ao restabelecimento do clima de confiança 
mútua.

Com efeito, uma equipa técnica do FMI deslo-
ca-se ao país para reavaliar as medidas correc-
tivas em curso, desencadeadas pelo Governo 
para restaurar a confiança daquela instituição.

Na nota, a Directora-Geral salienta “a ne-
cessidade de novas medidas destinadas a 
estabilizar a economia e de esforços mais 
decisivos para melhorar a transparência, 
nomeadamente uma auditoria internacio-
nal e independente das empresas que fo-
ram financiadas no âmbito dos emprésti-
mos divulgados em Abril de 2016”.

De acordo com o comunicado, Lagarde 
saúda a disponibilidade do Governo de 
trabalhar com o FMI sobre os termos de re-
ferência da auditoria liderada pela Procura-
doria-Geral da República.

Em Houston, capital norte-americana do 
gás e petróleo, o Presidente da República 
visitou, entre outros empreendimentos 
económicos, a Anadarko, companhia que 
faz a prospecção de hidrocarbonetos na 
Bacia do Rovuma, na província de Cabo 
Delgado.

NÃO HÁ BRAÇO DE FERRO 
COM O FMI, GARANTE NYUSI

“O consenso entre 
o Governo e o 
Fundo Monetário 
Internacional (FMI) 
é o maior ganho da 
diplomacia económica 
do Presidente 
Filipe Nyusi que se 
deslocou aos EUA 
para se encontrar 
pessoalmente com 
dirigentes do FMI...”

O Presidente da República no encontro com Christine Lagarde, Directora-Geral do Fundo Monetário Internacional (FMI)
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O Presidente da República de Moçambique 
defendeu, em Nova Iorque, a importância de 
os parceiros respeitarem os compromissos as-
sumidos no quadro dos objectivos de desen-
volvimento internacionalmente acordados.

Discursando no Debate Geral da 71.ª Sessão 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, Fili-
pe Nyusi advogou ainda a previsibilidade de 
apoio nos termos da Declaração de Paris sobre 
a eficácia da ajuda ao desenvolvimento.

O Chefe do Estado moçambicano entende 
que isso criará bases institucionais sólidas 
para uma implementação eficiente e eficaz da 
Agenda 2030 sobre o desenvolvimento sus-
tentável, contribuindo assim para tornar em 
realidade o almejado “impulso universal para 
transformar o Mundo”.

O Presidente Nyusi declarou, ao mais alto 
fórum de concertação político-diplomática, 
que o maior desafio na concretização dos 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) radica na sua implementação, particu-
larmente no que respeita ao alinhamento com 
os recursos globais, regionais e internacionais, 
bem como no que tange ao financiamento, 
monitoria e avaliação dos progressos e inclu-
sividade.

Na visão do Chefe do Estado moçambicano, 
o tema da sessão “Os Objectivos de Desenvol-
vimento Sustentável: Um Impulso Universal 
para Transformar o nosso Mundo” é o mais 
acertado, porquanto 2016 representa o início 
de uma nova era no quadro da implementa-
ção da agenda de desenvolvimento global.

“A Agenda 2030 para o desenvolvimento 
sustentável reflecte a ambição colectiva e con-
senso global sobre a necessidade de acelerar 
a criação de condições para que os esforços 
com vista à erradicação da pobreza e à cons-
trução do desenvolvimento sustentável sejam 
centrados no Homem”, afirmou.

O Presidente Nyusi considera os ODS uma 
ferramenta com enorme potencial de pro-
mover alterações profundas na visão sobre o 
desenvolvimento e de assegurar que nenhum 
país ou individuo sejam deixados de fora. 

Acrescentou ainda que, ao incluir a dimen-
são da paz e estabilidade nos ODS, a Agenda 
2030 reconhece a indivisibilidade do binómio 
paz-desenvolvimento e a necessidade da sua 
consolidação no Mundo. “Só assim podemos 
construir sociedades pacíficas, justas e inclu-
sivas, para o que é necessário uma vontade 
política genuína”, realçou.

E realçou que, neste processo, a reforma do 
sistema das Nações Unidas para melhor res-

ponder às realidades actuais “é um pressu-
posto urgente”. Moçambique, de acordo com 
o Chefe do Estado, defende ser importante 
a reforma das Nações Unidas, no geral, e do 
Conselho de Segurança, em particular. “A ma-
terialização da agenda global exige o enga-
jamento colectivo no reforço das instituições 
multinacionais”, alertou.

O estadista moçambicano salientou que a 
transformação do Mundo que se pretende 
com os ODS pressupõe ainda uma alteração 
estrutural dos padrões de concepção e imple-
mentação das agendas nacionais de desenvol-
vimento.

Em Moçambique, o Programa Quinquenal 
(2015/2019), principal instrumento de gover-
nação, já reflecte os princípios e as dimensões 
do desenvolvimento sustentável.

Com efeito, o Governo criou recentemente 
um grupo de referência nacional para melhor 
integrar, monitorar e reportar sobre a imple-
mentação dos ODS.

O grupo, que envolve representantes da so-
ciedade civil, do Governo, do sector privado, 
parlamentares, académicos e dos parceiros 
de cooperação, tem por missão fazer o acom-
panhamento dos progressos dos indicadores 
seleccionados para avaliação das metas até 
2030, e debruça-se sobre políticas e previsibi-
lidade de financiamento e factores condicio-
nantes do êxito na implementação dos ODS.

“Com esta base alargada de intervenientes, 
através do grupo de referência, pretende-se 
tornar a implementação dos ODS num pro-
cesso mais inclusivo, coerente e transparente, 
do qual se sintam parte todos os diferentes 
actores”, explicou.

Como parte do seu compromisso de conti-
nuar a mobilizar mais recursos internos para 
responder ao novo quadro de desenvolvi-
mento, Moçambique criou o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável, estando 
em curso a avaliação dos fluxos financeiros 
para o desenvolvimento, exercício que pre-
tende facilitar a visualização do alcance dos 

resultados de desenvolvimento e explorar 
as opções para uma integração coerente nas 
prioridades do Governo e das agendas inter-
nacionais.

O Presidente Nyusi reiterou o compromisso 
de Moçambique continuar a cooperar exem-
plarmente com as Nações Unidas, e todos os 
seus Estados membros, para a materialização 
dos ODS ao nível global e regional, e a cons-
trução de um modelo próspero, pacífico e de 
bem-estar para todos os povos.

Manifestou apreço pelo trabalho do Secre-
tário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, 
já no limiar do seu segundo mandato, e dis-
se esperar do próximo timoneiro - o portu-
guês António Guterres, entretanto eleito - o 
reforço das relações existentes com o país. 
Não só para impulsionar a implementação 
dos ODS, mas também para a materializa-
ção de reformas das Nações Unidas, para 
tornar esta organização mais democrática, 
mais representativa e ao serviço de todos os 
povos e nações.

NAÇÕES UNIDAS:
PRESIDENTE NYUSI DEFENDE 
IMPORTÂNCIA DE PARCEIROS ADOPTAREM 
COMPROMISSOS ASSUMIDOS
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O Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, reuniu, em Nova Iorque, com a Alta 
Comissaria da União Europeia (UE) para os 
Negócios Estrangeiros e Política de Segu-
rança, Frederica Magherini, com quem ana-
lisou a cooperação bilateral e passou em re-
vista a situação política, económica e social 
em Moçambique.

O Chefe do Estado informou que as partes 
analisaram o dossier da paz em Moçambi-
que e trocaram impressões sobre os pro-
gressos em curso com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

No plano político interno, decorre o diálo-
go entre o Governo e a Renamo. O Executi-
vo moçambicano também chegou a um en-
tendimento com o FMI para a realização de 
uma auditoria independente às contas das 
empresas EMATUM, PROINDICUS e MAM, 
que beneficiaram de empréstimos não de-
clarados com o aval do Estado.

A auditoria às contas das três empresas 
que beneficiaram de empréstimos não de-
clarados, num valor estimado em mais de 
1,4 mil milhões de dólares, será conduzi-
da pela Procuradoria-Geral da Republica, 
como sempre defendeu o Governo moçam-
bicano.

“Aproveitamos o momento para dissipar 
eventuais maus entendidos sobre a situa-
ção económica em Moçambique, mas tam-
bém recebemos encorajamento de diferen-
tes níveis das medidas que estamos a tomar 
em torno do diálogo para conseguir-se a 
paz efectiva no país e para correcção das 
medidas de maior transparência no âmbito 
da actividade económica”, disse o Presiden-
te Nyusi.

PRESIDENTE NYUSI RECEBE COMISSÁRIA 
EUROPEIA NA SEDE DAS NAÇÕES UNIDAS

O Chefe do Estado reuniu em Nova Iorque com a Comissária da Seguranca da União Europeia 

O Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, afirmou em Nova Iorque que o Mo-
çambique está a ser vítima de acções de 
um grupo armado que, não obstante estar 
representado na Assembleia da República, 
insiste em atacar cidadãos indefesos e des-
truir infra-estruturas sociais.

O Chefe do Estado moçambicano, que se 
pronunciava durante a audiência concedida 
pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, 
Ban Ki-Moon, acrescentou que a acção das 
forças de defesa e segurança têm sido no in-
tuito de proteger a população dos ataques 
perpetrados pela Renamo.

 
Na ocasião, o Presidente Nyusi afiançou ao 

Secretário-Geral da ONU que a aceitação da 
mediação internacional é parte da boa von-
tade manifestada pelo Governo em dialogar 
e procurar a paz.

Sobre a seca e cheias, intempéries que 
têm assolado o país, o estadista moçam-

bicano agradeceu o apoio prestado pelas 
Nações Unidas e por outros países amigos.

De igual modo, saudou também a visita 
dos relatores especiais sobre os direitos hu-
manos a Moçambique, que, no seu enten-
der, permitiu conhecer, in loco, a situação 
que o país atravessa.

A intervenção do Presidente Nyusi serviu 
para clarificar certas preocupações, levanta-
das por Ban Ki-Moon durante a audiência, 
relacionadas com a situação política em 
Moçambique, em particular no que diz res-
peito ao conflito militar, às alegadas viola-
ções dos direitos humanos e ao impacto das 
mudanças climáticas.

 
O Secretário-Geral da ONU recordou ao 

Chefe do Estado moçambicano a necessida-
de de uma forte liderança na implementa-
ção dos 17 Objectivos do Desenvolvimento 
Sustentável.

Em audiência concedida na sede da ONU

NYUSI REÚNE COM BAN KI-MOON EM NOVA IORQUE
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O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, 
manteve, em Nova Iorque, encontros com 
o seu homólogo português, Marcelo Rebelo 
de Sousa, e com a Secretária-Geral da Com-
monwealth, a Baronesa Patrícia Scotland, à 
margem da sua participação no debate ge-
ral da 71.ª Sessão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas.

Os encontros, realizados no quadro da 
diplomacia paralela, caracterizada por en-
contros bilaterais com outros líderes e re-
presentantes de organizações regionais e 
internacionais, têm servido para a partilha 
de informação sobre cooperação bilateral, 
desenvolvimento e agenda internacional.

O estadista moçambicano e a Baronesa 
Patrícia Scotland trocaram impressões so-
bre como a Commonwealth pode ajudar 
Moçambique em matérias de capacitação 
das instituições nacionais. Abordaram ain-
da questões relativas ao género, mormente 
sobre a participação da mulher e rapariga 
nos desafios de desenvolvimento actuais.

O Presidente Nyusi reafirmou o compro-

CHEFE DO ESTADO CONCEDE AUDIÊNCIA À 
SECRETÁRIA GERAL DA COMMONWEALTH

“Na ocasião, o 
Chefe do Estado 
convidou a 
Secretária-Geral 
da Commonwealth 
a visitar o país”

No encontro com o homólogo português, 
ambos analisaram a situação nos dois paí-
ses. O Presidente luso expressou o desejo 
de que tudo corra pelo melhor em Moçam-
bique, referindo-se à reconciliação nacional 
no quadro constitucional vigente e à retoma 
da ajuda financeira ao país por parte dos 
parceiros programáticos que apoiam direc-
tamente o Orçamento do Estado.

O Presidente Nyusi tem realçado que é do 
interesse do povo moçambicano ver a ques-

tão da dívida esclarecida e ultrapassada.
Marcelo Rebelo de Sousa declarou que as 

relações entre Portugal e Moçambique são 
boas, económica e financeiramente. Portu-
gal é um dos maiores investidores em Mo-
çambique.

Um dos resultados deste encontro bilateral 
é que o Presidente da República, Filipe Nyu-
si, poderá visitar Portugal na sequência de 
um convite que lhe foi formulado por Mar-
celo Rebelo de Sousa.

misso do país em continuar a trabalhar com 
a Commonwealth aos mais variados níveis, 
organização de que Moçambique é mem-
bro de pleno direito.

Na ocasião, o Chefe do Estado convidou a 
Secretária-Geral da Commonwealth a visitar 
o país.

NYUSI E REBELO DE SOUSA
REAFIRMAM BOAS RELAÇÕES

Presidente da República conversou com a Secretária-Geral da Commonwealth, Baronesa Patrícia Scotland
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Líderes mundiais, incluindo o Presidente 
moçambicano, Filipe Nyusi, adoptaram a 
Declaração de Nova Iorque, que expressa o 
compromisso político para proteger os direi-
tos dos refugiados e migrantes.

No documento, os Chefes de Estado e de 
Governo membros da família das Nações 
Unidas comprometem-se a trabalhar juntos, 
de forma mais coordenada, para lidar com o 
drama dos refugiados e migrantes, e para fa-
zer face a outros desafios do futuro.

Na abertura daquela que é considerada a 
primeira cimeira ao mais alto nível sobre re-
fugiados e migrantes na História das Nações 
Unidas, os líderes mundiais compromete-
ram-se, ainda, a preparar uma conferência 
internacional que conduza à adopção de um 
compacto global para regular o movimento 
migratório até 2018.

Nos termos da declaração, os Chefes de 
Governo comprometeram-se a adoptar es-
tratégias para proteger os direitos humanos, 
garantir às crianças o acesso à educação, 
promover os direitos das mulheres e apoiar 
os países de acolhimento, entre outras inter-
venções.

Moçambique é um país de acolhimento - 

neste momento, regista 22966 pedidos de 
asilo e do estatuto de refugiado - e tem im-
plementado uma política baseada na inte-
gração local e repatriamento voluntário.

Muitos dos que procuram o país fazem-no 
devido a conflitos, instabilidade política, cala-
midades naturais nos seus países de origem, 
mas há aqueles que vão em busca do acolhi-
mento e das oportunidades que Moçambi-
que proporciona.

Apesar de ser acolhedor, o país, segundo o 
Presidente da República, ainda não tem ca-
pacidade institucional nem financeira para 
responder a este fluxo migratório. Na aborda-
gem à questão dos refugiados e migrantes, 
o país baseia-se na observância do respeito 
pelos direitos humanos e pelas convenções 
internacionais.

Intervindo no Painel de Alto Nível so-
bre o assunto, o Presidente Nyusi reco-
nheceu o papel e valor dos refugiados 
e migrantes na vida social, económica e 
cultural. Defendeu a cooperação regio-
nal e internacional entre países de ori-
gem, de trânsito e de destino, e destacou 
que, quando bem integrados, os refugia-
dos e migrantes contribuem para o de-
senvolvimento.

Na ocasião, o Secretário-Geral das Nações 
Unidas, Ban Ki-Moon, congratulou os líderes 
mundiais, destacando que o acordo traduz o 
esforço colectivo na abordagem do proble-
ma, bem como para fazer face aos desafios da 
mobilidade humana actual, cuja dimensão 
não se via desde a II Guerra Mundial.

Afirmou que o feito significa que as crianças 
já podem ter acesso à educação nos países de 
acolhimento e os pais podem ter oportunida-
de de emprego, entre outros direitos sociais. 

Milhões de refugiados e migrantes passam 
por condições degradantes, deploráveis, tra-
balhando como escravos e em outras condi-
ções desumanas, e estão expostos a todo o 
tipo de abusos e violação dos seus direitos 
humanos. 

Há consensos sobre a necessidade de uma 
vontade política concertada e mobilização de 
recursos para, em conjunto, se encontrar res-
posta para o drama dos refugiados. O Banco 
Mundial, solidário com a causa dos refugia-
dos, prometeu providenciar assistência para 
minorar o sofrimento deste grupo social. 

Se, por um lado, os países de origem são 
os mais afectados, por outro, os países de 
acolhimento, sobretudo europeus, teste-

munham cenas dramáticas de um fluxo 
migratório massivo, em que centenas de 
milhares atravessam o Mediterrâneo em 
busca de segurança e refúgio. A aventura 
nem sempre tem final feliz - muitos não 
chegam ao destino. Sucumbem aos olhos 
do mundo. Incluindo mulheres grávidas e 
crianças.

A instabilidade, violência e conflitos es-
tão na origem do êxodo de refugiados e 
deslocados internos. Estimativas indicam a 
existência de 244 milhões de refugiados no 
planeta e só a mais nova nação do Mundo, 
o Sudão do Sul, contribui com mais de um 
milhão.

No âmbito da cimeira, o Secretário-Geral re-
cebeu uma petição com mais de 1,3 milhões 
de assinaturas alertando para o problema e 
expressando solidariedade com milhões de 
refugiados no Mundo.

“Não podemos continuar a deixar as pes-
soas sofrer. Não podemos deixar as crianças 
expostas à morte e ficarmos indiferentes. Pre-
cisamos de agir”, exortou Ban Ki-Moon.

Na petição, as crianças pedem coisas bási-
cas para a sobrevivência humana: casa, esco-
la e oportunidades.

LÍDERES MUNDIAIS ADOPTAM 
DECLARAÇÃO PARA DAR RESPOSTA 
GLOBAL AO DRAMA DOS REFUGIADOS

PR descursou na Reunião Plenária de Alto Nivel da ONU sobre os Movimentos Massivos de Refugiados
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O Presidente da República, Filipe Nyusi, in-
centiva os empresários norte-americanos a 
investirem cada vez mais em Moçambique, 
garantindo que investir em Moçambique 
não constitui nenhum risco. 

Nyusi, que falava num encontro com o “Bu-
siness Council for International Understan-
ding”, em Nova Iorque, garantiu que o am-
biente político em Moçambique “é estável, 
em geral”, e que, de 1994 a esta parte, o país 
vem realizando eleições pacíficas.

“Moçambique está aberto aos negócios 
e deseja que todo o Mundo possa explorar 
as oportunidades que o país oferece”, subli-
nhou. 

Exortou os empresários norte-americanos 
e moçambicanos a identificarem oportuni-
dades e a estabelecerem parcerias para de-
senvolverem negócios em vários sectores de 
actividade com enorme potencial como são 
os casos da agricultura, agro-negócio, recur-
sos minerais, transportes, turismo, infraestru-
turas, banca e seguros, entre outros.

Para incentivar os investidores nacionais 
e estrangeiros, o Presidente Nyusi explicou 
que o quadro legal para o sector de minera-
ção e hidrocarbonetos foi objecto de revisão 
recente e que a legislação relativa às parce-
rias público-privadas no país é favorável.

Aliás, a descoberta de gás natural em gran-
des quantidades coincidiu com o anúncio da 
Iniciativa para a Transparência nas Indústrias 
Extractivas, que considera Moçambique um 
país em conformidade. “Isso orgulha-nos”, 
declarou o Presidente Nyusi. 

Todo este exercício visa criar confiança jun-
to dos investidores interessados em operar 
no país, explicou Nyusi, acrescentando que o 
país é signatário de acordos para a promo-
ção e protecção de investimentos com vários 
países, nos quais se incluem os EUA e China, 
por exemplo. “Os negócios dos Estados Uni-
dos da América em Moçambique estão a 
multiplicar-se”, fez notar.

Em 2015, um cúmulo de mais de 23 biliões 
de dólares foi investido em projectos desen-
volvidos no país, com o sector de energia a 
absorver a maior quota (aproximadamente 
27 por cento) do investimento total.

Neste sector energético, a maior parte per-
manece inexplorada e, para inverter este 
cenário, de acordo com o Presidente Nyusi, 
estão em carteira alguns projectos importan-
tes, incluindo a construção da barragem de 
Mpanda Nkwa, na província central de Tete.

Esta barragem, que poderá ser construída 
dentro de quatro a cinco anos, pode adicio-
nar 1500 MW, aumentando a capacidade 
total de energia para 4000 MW, o que contri-
buirá para suprir a crise de energia que, além 
de Moçambique, afecta outros países da re-
gião da África Austral.

PRESIDENTE NYUSI GARANTE QUE
É SEGURO INVESTIR EM MOÇAMBIQUE

O estadista moçambicano considerou pro-
dutivos os encontros que manteve aos níveis 
político e económico, destacando que isso 
encoraja o Governo a trabalhar no sentido 
de apoiar as empresas para investirem no 
país. “Estamos no lugar certo para a busca de 
parcerias”, afirmou.

“... a maior parte 
permanece inexplorada 
e, para inverter este 
cenário, segundo o 
Presidente Nyusi, estão 
em carteira alguns 
projectos, incluindo 
a construção da 
barragem de Mpanda 
Nkwa, na província 
central de Tete.”

No quadro da diplomacia económica, o Presi-
dente Nyusi recebeu em audiência o Presiden-
te Executivo da Exxon Mobil, Rex Tillerson. 

À saída do encontro, Tillerson afirmou que 
há grande interesse, da companhia norte-
-americana, em realizar as suas operações em 
Moçambique depois de terem sido concedi-
das licenças para a pesquisa de hidrocarbo-
netos em alguns blocos na Bacia do Rovuma, 

na província de Cabo Delgado.

O homem forte da Exxon Mobil enfatizou 
ainda que a empresa de pesquisa de hidrocar-
bonetos está ansiosa por realizar o trabalho. “É 
claro que há alguns desafios, mas, por aquilo 
que vimos, o país tem muita esperança. Muita 
coisa vai ser feita e pensamos que o país tem 
um futuro risonho. Há de haver um dia para 
sorrir”, disse Rex Tillerson.

E RECEBE PRESIDENTE DA EXXON MOBIL

PR faz intervencao no Jantar de Trabalho da Business Council For Internacional Understanding BCI2.
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O Presidente da República, Filipe Nyusi, reite-
rou o compromisso do Governo moçambicano 
de continuar a cooperar com os Estados Unidos 
da América (EUA), fortalecendo a confiança 
mútua existente dentro dos altos valores e prin-
cípios que regem boas práticas de governação 
e negócios.

O Chefe do Estado moçambicano disse que, 
não obstante situações passadas - designada-
mente no contexto da Guerra Fria com a deses-
tabilização da região da África Austral pelo regi-
me do Apartheid -, aquelas foram conjunturais, 
e Moçambique e os EUA sempre mantiveram 
uma interacção baseada no respeito pela sobe-
rania e igualdade de direitos dos Estados.

“Hoje, não há motivo de preocupação. Pode-
mos afirmar com satisfação e convicção que os 
EUA e Moçambique lograram construir uma re-

lação de profunda amizade e uma parceria sus-
tentada em valores e interesse comuns e uma 
plataforma de diálogo construtivo com eleva-
do índice de maturidade e confiança”, exaltou 
o Presidente Nyusi como orador principal da 
46.ª Conferência Legislativa da África Braintrust, 
que junta, todos os anos, congressistas, gover-
nantes, diplomatas, académicos e fazedores de 
opinião.

“Estamos convictos de que, juntos, trilhamos 
o caminho certo no aprofundamento de uma 
parceria mutuamente vantajosa”, sublinhou.

Anualmente, esta conferência debate ques-
tões de grande interesse dos EUA com reper-
cussão para o Mundo, particularmente para 
África, dando um contributo valioso para a cau-
sa da libertação e autodeterminação dos povos 
africanos no passado e, agora, na causa do pro-

gresso e parceria entre povos.

No quadro da visita que efectuou aos EUA, 
Nyusi desafiou os empresários dos dois países 
a serem mais ambiciosos e criarem mais parce-
rias de investimento. Os EUA continuam a ser 
um parceiro importante e forte de Moçambi-
que, apoiando áreas de desenvolvimento prio-
ritárias como as práticas de boa governação e 
de melhoria do ambiente de negócios.

No domínio económico e comercial, Nyusi 
disse ser encorajadora a presença, cada vez 
mais crescente, de empresas norte-americanas 
que já estão a operar em várias áreas, maximi-
zando o potencial do país. “Apraz-nos registar 
as companhias que já estão a operar no país”, 
disse Nyusi, citando, entre outras, a Coca Cola, 
a General Electric e a Anadarko. Aquelas firmas 
globais foram, aliás, objecto da visita do Presi-

dente da República em Houston, no Estado do 
Texas, a segunda etapa da visita presidencial 
aos EUA.

De acordo com Nyusi, torna-se claro que mais 
empresas se mostram interessadas em traba-
lhar no país, sobretudo na exploração de hi-
drocarbonetos e outras áreas a jusante, como a 
logística e a petroquímica. O impacto do inves-
timento norte-americano vai para além dos 16 
biliões de dólares já investidos até agora, tendo 
criado mais de quatro mil empregos.

Para Filipe Nyusi, esta presença constitui um 
estímulo para o surgimento de pequenas e 
médias empresas a jusante e à margem dos 
grandes projectos dos sectores de hidrocar-
bonetos, como são os casos da agricultura, da 
indústria, da pesca, dos transportes, do turis-
mo e dos serviços.

CHEFE DO ESTADO REITERA 
COOPERAÇÃO ESTREITA COM 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

PR no Fórum de Empresarios em Houston 
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Presidente Filipe Nyusi 

recebe o prémio 

da International 

Consevation Caucus 

Foundation (ICCF) 

das mãos de John 

Gantt, Presidente 

daquela Fundação 

A International Conservation Caucus 
Foundation (ICCF) anunciou, em Washing-
ton, a atribuição do Prémio de Mérito na 
Conservação ao Presidente moçambicano, 
Filipe Nyusi, durante  a visita de trabalho 
aos Estados Unidos da América. O Presiden-
te da ICCF, John Gantt, justificou a distinção 
afirmando que o estadista moçambicano 
ganhou este prémio por promover um 
novo conceito de parque nacional no seu 
país: “O parque nacional enquanto motor 
de desenvolvimento humano”.

“Não é nenhum segredo que a fauna bravia 
de Moçambique sofre com a caça furtiva. No 
entanto, o Presidente Nyusi comprometeu 
o seu país a efectuar uma melhor protecção 
dos seus treze Parques Nacionais e Reservas 
enquanto promove, simultaneamente, uma 
nova abordagem de desenvolvimento rural: 
utilizar os Parques e Reservas de Moçambi-
que como motores de educação, desenvol-
vimento económico, e prestação de serviços 
para as comunidades tradicionais que com-
partilham ecossistemas com estes tesouros 
naturais”, justificou Gantt.

No passado, algumas pessoas entendiam 
que a conservação da Natureza 
e o desenvolvimento humano 
eram objectivos que competiam 
entre si. Agora, líderes visionários 
como o Presidente Nyusi reconhe-
cem que o crescimento económico 
sustentável está intimamente liga-
do a um meio ambiente saudável, 
e que os seres humanos e as econo-
mias naturais são interdependentes.

Gantt advertiu, ainda, que “Moçam-
bique seria menos Moçambique se 
olhássemos passivamente para o abate 
ilegal das florestas e da fauna”.

Ao tomar a palavra, o Presidente Nyusi 
agradeceu ao ICCF o prémio recebido e 
enalteceu, por seu turno, o trabalho que 
está a ser desenvolvido no Parque Nacio-
nal da Gorongosa – o parque nacional de 
referência do sistema de áreas protegidas 
de Moçambique – e o impacto que aquele 
projecto tem junto das comunidades locais.

Gorongosa é gerido conjuntamente pelo 
Governo moçambicano e pela Carr Founda-
tion, uma organização sem fins lucrativos 
dos EUA.

Nyusi Explicou que o Parque Nacional da 
Gorongosa é um exemplo de área de con-
servação que protege a biodiversidade ao 
mesmo tempo que ajuda as comunidades 
humanas que o circundam.

O acordo de gestão conjunta para a Go-
rongosa inclui o Parque Nacional, de 400 
mil hectares, e também uma Zona Tampão 
(Zona de Desenvolvimento Humano) de cer-

PRÉMIO DE MÉRITO NA CONSERVAÇÃO
DISTINGUE NYUSI NOS EUA E REALÇA
GORONGOSA COMO EXEMPLO MUNDIAL

E, na Zona de Desenvolvimento Huma-
no, o Parque da Gorongosa implementa 
programas nas áreas da saúde, educação 
e agricultura sustentável. No ano passado, 
cerca de 114 mil pessoas beneficiaram de 
serviços de saúde do Parque, por exemplo, 
e mais de 4000 famílias participaram num 
programa agrícola que aumenta os rendi-
mentos familiares.

GREG CARR SATISFEITO  
PELA EXTENSÃO DO ACORDO  
DE GESTÃO DO PARQUE

Greg Carr, membro da Comissão de Super-
visão do Parque, manifestou a sua satisfa-
ção pela extensão, em 25 anos, do acordo 
de gestão conjunta do Parque Nacional da 
Gorongosa, anunciada recentemente pelo 
Governo de Moçambique. E aproveitou a 
ocasião para apresentar o lançamento de 
um novo programa de educação de rapari-
gas nas 93 escolas primárias circunvizinhas 
do Parque.

Nestes Clubes de Raparigas (financiados 
pelo Parque) em horário pós-escolar, as 
adolescentes podem concentrar-se na lei-
tura, estudar ciências naturais (ir em visitas 
de estudo ao Parque da Gorongosa), parti-
cipar em actividades recreativas, aprender 
sobre segurança pessoal, saúde, nutrição 
e planeamento familiar. As raparigas vão 
também ouvir falar sobre mulheres bem-su-
cedidas através de livros, filmes e histórias, 
e irão conhecer pessoalmente algumas das 
protagonistas exemplares.

O objectivo dos Clubes de Raparigas é 
ajudar as meninas a terminarem o Ensino 
Secundário, dar-lhes formação profissional, 
e diminuir a alta prevalência de casamento 
infantil e gravidez precoce nestas áreas ru-
rais.

Greg Carr explicou que o Parque criou este 
programa com o apoio do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Humano de 
Moçambique e com a inspiração e ideias de 
programas similares que estão a ser lança-
dos em todo o Mundo, incluindo a iniciativa 
do Governo dos EUA “Let Girls Learn”, recen-
temente promovida pela primeira-dama 
dos EUA, Michelle Obama.

Participaram nesta cerimónia a esposa do 
Presidente da República, Isaura Ferrão Nyu-
si, membros do Governo de Moçambique, 
nomeadamente o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Oldemiro Balói, o Ministro da 
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, 
Celso Correia, e o Ministro da Indústria e 
Comércio, Max Tonela, bem como o Embai-
xador de Moçambique nos EUA, Carlos dos 
Santos.

c a 
de 600 mil 

hectares, adjacente ao Par-
que e onde vivem cerca de 175 mil pessoas.

Ao longo dos últimos 10 anos, o número 
de animais selvagens no Parque Nacional 

da Gorongosa aumentou 
de 10 mil para mais de 71 mil. O 

Parque, entre outras realizações, tem criado 
empregos na área do turismo e estabeleceu 
o Laboratório de Biodiversidade E.O. Wilson 
que aprofunda os conhecimentos ecológi-
cos e forma jovens moçambicanos para se-
rem cientistas.
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O Presidente da República, Filipe Nyusi, rei-
tera que a democracia só se torna efectiva e 
profícua quando regida por um forte Estado 
de Direito e que, fora desse quadro, pode-se 
traduzir em ditadura ou anarquia.

O Presidente Nyusi falava no Instituto Inter-
nacional Republicano, em Washington, numa 
audiência constituída por oficiais do Governo, 
influentes homens de negócios e representan-
tes de organizações da sociedade civil norte-
-americana, e ao segundo dia da visita de tra-
balho aos Estados Unidos da América (EUA).

Na sua intervenção, o Presidente Nyusi su-
blinhou que, em democracia, os conflitos de-
vem ser resolvidos de forma pacífica e através 
do diálogo e nunca pelo recurso à violência, 
numa alusão à Renamo, que procura o poder 
pela força das armas.

“A guerra é tudo o que não queremos. Preci-
samos de paz para nos consolidarmos como 
país de esperança, progresso e prosperidade”, 
realçou. 

Vincando que a paz é um desejo ardente dos 

povos, em geral, e do povo moçambicano, em 
particular, o Presidente Nyusi manifestou a es-
perança de sair mais fortalecido da audiência 
para construir consensos que enriqueçam a 
democracia no país.

“Esta visita torna-se mais pertinente no mo-
mento em que o povo moçambicano clama 
pela paz”, declarou o Presidente da República, 

sublinhando que é dever primordial do Gover-
no resgatar a paz no quadro do ordenamento 
jurídico plasmado na Constituição.

O novo ciclo de governação do Presidente 
Nyusi pauta-se pela abertura ao diálogo com 
todas as forças vivas da sociedade. Em Mo-
çambique, está em curso o diálogo político 
entre o Governo e a Renamo visando uma paz 
efectiva.

O Chefe do Estado explicou que inclusão 
não significa, todavia, incluir moçambicanos 
de outras forças políticas na governação. Ela 
tem de ter em conta sensibilidades de todos 
os segmentos da sociedade moçambicana. 
“Significa criar oportunidades e justiça social 
para todos”, disse.

O Presidente da República de Moçambique 
enalteceu o excelente trabalho que o Institu-
to tem desenvolvido na promoção da cultura 
democrática no Mundo precisamente por se 
tratar de uma instituição que encoraja a de-
mocracia onde ela não existe, e que ajuda a 
torná-la efectiva onde ela está em perigo.

Segundo o Presidente Nyusi, o apoio do Ins-
tituto Internacional Republicano é de extrema 
importância para a paz em Moçambique de 
modo a que investimentos norte-americanos, 
e de outros países, possam fluir e ajudar o de-
senvolvimento do país e bem-estar dos mo-
çambicanos.

Durante a audiência com oficiais do Gover-
no, empresários e membros da sociedade ci-
vil foram partilhadas experiências de práticas 
democráticas no Mundo, em particular em 
Moçambique.

Ao nível económico, o Presidente da Repú-
blica disse que o país aposta na produtividade 
e competitividade da economia, promoção de 
emprego, atracção de investimento, provisão 
de serviços básicos até às zonas rurais, entre 
outras acções.

Peter Ham, falando em representação do 
Presidente do Instituto Internacional Repu-
blicano, fez um breve historial do país que foi, 
durante muitos anos, exemplo de sucesso de 
reconciliação e manutenção da paz, hoje be-
liscada pelas hostilidades da Renamo.

“A GUERRA É TUDO O QUE NÃO 
QUEREMOS”, SUBLINHA NYUSI

PR no International Republican Institute (IRI) 

“A guerra é tudo o 
que não queremos. 
Precisamos de paz para 
nos consolidarmos 
como país de 
esperança, progresso e 
prosperidade”
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O Presidente da República, Filipe Nyusi, 
efectuou uma visita de trabalho de quatro 
dias aos Estados Unidos da América (EUA) 
para encontros ao mais alto nível com as 
autoridades políticas norte-americanas e 
dirigentes das instituições de Bretton Woo-
ds sediadas nesta potência que é também 
a maior economia mundial. 

Numa agenda que gravitou em torno 
da promoção da diplomacia económica, 
bandeira do novo ciclo de governação ini-
ciada em 2015 no país, o Chefe do Estado 
moçambicano dedicou grande parte do 
tempo da sua visita ao estabelecimento de 
encontros com personalidades influentes e 
de topo da política, diplomacia e do mun-
do dos negócios e das finanças.

Dos contactos, destacam-se os encontros 
que Filipe Nyusi manteve com as cúpulas 
do Banco Mundial e do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), instituições presididas 
pelo sul-coreano Jim Yong Kim e pela fran-
cesa Christine Lagarde, respectivamente.

Esta compostura de estabelecer contac-
tos directos ao mais alto nível com as insti-
tuições de Bretton Woods e outros parcei-
ros de cooperação já é vista como uma vi-
tória da diplomacia moçambicana e como 
uma clara e inequívoca determinação do 
Presidente da República de provar que o 
Governo moçambicano está comprometi-
do em esclarecer, de forma transparente, 
os contornos da dívida pública, e restau-
rar, assim e o mais rapidamente possível, 
a confiança dos parceiros e a credibilidade 
no mercado financeiro internacional.

Quanto às relações de cooperação en-
tre Moçambique e os Estados Unidos da 
América, estas são descritas como boas 
e, segundo fonte do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros e Cooperação, a visita do 
Chefe do Estado visou, fundamentalmente, 
assegurar que assim continuam aos níveis 
desejados pelas partes e o incremento do 
investimento norte-americano no país. 

Durante a visita, além dos encontros com 
as lideranças do FMI e do Banco Mundial, o 
Presidente Nyusi participou em fóruns de 
negócios com empresários em Washington 
e Houston (no Estado do Texas), esta última 
cidade reconhecida mundialmente pela 
sua indústria energética, especialmente de 
petróleo e gás natural.

Uma missão empresarial liderada pela 
Confederação das Associações Económi-
cas de Moçambique (CTA) acompanhou o 
estadista moçambicano, o qual aposta na 
parceria com o sector privado para levar a 
bom porto o desafio do desenvolvimento 
económico e social do país.

Trataram-se de 67 empresários ligados aos 
sectores dos recursos minerais, energia, agro-
negócio, infraestruturas, turismo, investimentos, 
mercados financeiros, serviços, entre outros.

PRESIDENTE FILIPE NYUSI 
NA SEDE DO BANCO MUNDIAL

Acompanham o Presidente da República a 
esposa, Isaura Nyusi, os Ministros dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Balói, da 
Indústria e Comércio, Ernesto Max Tonela, da 
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, 
Celso Correia, o Embaixador Extraordiná-
rio e Plenipotenciário nos Estados Unidos, 
Carlos dos Santos, o Alto-Comissário de 
Moçambique na África do Sul, Paulino Ma-
carringue, e outros quadros da Presidência 
e do Estado.

“... a visita do Chefe 
do Estado visa 
fundamentalmente 
assegurar a sua 
continuação aos níveis 
desejados pelas partes 
e o incremento do 
investimento norte-
americano no país. “

Entre os vários encontros da vasta agenda presidencial, avultou a reunião de Filipe Nyusi com Jim Yong Kim, Presidente do Banco Mundial 
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O Embaixador dos Estados Unidos em Ma-
puto, H. Dean Pittman, garante que o seu 
país quer ser um parceiro forte de Moçambi-
que porque os dois países partilham muitos 
interesses. O diplomata norte-americano fa-
lava há dias, em Maputo, a propósito da re-
cente visita que o Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, efectuou àquele país de 
14 a 24 de Setembro.

A deslocação do Presidente Nyusi teve três 
momentos distintos: o primeiro orientado 
para as relações bilaterais com os Estados 
Unidos; o segundo para contactos directos 
com as instituições da Bretton Woods e o úl-
timo, que foi a participação na Assembleia 
Geral das Nações Unidas.

Mas a conversa com o embaixador Dean 
Pittman cingiu-se às relações bilaterais com 
o seu país que, como o próprio diplomata 
fez questão de sublinhar, possui muitos in-
teresses em Moçambique.

Pittman começou por dizer que a visita 
foi um sucesso. Para os norte-americanos, 
como disse, foi uma oportunidade para a 
reafirmação das ligações e laços de amiza-
de entre os dois países e o compromisso de 
continuar a trabalhar com o povo moçambi-
cano para um futuro melhor.

“Discutimos em vários momentos, em 
Washington e em Nova Iorque, as formas 
de colaboração em áreas como energia, 
conservação, investimento privado, entre 
outros. Tivemos também a oportunidade de 
discutir a assistência que disponibilizamos a 
Moçambique nas áreas da saúde, agricultu-
ra, educação e também os nossos esforços 
em conjunto com o Governo de Moçambi-
que para a mitigação do impacto da seca”, 
recordou.

MOÇAMBIQUE TEM POTENCIAL 
E OS EUA PODEM AJUDAR A REALIZÁ-LO 

Para o diplomata norte-americano, a visita 
do Chefe do Estado moçambicano repre-
sentou um novo ponto importante, no âm-
bito da parceria existente nas áreas econó-
mica, social e política entre ambos os países.

H. Dean Pittman considera que Moçambi-
que é um país com muito potencial e que os 
Estados Unidos podem ajudar a realizá-lo. 
“Moçambique é rico em energia e pode ser 
um grande líder regional no plano agrícola. 
Tem uma costa muito longa, e esta é uma 
área na qual queremos colaborar para pro-
teger esta parte de África do narcotráfico, 
do tráfico de de pessoas e de marfim”, enu-
merou Dean Pittman.

DISPOSTOS A AJUDAR, MAS TUDO
DEPENDE DOS MOÇAMBICANOS 

Nos contactos decorridos, sobretudo com 
dirigentes políticos locais a vários níveis, foi 
apresentada ao Presidente da República, Fi-
lipe Jacinto Nyusi, a preocupação dos Esta-
dos Unidos em relação ao impacto negativo 
das hostilidades militares no país. 

O Embaixador dos Estados Unidos da 
América afirmou que a situação de instabili-
dade nalgumas partes do país está a afectar 

também os programas de assistência norte-
-americana em Moçambique, designadamen-
te em áreas como a Saúde (particularmente 
no combate ao HIV-SIDA), educação, agricul-
tura e conservação da Natureza, entre outras.

Para o diplomata, se os programas não po-
dem ser cumpridos a contento, significa que 
há pessoas que ficam privadas dos benefícios 
dessas iniciativas. Isto equivale a dizer que há 
muitos moçambicanos que sofrem por não 
poderem ter acesso a essa assistência.

Neste contexto, a mensagem do Governo de 
Washington, e que foi transmitida ao Chefe 
de Estado moçambicano – indicou Pittman – 
é que é preciso, primeiro, uma cessação das 
hostilidades, deixando para depois a discus-
são de pormenores para um entendimento 
duradoiro.

BUSCA DE PAZ: O PRESIDENTE 
MERECE A CONFIANÇA DOS EUA

O diplomata norte-americano afirmou que o 
Governo do seu país tem acompanhado os es-
forços do Presidente Filipe Jacinto Nyusi para 
a busca da paz e que, por isso, o estadista mo-
çambicano merece créditos. Sugere, no entan-
to, uma maior aplicação da parte do Governo 
e da Renamo para se alcançar a paz no país.

“Acredito que o Presidente quer paz, como 
todo o povo moçambicano. Mas achamos que 
o Governo e a Renamo têm de redobrar os es-
forços para concluírem os pormenores para a 
paz, que é uma questão crítica para o futuro 
deste país. E isso só é possível se houver con-
fiança entre as partes”, considerou.

Sobre o contributo que o Governo norte-
-americano pode aportar para a paz em Mo-
çambique, Dean Pittman realça que cabe às 
partes moçambicanas decidirem. “Não vamos, 
e nem devemos, dizer o que o Governo e a Re-
namo têm de fazer – estes é que têm de liderar 
o processo. Mas, se houver algum papel que 
os Estados Unidos possam desempenhar, es-
tamos dispostos a isso”, sublinhou.

De acordo com o embaixador Pittman, o 
Secretário de Estado norte-americano, John 
Kerry, disse claramente ao estadista moçam-
bicano que os Estados Unidos estão disponí-
veis para contribuir em questões de fundo na 
busca de paz. 

EUA SERÃO OS MAIORES 
INVESTIDORES NO PAÍS

O Embaixador dos Estados Unidos abordou 
ainda a questão dos investimentos norte-
-americanos no futuro. Afirmou, nesse contex-
to – embora sem entrar em pormenores – que 
os Estados Unidos desejam aumentar os seus 
investimentos em Moçambique, mas que pre-
cisam de ter garantias em relação à normaliza-
ção da situação económica no país. 

Durante a visita do estadista moçambicano 
aos EUA, os norte-americanos apresentaram a 
sua preocupação em relação a esta questão. 
Neste contexto, o diplomata norte-americano 
considerou como boa notícia o anúncio, feito 
ainda em Washington, pelo Presidente Nyu-
si de que a Procuradoria-Geral da República 
(PGR) irá liderar uma auditoria independente 
para clarificar as questões sobre a dívida pú-
blica.
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“OS ESTADOS UNIDOS QUEREM SER 
PARCEIRO FORTE DE MOÇAMBIQUE” 
Diz o Embaixador dos EUA em Maputo

Dean Pittman espera que esse exercício 
seja concluído sem demora para o restabele-
cimento da confiança dos investidores e dos 
doadores. E recordou, na ocasião, que os Es-
tados Unidos da América são, neste momen-
to, o maior doador de assistência a Moçam-
bique, disponibilizando cerca de 400 milhões 
de dólares por ano para as áreas de saúde, 
educação e agricultura.

E acrescentou a sua previsão de que, quan-
do começar o desenvolvimento do projecto 
de gás natural, os EUA se tornarão no maior 
investidor no país, sublinhando que estes 
projectos irão atrair para Moçambique outros 
investimentos americanos. A questão mais 
importante é, para Pittman, que o Governo 
restabeleça a confiança junto dos doadores. 

PRÉMIO CONSERVAÇÃO DA NATUREZA:
IMPORTANTE COMPROMISSO DO PR

Um dos momentos mais altos da estadia do 
presidente nos EUA foi a sua distinção com 
o prémio sobre a conservação da Natureza. 
Comentando a atribuição do galardão, Dean 
Pittman disse que o desafio na área de con-
servação da fauna bravia e da Natureza em 
geral é difícil nos tempos que correm porque 
as acções ilícitas que têm concorrido para a 
sua destruição envolvem redes criminais or-
ganizadas e internacionais.

Assim sendo, segundo Pittman, este pro-
blema não pode ser resolvido apenas por um 
país, mesmo reconhecendo que a liderança 

“Acredito que o Presidente quer paz, como todo o 
povo moçambicano. Mas achamos que o Governo 
e a Renamo têm de redobrar os esforços para 
concluírem os pormenores para a paz...“

dos países conta muito para o seu combate. 
Considerou que nesta luta, o Presidente Nyu-
si foi exemplar, ao assumir, em muitas oca-
siões, o compromisso pessoal e do Governo 
moçambicano para a protecção da Natureza. 

Destacou o esforço que o Chefe do Estado 
tem demonstrado, por exemplo, para a pre-
servação da fauna bravia no Parque Nacional 
de Gorongosa, que já foi um dos maiores de 
África. Trata-se de uma iniciativa que conta 
com o apoio do Governo norte-americano, o 
qual entende que a conservação do que cha-
mou de “herança natural” existente naquele 
espaço é mais do que de Moçambique, mas 
sim global, pois é única no Mundo. O mesmo 
trabalho está a ser desenvolvido na Reserva 
do Niassa.

“O discurso do Presidente perante muitas 
pessoas, na noite em que recebeu o prémio, 
em Washington, foi bem recebido. Estavam 
lá membros do Congresso, senadores e 
congressistas, que apreciaram o que o Pre-
sidente disse publicamente e sobre o seu 
compromisso de tudo fazer para proteger 
esta herança natural que Moçambique tem”, 
observou o diplomata norte-americano, co-
mentando sobre o Prémio atribuído ao Pre-
sidente de Moçambique, na capital norte-
-americana, pela Fundação Internacional de 
Conservação da Natureza (ICCF) em reco-
nhecimento do compromisso e das acções 
desenvolvidas pelo Governo moçambicano 
no âmbito da conservação da Natureza.

KERRY GOSTARIA DE VIR A MAPUTO
ANTES DE TERMINAR O MANDATO

De entre os vários encontros que o Presi-
dente da República manteve em Washing-
ton, destacou-se a reunião com o Secretário 
de Estado norte-americano, John Kerry. Uma 
das coisas que ficaram por dizer sobre esse 
encontro, confidenciou o Embaixador Dean 
Pittman, é que Kerry disse ao Presidente 
Nyusi que, antes de terminar o seu mandato, 
gostaria de visitar a terra onde nasceu a es-
posa, Teresa Kerry.

O diplomata norte-americano revelou que 
o Secretário de Estado tem, por isso, um 
sentimento especial por Moçambique. “Es-
pero que isso seja possível. Vamos ver”, disse 
Dean Pittman. Teresa Kerry nasceu na então 
Lourenço Marques, a 5 de Outubro de 1938. 
Aos 18 anos rumou a África do Sul a fim de 
continuar os estudos. Depois de uma passa-
gem pela Europa, foi viver nos Estados Uni-
dos, onde viria a casar, em segundas núpcias, 
com o actual Secretário de Estado norte-
-americano.
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O Ministro dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Oldemiro Baloi, considera a visi-
ta que o Presidente da República, Filipe Nyu-
si, efectuou aos Estados Unidos da América 
(EUA) um grande sucesso da diplomacia po-
lítica e económica.

A agenda da visita de trabalho do Chefe do 
Estado em Washington, Houston e Nova Ior-
que “foi pesadíssima”, nas palavras do Minis-
tro. Na maior economia do Mundo, o estadis-
ta moçambicano manteve encontros com as 
autoridades governamentais, políticas, perso-
nalidades influentes do mundo dos negócios 
e da alta roda das finanças e da sociedade 
civil, cujos resultados “foram extraordinários”.

 “Nós precisamos de organização, trabalho 
árduo e orientação para resultados. Foi o que 
o Presidente da República fez. E fê-lo mui-
to bem”, considerou o chefe da diplomacia 
moçambicana, enaltecendo o imensurável 
papel político-diplomático e económico 
do Presidente Nyusi nos EUA.

Na pesadíssima agenda do estadista 
moçambicano, destacaram-se os encon-
tros que manteve com os secretários de 
Estado, John Kerry, do Comércio, Penny 
Pitzker, e da Energia, Ernest Moniz, pe-
louros importantes na cooperação bi-
lateral, bem como com a Conselheira 
da Segurança Nacional, com as cúpu-
las do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) e do Banco Mundial, com 
representantes de grandes compa-
nhias como a Anadarko, a General 
Electric e a Exxon Mobil, entre outras, 
ligadas, sobretudo, à área de hidrocar-
bonetos.

O reforço das relações de amizade e coo-
peração, a troca de informação sobre os dois 
países e a região, e a atracção de investimen-
tos dominaram a agenda. Mas o destaque vai 
também para o inequívoco  comprometimen-
to do Governo do Presidente Nyusi em escla-
recer os contornos da dívida pública oculta 
e de dizer ao Mundo que, apesar do quadro 
vigente, Moçambique está a dar passos gi-
gantescos para reconquistar a confiança dos 
parceiros e está aberto a mais investimentos.

“Esta visita tinha, especificamente, dois ob-
jectivos: a paz – onde nos encontramos, para 
onde queremos ir e como queremos ir e que 
tipo de ajuda necessitamos dos EUA; o segun-
do objectivo é económico-financeiro. O país 
encontra-se  virtualmente numa situação de 
bloqueio por causa da dívida pública. Era 
preciso inverter o rumo dos acontecimentos 
e reiniciar, de forma decisiva, o processo de 
recuperação  da confiança  por parte dos par-
ceiros, com primazia para o FMI e restantes 
parceiros de cooperação, incluindo os EUA”, 
disse Baloi, sublinhando que era preciso ex-
plicar o que Moçambique tem vindo a fazer 
para a recuperação da confiança.

Segundo o Ministro, Moçambique conse-
guiu passar a mensagem de que, apesar do 
quadro vigente, pode-se continuar a traba-

“A VISITA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA AOS 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA FOI UM GRANDE 
ÊXITO DA DIPLOMACIA POLÍTICA E ECONÓMICA”

lhar e desenvolver o país e que Moçambique 
vai sair da crise actual.

Nos contactos estabelecidos, a maior parte 
dos empresários nem sequer levantou a ques-
tão da paz e das dívidas. “Não foi a questão 
principal; estão mais preocupados  com o am-

biente para desenvolver os seus investi-
mentos”, garantiu.

“Em todo o sítio por onde andamos, 
houve uma grande compreensão  da 
realidade do país e, sobretudo, uma 
grande disponibilidade para ajudar. 
Portanto, estes foram os objectivos, 
que foram percebidos e plenamen-
te alcançados e todas as expectati-
vas  foram superadas”, sublinhou 
Baloi, visivelmente satisfeito com 
os resultados da visita.

Na entrevista  que concedeu 
no seu gabinete de trabalho, 
o Ministro dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação re-
velou que os EUA se prontifi-
caram a envolverem-se mais 
no processo de busca de paz  
em Moçambique. Explicou 
que, mesmo sem fazerem 
parte da mediação, os EUA 
vão envidar todos os esforços  
no sentido de a paz retornar  
ao país e, desta vez, de forma 
definitiva.

Baloi afirmou haver entusias-
mo, por parte das autoridades 
norte-americanas, em apoiar 
o país nesse desafio. “Sempre 
que expomos a situação de Mo-

çambique, a pergunta é: ‘Como 
vos podemos ajudar?’ e a respos-

ta é, no essencial, invariavelmente a 
mesma: ‘Primeiro, ajudem-nos a parar 

com a violência que a Renamo vem de-
sencadeando e, em segundo lugar, ajudem-
-nos  a realizar um diálogo efectivo, que o líder 
da Renamo (Afonso Dhlakama) se disponha a 
manter um encontro com o Presidente da Re-
pública”, disse o governante.

“Parar com violência para que, enquanto se 
dialoga, a população esteja livre da intranqui-
lidade, da ameaça e da morte e instabilidade. 
Isso é fundamental. Nós estamos num regime 
democrático e não é suposto, nessa situação, 
haver um partido que se diferencia dos outros 
pelo facto de estar armado e usar armas como 
expediente político. Isto distorce completa-
mente a nossa democracia”, acrescentou.

“É a mensagem que tem sido transmitida e 
o Presidente da República fê-lo com mestria e 
foi perfeitamente entendida”, frisou, realçando 
que “há que avançar com a questão da paz e 
com a questão do esclarecimento das dívidas 
ocultas para que os restantes factores,  que 
também são de peso – como a desvalorização 
do Metical, a queda do preço dos produtos de 
exportação e os desastres naturais –, possam 
ser enfrentados com maiores probabilidades 

de êxito, reduzindo os factores negativos e 
potenciando os factores positivos”.

As relações políticas entre os dois países 
estão estabilizadas. “Já não é assunto. Temos 
tido, ao longo das últimas décadas, uma re-
lação boa com os EUA, um diálogo franco, há 
uma relação fluída”, disse, destacando que o 
relacionamento político entre os dois países 
“nem sequer é assunto, tem sido um dado ad-
quirido. Portanto, com os EUA estamos bem. A 
visita contribuiu para a consolidação contínua 
das relações bilaterais”.

No quadro das boas relações, o Presidente 
da República convidou o Secretário de Esta-
do, John Kerry, para visitar Moçambique. “Se-
ria desejável que o fizesse antes do termo do 
mandato. Neste momento, o convite está de 
pé; agora, é uma questão de exequibilidade”, 
disse Baloi.

Explicou que o que a diplomacia moçambi-
cana tem feito, ao longo de anos, é emular o 
relacionamento com todos os países e fazer 
tudo para salvaguardar os interesses do país. 
Os quais, segundo o ministro, são defendidos 
fazendo mais amigos e promovendo mais par-
cerias. Por isso, não pára de crescer o número 
de países com os quais estabelecemos rela-
ções diplomáticas”.

O chefe da diplomacia comentou a eleição 
do português António Guterres para novo 
Secretário-Geral das Nações Unidas, que, a 
partir de 1 de Janeiro, substitui no cargo o sul-
-coreano Ban Ki-Moon, cujo segundo manda-
to termina em Dezembro.

“Foi com muita satisfação que vimos que o 
vencedor foi o candidato que apoiámos des-
de o início. Na política externa de Moçam-
bique, privilegiamos a Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral (SADC) 
e a Comunidade dos Países de Língua Por-
tuguesa  (CPLP). Dado o extraordinário re-
lacionamento com Portugal, quase que não 
tínhamos escolha se não apoiar António Gu-
terres, e isso já foi dado a conhecer. Demos 
a força necessária. Desde o primeiro mo-
mento, ficou claro que, se fosse por via do 
mérito, ele seria o vencedor. Por isso a nossa 
satisfação, já manifestada pelo Chefe do Es-
tado, e a satisfação da família de expressão 
portuguesa”.

A concluir e em síntese, volvendo à viagem 
de trabalho do Presidente da República aos 
EUA, Oldemiro Baloi reiterou que “a visita foi 
um grande sucesso da diplomacia global-
mente política e económica”, disse.

Oldemiro Baloi,

Ministro dos Negócios 

Estrangeiros e Cooperação

“A visita foi um grande 
sucesso da diplomacia 
globalmente política e 
económica”
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O BNI - Banco Nacional de Investimento in-
tegrou a comitiva empresarial que acompa-
nhou o Presidente da República de Moçambi-
que na visita aos Estados Unidos da América 
(EUA) no passado mês de Setembro. A parti-
cipação do BNI nesta missão empresarial aos 
Estados Unidos da América foi orientada pela 
estratégia que esta instituição financeira pú-
blica tem vindo a prosseguir – a identificação 
e estabelecimento de parcerias oportunas e 
consistentes com as necessidades e desafios 
do financiamento ao desenvolvimento eco-
nómico e social do país. 

O Administrador Executivo do BNI que li-
derou a delegação institucional nesta via-
gem referiu que, para o BNI, a missão foi 
bastante proveitosa em virtude da quali-
dade dos contactos realizados e as pers-
pectivas que deles decorreram, visando a 
atracção de investimentos para os secto-
res prioritários  no Programa Quinquenal 
do Governo – fundamentalmente, para as 
áreas de agricultura, energia, infraestrutu-
ras, indústria e turismo.

Sem adiantar pormenores, Abdul Jivane 
afirmou que, nesta missão empresarial aos 
EUA, o BNI logrou boas perspectivas para a 
obtenção de linhas de crédito concessionais 
e de longo prazo, as quais serão de grande 
utilidade para a alavancagem de projectos 
nos sectores de energia e infraestruturas, 
de modo específico e a breve trecho. 

Outro resultado promissor destacado pelo 
alto responsável do BNI foi o interesse sus-
citado junto de potenciais investidores nos 
domínios da criação de fundos de capital 
de risco, que permitiria o financiamento 
de Pequenas e Médias Empresas através da 
aquisição de parte do seu capital, tornando 
assim o financiamento mais barato ou qua-
se gratuito. A avaliação preliminar revela  
o interesse dos potenciais investidores e/
ou parceiros em disponibilizar condições 
financeiras ou realizar investimentos mais 
ajustados às necessidades e à realidade 
sócio-económica de Moçambique, tendo o 
BNI como seu parceiro preferencial na ma-
terialização dessas parcerias e dos investi-
mentos subsequentes. 

O Administrador Executivo do BNI sublinha 
que estes resultados estão alinhados com a 
estratégia que o BNI prossegue, de estreita-
mento de relações com o mercado interno 
e externo, na busca das melhores condições 
possíveis para o financiamento de projectos 
e iniciativas que gerem impactos significati-
vos e sustentáveis no contexto dos esforços 
de desenvolvimento económico e social do 
País, no geral, e as prioridades do Programa 
Quinquenal do Governo, de modo particular.

“Os contactos prosseguem e estamos a 
avaliar os vários aspectos e detalhes de 
cada prospecto para que cheguemos a 

Missão Empresarial aos EUA
BNI INTENSIFICA A DEMANDA POR PARCERIAS E A 
IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

entendimentos que consubstanciem boas 
soluções, aquelas que se encaixam perfei-
tamente nas condições e necessidades de 
financiamento em vários domínios do de-
senvolvimento do País. E estamos convictos 
– a julgar pelo grau de interesse demons-
trado – que os contactos serão, em breve, 
convertidos em parcerias efectivas”, frisou 
Abdul Jivane, quando instado a pronunciar-
-se sobre as perspectivas abertas junto de 
investidores norte americanos.

Abdul Jivane faz, portanto, um balanço 
positivo da participação do BNI na missão, 
recordando a particularidade do Banco Na-
cional de Investimento, referindo que que 

esta instituição é o único banco de desen-
volvimento e investimento moçambicano, 
vocacionado para o financiamento de pro-
jectos apostados na inovação e que contri-
buem para o processo de desenvolvimento 
sustentável de Moçambique e a dinamiza-
ção dos sectores empresariais. 

“O Banco Nacional de Investimento é um 
interlocutor privilegiado, não só junto das 
empresas moçambicanas e de investidores 
internacionais, mas também das institui-
ções nacionais e internacionais responsá-
veis pela disponibilização de instrumentos 
financeiros de apoio ao desenvolvimento”,  
concluiu. 

Abdul Jivane,  Administrador Executivo do BNI

“... a julgar pelo grau 
de interesse estamos 
convitos de que os 
contactos serão, em 
breve, convertidos em 
parcerias efectivas”
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www.bni.co.mz
Saiba mais sobre nós

Oportunidade significa ter liberdade para 
a criatividade, gerando novos momentos 
de negócio.

O BNI proporciona mais oportunidades de negócio em 

Moçambique. Este é um Banco diferente de todos os outros. 

100% moçambicano, é o Banco que faz desenvolver o país, 

apoiando e investindo em projectos - Infra-estrutura, 

Recursos Naturais, Energia, Agricultura, Indústria e Comércio 

- que desenvolvem Moçambique.
BNI. 
Banco de Desenvolvimento

DESENVOLVIMENTO
É OPORTUNIDADE
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Nyusi convidou o Secretário Estado dos EUA, John Kerry, a visitar MoçambiquePresidente da República encontrou-se com a Directora-Geral do FMI, Christine Lagarde

Delegação presidencial encontrou-se com o Edil de Houston, no Estado do Texas

PR aprecia as amonstras de solos durante a visita a Anadarco Nyusi trocou impressões com Muriel Bowser, o Edil de Washington DC 

Filipe Nyusi reuniu também com a Secretária do Comércio dos EUA, Penny Pritzker
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PR no encontro com Ban Ki-Moon, Secretário-Geral das Nações Unidas PR concede audiência a Kenneth Juster, Director-Geral da Warburg Pincus 

Chefe do Estado recebe o Prémio da International Consevation Caucus Foundation (ICCF) das mãos de Greg Carr, Presidente da ICCF

Kyle Kim, Vice-Presidente para Operações do

Compacto do Millennium Challenge Corporation (MCC) 

A Comunidade Mocambicana em Washington fez-se representar massivamente... ... para cumprimentar o ouvir o seu Presidente de visita aos EUA
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Visita à Exxon Mobil 
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PR na Anadarko, no Estado do Texas, EUA
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A esposa do Presidente da República, Isau-
ra Ferrão Nyusi, defendeu recentemente em 
Nova Iorque, Estados Unidos da América, a 
necessidade de todas as nações redobra-
rem esforços para mais acções de promo-
ção da mudança das práticas sociais que 
favorecem os casamentos prematuros das 
crianças de ambos os sexos, com um espe-
cial enfoque as do género feminino.

Discursando na reunião paralela de alto ní-
vel da Organização das Primeiras-Damas de 
África contra o HIV e SIDA (OAFLA), à mar-
gem da 71.ª Assembleia Geral das Nações 
Unidas, Isaura Ferrão Nyusi fez saber que o 
Gabinete que dirige definiu, em coordena-
ção com os diferentes Ministérios, estraté-
gias de luta contra esta prática. Tais estra-
tégias resultaram em diferentes realizações, 
de entre as quais a promoção da frequência 
e retenção das crianças na escola, em es-
pecial das raparigas; empoderamento das 
crianças, em particular das raparigas, atra-
vés de redes de partilha de informação so-
bre Direitos da Criança e competências para 
a vida; prevenção e mitigação dos casamen-
tos prematuros através de massificação da 
disponibilidade dos serviços de Saúde Se-
xual e Reprodutiva a jovens e adolescentes.

 
De acordo com a esposa do Presidente da 

República, constituem ainda acções para a 
eliminação deste mal a sensibilização, a to-
dos os níveis, das famílias, líderes religiosos, 
tradicionais, comunitários, mestres e matro-
nas dos ritos de iniciação, activistas e outros 
fazedores de opinião nas comunidades, 
aprovação da Estratégia Nacional para a 
Prevenção e Combate dos Casamentos Pre-
maturos; assistência multiforme às crianças 
em situação de vulnerabilidade e seus agre-
gados familiares; e o lançamento da Campa-
nha Nacional de Prevenção e Combate dos 
Casamentos Prematuros, previsto para este 
mês de Novembro.

Em Moçambique, a criança representa 
54% da população, com um número con-
siderável de crianças em situação de vul-
nerabilidade. “A nível global, ocupamos o 
sétimo lugar no quadro dos Estados com 
elevadas taxas de casamentos prematuros. 
E, na região Austral de África, infelizmente 
ocupamos a primeira posição”, disse ainda 
Isaura Nyusi, reiterando o compromisso do 
seu Gabinete em contribuir na melhoria da 
saúde sexual e reprodutiva das raparigas 
adolescentes, não só no seu país, mas no 
continente africano e no Mundo.

Num outro Fórum, desta vez das Primei-
ras-Damas Africanas Contra o Cancro, que 
também se realizou à margem da 71.ª As-
sembleia Geral das Nações Unidas, a esposa 
do Presidente da República afirmou que o 
cancro, associado ao HIV e SIDA, ainda cons-
titui um dos grandes desafios do sector de 

“UNAMOS ESFORÇOS NO COMBATE AO 
CANCRO E CASAMENTOS PREMATUROS”
Exorta a esposa do Presidente da República, Isaura Ferrão Nyusi

alcançamos 5877 meninas, o corresponden-
te a 69%, entre outras acções; desenvol-
vimento da capacidade de tratamento do 
cancro com o estabelecimento de Unidade 
de Radioterapia na capital do país, facto 
que permitirá salvar mais vidas humanas. 

Apesar destas acções com impacto visível, 
a Primeira-Dama de Moçambique reconhe-
ce que são ainda enormes os desafios pela 
frente, o que remete para a necessidade 
urgente de reforçar o Sistema Nacional de 
Saúde, alargando a abrangência geográfica 
e populacional do diagnóstico e tratamento 
do cancro.

Nesta visita, a esposa do Presidente da 
República escalou três estados norte-ame-
ricanos, nomeadamente Whashington DC, 
Texas (Houston) e Nova Iorque, onde visitou 
instituições de carácter social: a Clínica de 
Aconselhamento e Testagem em HIV e SIDA, 
com uma farmácia computorizada, facto 
que permite uma melhor gestão de medi-
camentos e controlo de doentes, evitando, 
assim, abandonos e faltosos no tratamento 
anti–retroviral; o centro de simulação, pes-
quisa e tratamento de cancro, com recurso 
a robôs e cobaias (ratos), na Universidade 
Howard, usado para estágio e aperfeiçoa-
mento das competências dos estudantes; o 
Centro de Cancro MD Anderson, onde teve 
oportunidade de ver a tecnologia de ponta 
usada para o diagnóstico e tratamento de 
cancro (radioterapia) com mais precisão, 
evitando erros no tratamento; e, por último, 
o Centro Comunitário “Neighborhood Cen-
ters Inc: Magnolia Early Child Development 
Center”, vocacionado para a integração e 
empoderamento das famílias de baixa ren-
da e emigrantes recém-chegados.

saúde em Moçambique.

A mãe da nação moçambicana explicou 
que, para responder à demanda por me-
dicamentos, diagnósticos e ferramentas 
inovadoras para o tratamento, assim como 
a inclusão do cancro na agenda dos Objec-
tivos Sustentáveis de Desenvolvimento, o 
Governo tem levado a cabo várias acções 
de cunho nacional, de entre as quais o lan-
çamento de diversas campanhas sobre o 

cancro para promover sinergias e induzir a 
participação de todos na prevenção, trata-
mento e combate ao cancro do colo do úte-
ro, da mama e da próstata; o envolvimento 
de mulheres reclusas das cadeias femininas 
para lhes devolver a auto-estima e motiva-
ção para a luta contra a doença; a realização 
do estudo piloto da vacina contra o Vírus do 
Papiloma Humano (HPV), em três distritos 
nas regiões Centro, Sul e Norte, em 2014, 
com um grupo alvo de 8556 raparigas, onde 

Isaura Nyusi na reunião paralela de alto nível da Organização 

das Primeiras-Damas de África contra o HIV e SIDA

Visita de Isaura Nyusi ao Centro Médico MD Anderson, advogando 

a aquisição de equipamento de diagnóstico e tratamento de cancro (Radioterapia)

“... ocupamos o 
sétimo lugar no 
quadro dos Estados, 
com taxas elevadas 
de casamentos 
prematuros. E, na 
região Austral de 
África, infelizmente 
ocupamos a primeira 
posição“


