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APRESENTAÇÃO

A série Inclusão Social, que agrega os discursos proferidos pelo Mais Alto Magistrado
da Nação Moçambicana, Filipe Jacinto Nyusi, conhece o seu quarto volume. Esta
edição, onde estão sistematizadas as alocuções feitas ao longo do ano de 2018 nos
mais variados palcos da Nação Moçambicana.
Foi da carregada agenda do Chefe de Estado que se compilaram as presentes
intervenções, organizadas em 8 capítulos, nomeadamente, (i) a Consolidação
da Unidade Nacional, Paz e Soberania, (ii) o Desenvolvimento do Capital Humano
e Social, (iii) a Promoção do Emprego, da Produtividade e da Competitividade,
(iv) o Desenvolvimento de Infra-estruturas Económicas e Sociais, (v) a Gestão
Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do Meio Ambiente, (vi) o Estado
de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização, (vii) a Cooperação,
Desenvolvimento Internacional e Diplomacia Económica e, (viii) o Estado da Nação.
A realização das Eleições Autárquicas no mês de Outubro, no quadro do
aprofundamento e consolidação do Estado de Direito Democrático em Moçambique
foi outra grande realização no transacto ano de 2018.
É nossa responsabilidade continuar, gradualmente, a erguer o pensamento do
presente ciclo governativo.

Votos de uma óptima leitura!

CAPÍTULO I

CONSOLIDAÇÃO DA UNIDADE NACIONAL,
PAZ E SOBERANIA

Presidente da República discursando na cerimónia

ACIPOL
PROMOVENDO A SEGURANÇA E JUSTIÇA, COMO FACTORES DE PAZ E
DESENVOLVIMENTO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, na cerimónia de
Graduação em Ciências Policiais
Michafutene, 14 de Março de 2018

Presidente da República interagindo com os Graduados
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Senhor Ministro do Interior;
Venerando Provedor de Justiça;
Digníssimo Vice-Procurador Geral da República;
Senhor Ministro dos Combatentes;
Senhor Governador da Província de Maputo;
Senhor Director-Geral do SISE;
Senhor Comandante da Polícia da República de Moçambique;
Magnífico Reitor e Comandantes da Academia de Ciências Policiais;
Senhores Vice-Ministros;
Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditados em Moçambique;
Senhor Administrador do Distrito de Marracuene;
Magníficos Reitores das Universidades Públicas e Privadas;
Ilustres Antigos Dirigentes do Ministério do Interior;
Prezados Docentes e Investigadores da ACIPOL;
Caros Familiares dos Graduados;
Caros Graduados;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É sempre motivo de grande honra e satisfação estarmos nesta Academia para, mais uma vez, colher
os frutos do trabalho desta instituição de ensino superior policial.
A nossa presença neste evento traduz a importância, prioridade e centralidade que atribuímos às
ciências policiais, como mecanismo de aprimoramento das competências técnico-profissionais dos
membros da corporação.
Por isso, regozijamo-nos com a vossa graduação porque, com ela, encerram uma etapa importante
do vosso processo de formação multidisciplinar no âmbito das ciências policiais, jurídicas e sociais.
A aposta na constante capacitação das Forças Policiais faz parte da política e estratégia nacional de
defesa e segurança, e materializa a nossa visão, segundo a qual a formação de capital humano é o
melhor e mais sustentável investimento rumo ao progresso e bem-estar.
Por isso, como Governo, continuaremos a investir na formação e capacitação de quadros, para
melhor responder aos desafios que enfrentamos como Nação.
COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O acto que acabamos de testemunhar configura a vossa identidade como membros da corporação
policial e eleva o vosso patriotismo, como garantes da lei, ordem e tranquilidade públicas.
A simbiose proporcionada pelo vosso currículo de formação, ao conciliar a teoria e a prática, ajudou
a abrir os vossos horizontes para novas realidades, percepções e interpretações sobre a sociedade e
as dinâmicas que a regem, as quais, por vezes, conflituam entre si.
Esse processo permitiu-vos, por exemplo, compreender que a violência é um problema público.
Permitiu-vos, também, perceber as várias nuances da criminalidade, o vosso maior inimigo.
Esperamos, pois, que tragam ricas contribuições para prevenção e mitigação da violência e da
criminalidade.
Quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista social, a polícia tem um importante papel a
desempenhar na implementação de políticas públicas de segurança, harmonizando-as com a
vertente legal.
Fenómenos como a “justiça pelas próprias mãos” e os, vulgos, "linchamentos" exigem uma abordagem
multidisciplinar muito abrangente, para que possamos compreender as suas verdadeiras causas e
desenhar as soluções mais apropriadas para enfrentar o fenómeno.
Importa, igualmente, que o nosso académico policial possa interpretar as razões que estão por
detrás da vandalização ou destruição de esquadras, sabido o papel que estas desempenham na
protecção dos cidadãos e das comunidades.
Outra questão, para a qual gostaríamos de chamar a vossa atenção, prende-se com a prevenção e
combate aos crimes cibernéticos. Esta é uma realidade atípica, mas cada vez mais actual, e com
efeitos perversos, dada a sua rápida propagação e a dificuldade de reparação dos danos.
Num mundo dominado pelas tecnologias de informação e comunicação, é fundamental que as
nossas forças da lei e ordem tenham o total domínio desta ferramenta. É exigido que sejam capazes
de, através dela, identificar os sinais de potenciais actividades criminosas, bem como os seus
autores, e tomar as medidas pertinentes, em tempo útil.
Para tal, impõe-se que a ACIPOL aprimore, continuamente, o seu currículo de formação, dedicando
particular atenção às novas formas de criminalidade. Isto permitirá que os seus graduados estejam
à altura das exigências ditadas pela prevenção e combate à criminalidade no século XXI.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Caros Graduados,
Após quatro anos de permanência nesta academia, têm agora a oportunidade de colocar em prática
os vossos conhecimentos no seio das comunidades.
Na academia, adquiriram conhecimentos teórico-científicos complementados por aulas práticas.
Contudo, saibam, igualmente, valorizar a nossa tradição como o repositório do nosso código moral;
crenças e valores que regem as comunidades.
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A vida nas comunidades não é o abstracto das teorias científicas que aprenderam aqui. Elas servem
para melhor entenderem, interpretarem e melhorarem a situação dos cidadãos.
Nesse sentido, lembrem-se sempre de que é vosso dever tratar os nossos concidadãos com respeito
e dignidade. O uso da força, para fazer cumprir a lei, deve ser uma excepção e nunca a regra.
Queremos que a vossa presença no terreno, junto dos vossos colegas mais experientes, produza
sinergias positivas e contribua para a melhoria da prestação de serviços ao cidadão; que se traduzam
em maior segurança, tranquilidade e ordem públicas.
De dia ou de noite, no campo ou na cidade, o cidadão deve sentir-se seguro nas suas actividades,
porque confia na nossa Polícia.
Por isso, caros Graduados, queremos que, ao saírem por aqueles portões, estejam claros de que o
vosso desempenho será avaliado pelo trabalho que, em nome do Estado moçambicano, prestarem
às comunidades.
Os exercícios que tiveram durante a vossa formação permanecerão como algumas das melhores
memórias da vossa vida na academia; mas o vosso laboratório prático e quotidiano será feito no diaa-dia, junto às comunidades a quem servirão.
Por isso, sejam patriotas convictos e comprometidos com o servir fielmente a Pátria moçambicana!
Caros Graduados,
A cerimónia é de todos nós, mas a festa é, particularmente, vossa!
Queremos felicitar-vos, antes de mais, pela escolha da ACIPOL para a vossa formação. Estão
igualmente de parabéns pela força de vontade, determinação e perseverança para concluir com
sucesso este curso.
Aos vossos pais, encarregados de educação, amigos e familiares vão as nossas palavras de apreço
pelo encorajamento e pelo alento que vos transmitiram para superar as dificuldades. Precisarão desta
força para superar os desafios da profissão, que são sempre mais complexos, dada a diversidade dos
nossos valores culturais.
O reconhecimento vai para os dirigentes, docentes, investigadores e toda a comunidade da ACIPOL
pelo trabalho que vêm realizando todos os anos para que tenhamos sempre mais e melhores
graduados, em especial os de sexo feminino!
Endereçamos, assim, uma palavra de apreço e encorajamento para que continuem a trabalhar e a
produzir resultados que respondam à dinâmica de desenvolvimento nacional e aos anseios do povo
moçambicano no domínio da ordem e segurança públicas.
Com votos de sucessos na vossa profissão, tenho a honra de declarer encerrada esta cerimónia de
Graduação do Curso de Licenciatura em Ciências Policiais.
Saudamos ao Governo da Província de Maputo e do Distrito de Marracuene, pelo convívio são com
a nossa ACIPOL.
Muito obrigado pela vossa atenção!
COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018
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Comandante-Geral da PRM oferecendo um quadro de lembrança ao Presidente da República

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança,
por ocasião do 43° Aniversário da Criação da Polícia da República de Moçambique
Cidade de Maputo, 17 de Maio de 2018

Presidente da República dialogando com o Comandante Geral da PRM e
o seu Adjunto
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Senhor Ministro do Interior;
Senhora Ministra na Presidência para Assuntos da Casa Civil;
Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique;
Magnífico Reitor da Academia de Ciências Policiais;
Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República;
Senhores Comandantes de Ramos;
Senhores Oficiais Generais, Superiores, Subalternos, Sargentos e Guardas;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me, em primeiro lugar, saudar a todos os membros desta corporação, Oficiais, Sargentos
e Guardas – pela passagem de mais um aniversário da criação da nossa instituição policial.
A PRM celebra a passagem de mais um aniversário sob o lema “Pela lei e ordem, servir cada vez
melhor o cidadão, lutando contra a criminalidade e combatendo a corrupção”.
Este lema encerra em si quatro factores essenciais do trabalho de um Polícia:
• a Lei, a que o Polícia deve obediência e deve cumprir rigorosamente;
• o cidadão, patrão que deve ser servido e protegido com maior atenção, dignidade e respeito;
• a criminalidade, que deve ser combatida implacavelmente; e
• a corrupção, em que o polícia não deve ser corruptível ou corruptor, e que deve ser erradicada
da corporação.
Ao longo da sua existência, e pelas metamorfoses que foi sofrendo, temos notado, com satisfação,
que vivemos dias em que a nossa corporação policial se tem esforçado por abordar estes factores,
de forma directa e objectiva.
Cria sinergias positivas entre o serviço e o cidadão, em benefício da segurança e tranquilidade
efectivas que o país hoje regista. Por isso, a Polícia da República de Moçambique está de parabéns!
Caros Membros da Polícia da República de Moçambique,
A corporação policial foi criada com o fim sublime de servir os interesses do Estado e do povo
moçambicano.
A materialização deste desiderato implica, incondicionalmente, uma articulação cada vez mais forte
entre a polícia e o cidadão, uma articulação baseada no respeito, consideração, tratamento digno e
busca incansável de soluções para os problemas presentes.

COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

25

Nesse contexto, exige-se da Polícia da República de Moçambique uma actuação cada vez mais
consentânea, como garante dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos.
O polícia de Moçambique deve assegurar o respeito estrito aos princípios básicos da actuação policial,
no concernente ao uso da força e de outros meios coercivos, da ética e deontologia profissional, e do
código de conduta do agente da lei e ordem.		
Desde a sua criação, a PRM tem encarado desafios complexos, resultantes da dinâmica dos
fenómenos sociais. Referimo-nos, entre outros:
• ao crescimento demográfico incessante, isto é, ao aumento populacional;
• aos movimentos migratórios, com destaque para a imigração ilegal;
• ao esbatimento das fronteiras geográficas;
• à evolução constante das tecnologias de informação e comunicação; e
• aos crimes transfronteiriços, com realce para o tráfico de drogas e de pessoas.
Esta dinâmica propicia o surgimento de novas formas de conflitualidade social e novas dimensões
de criminalidade.
Exige da Polícia um esforço permanente de adequação do modus operandi e das técnicas e
estratégias de prevenção e combate ao crime o que, muitas vezes, não se compadece com a escassez
de recursos.
Ainda assim, estamos conscientes de que, com sacrifício, abnegação e coragem das moçambicanas
e moçambicanos que integram as fileiras da PRM, tudo tem sido feito para garantir a segurança das
populações e para manter a ordem pública.
Conhecemos as dificuldades e os riscos que os polícias enfrentam, e que são inerentes à profissão.
Porém, temos a inabalável convicção de que esses desafios realçam, em cada um de vós, os valores
mais nobres de amor à pátria, espírito de sacrifício e compromisso com os interesses nacionais.
Estimados Altos Oficiais da PRM,
Ao celebrarmos mais um aniversário, somos também chamados a fazer uma introspecção e a
reforçarmos o nosso compromisso de combater, no seio da PRM, os comportamentos desviantes
que alguns dos nossos colegas insistem em privilegiar, em detrimento dos objectivos e imagem da
nossa instituição, e em prejuízo do povo que juramos servir.
Só assim a PRM honrará o seu lema como guardiã da Lei e Ordem, reforçando a confiança dos
cidadãos e contribuindo para a atracção de mais investimentos para o país, condição indispensável
para o desenvolvimento de Moçambique.
Como Estado, continuaremos a investir no reforço da capacidade institucional, através da formação
permanente, bem como no do provimento de diferentes recursos, capazes de facilitar o trabalho da
Polícia da República de Moçambique.
Estimados Oficiais,
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Como é do vosso domínio, o Governo tem estado a dialogar com a RENAMO, com o objectivo de
estabelecer a Paz efectiva em Moçambique.
Nesta frente, as Forças de Defesa e Segurança sempre estiveram presentes, dando a sua participação
para que esta paz seja uma realidade.
Reafirmamos que o processo continua, naturalmente, exigindo neste momento esforços adicionais
para a socialização e harmonização dos avanços que haviam sido alcançados, sobretudo, no que
tange aos passos a dar no processo de descentralização. Sempre foi nosso consenso primário,
durante o diálogo, desencadear um processo pacífico, estável e sustentável, como resultado bem
estudado, a partir das lições do passado.
Termino dirigindo uma palavra de saudação, reconhecimento e de louvor a todos os membros da
corporação: Guardas, Sargentos, Oficiais Subalternos, Oficiais Generais da PRM e funcionários civis
do Ministério do Interior que, ao longo do país e, por vezes, em situações adversas, de forma heróica,
com brio e valentia, têm estado a manter a ordem, contrariando o crime em Moçambique.
Com enormes dificuldades, e ignorando os riscos – com o objectivo único de servir o cidadão –, a
PRM tem estado a manter o país harmonioso, uno e indivisível, com a tranquilidade necessária, no
processo da construção de prosperidade para todos.

Bem haja a Polícia da República de Moçambique!

Muito obrigado pela vossa atenção!

COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

27

Foto de Família com membros da Direcção do MINT e da ACIPOL

ESAPOL, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA NA ACTUAÇÃO POLICIAL
FORMANDO HOJE, COM EXCELÊNCIA, O SARGENTO DO AMANHÃ
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, na cerimónia
de Encerramento do Primeiro Curso de Sargentos da Polícia da República de
Moçambique
Metuchira, 24 de Maio de 2018

Instruendos saudando em passo de revista
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Senhor Ministro do Interior;
Senhora Governadora da Província de Sofala;
Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique;
Senhor Comandante-Geral da ESAPOL;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhor Comandante da ACIPOL;
Senhores Membros do Governo Provincial e Distrital;
Senhores Oficiais, Sargentos e Guardas da Polícia da República de Moçambique;
Caros Combatentes da Luta de Libertação Nacional e Autoridade Comunitária;
Caros Graduados do Primeiro Curso de Sargentos da Polícia;
Caros Familiares dos Graduados;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Há cerca de vinte meses aqui estivemos para proceder à inauguração desta Escola de Formação de
Sargentos da Polícia (ESAPOL), que ostenta o nome do Herói Nacional Tenente-General Oswaldo
Assael Tazama, que foi o primeiro Comandante-Geral da Polícia da República Popular de Moçambique.
Na mesma ocasião, procedemos à abertura do Ano Lectivo Escolar. Durante a cerimónia de abertura,
deixamos clara a nossa visão sobre a ESAPOL. Afirmamos que
A carreira de Sargento destina-se ao exercício de funções de Comando e Chefia, de natureza
executiva, carácter técnico e administrativo. Ao sargento recai a responsabilidade de conduzir
os guardas da Polícia no cumprimento da ordem do dia-a-dia nas unidades e sub-unidades.
Ser Sargento significa ter competências para compreender e explicar os fenómenos que o
circundam, e saber transmitir com clareza, convicção e eloquência, e fazer cumprir as ordens
que recebe dos seus superiores aos subordinados da sua responsabilidade.

É, pois, com muita satisfação que aqui voltamos, para colher os primeiros frutos desta sementeira,
representados pelo grupo de Sargentos perfilados à nossa frente.
São jovens provenientes de todas as províncias do nosso país que, durante 18 meses, foram objecto
de um processo de formação rigoroso, aturado e completo, que lhes capacitou para o exercício de
funções dentro da hierarquia policial.
Pelos níveis de desempenho alcançados, tanto na formação específica como na humana, dirigimos
os nossos cumprimentos a todo o pessoal desta Instituição. Refiro-me aos docentes, instrutores,
pessoal civil e aos próprios graduados.
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Os resultados obtidos são o testemunho do excelente trabalho que desenvolveram como equipa. Por
isso, digo parabéns à equipa fundadora da Escola de Sargentos da Polícia!
Saúdo, de forma especial, à população do distrito de Nhamatanda, e, em particular, da localidade de
Metuchira, pelo apoio que continua a prestar à Escola.
A minha saudação é extensiva a todos os presentes que se juntam a nós neste momento especial em
que testemunhamos a graduação desta primeira amostra de Sargentos da Polícia.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Durante muito tempo, a formação regular, permanente e contínua, de polícias, incidia sobre as
categorias de Guardas, em Matalane, ao nível básico; e Oficiais da Polícia, na Academia de Ciências
Policiais (ACIPOL), no nível superior.
Com a criação da ESAPOL restabelecemos a ponte entre as categorias da carreira policial, assegurando
um alinhamento consistente ao nível de toda a formação, de modo a garantir a disponibilidade de
polícias competentes e com qualificação média a todos os níveis do serviço policial.
Doravante, o percurso dos agentes da Polícia será feito de forma orientada e objectiva, fazendo com
que cada categoria profissional seja preenchida por profissionais com os requisitos e conhecimentos
correspondentes às tarefas que desempenham.
A vossa categoria profissional é de Sargento. Ela encontra-se na espinha dorsal da estrutura policial.
Por conseguinte, é vossa responsabilidade garantir que a Ética, a Deontologia e Doutrina policial
sejam rigorosamente interiorizadas e implementadas a todos os níveis, de modo a estabelecer um
sistema policial sólido, íntegro e eficiente.
O Sargento é preparador, monitor e supervisor da capacitação técnica e tática dos subordinados. É
o responsável pelo estado físico, psíquico, de saúde e moral dos guardas que ele comanda e dirige
no exercício de actividades, na esquadra ou unidade policial. O sargento deve ser respeitado pelos
membros da sua unidade; deve fazer respeitar a lei. O sargento respeita a sua chefia de comando e é
fiel aos princípios básicos da disciplina da Polícia da República de Moçambique.
A vossa missão de sargentos só pode ser bem sucedida se liderarem, pelo exemplo; pelo que
vós devereis ser o modelo vivo do aprumo e garbo policial, da disciplina e ordem profissional, do
patriotismo e entrega ao serviço policial, em prol do Estado e do Povo moçambicano.
Minhas Senhoras, Meus Senhores,
Distintos Sargentos,
Em muitas zonas do nosso país, o polícia é o representante mais imediato do poder e da autoridade
do Estado.
Nesse contexto, o polícia deve ser o espelho do próprio Estado: disciplinado, organizado, promotor e
defensor dos direitos humanos e dos interesses do Estado e das populações.
Quem é responsável por manter essa postura é o Sargento; são vocês.
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O sucesso da aplicação de medidas práticas de prevenção e combate à criminalidade, e aos acidentes
de viação, depende da existência de polícias verdadeiramente comprometidos com a sua missão
bem comandada.
Esperam-vos pois, nos postos e esquadras policiais, bem como na via pública, situações intensas,
diferentes das que experimentaram durante a vossa formação.
Caros Dirigentes do Ministério do Interior e do Comando Geral da Polícia da República de
Moçambique,
Graduamos hoje jovens polícias competentes e qualificados para o comando e liderança da classe
intermédia da carreira policial, num ambiente nacional e internacional caracterizado por novos
actores, novas ameaças e um novo conceito de segurança. Existem actores estatais e não estatais
como as ONGs, a Sociedade Civil, empresas multinacionais, grupos terroristas e extremistas ou
redes do crime organizado. Consideramos ameaças o terrorismo, imigração ilegal, proliferação de
armamento, entre outras. O novo ambiente remete-nos aos compromissos cooperativos e alargados,
o que faz com que celebremos acordos de cooperação com os vizinhos e mais.
Neste âmbito, instruímos ao Comando Geral da PRM para que faça o devido enquadramento e
acompanhamento destes profissionais, de forma sábia, estratégica e eficiente, ao nível da estrutura
nacional da Polícia da República de Moçambique, garantindo o empenho máximo do seu potencial.
À ESAPOL, vão os nossos votos de que continue crescendo, aumentando a sua capacidade de
formação e funcionamento, elevando os níveis de ingresso e diversificando as áreas de formação.
Queremos que da ESAPOL saiam os melhores sargentos que sirvam de destaque no seio das Forças
de Defesa e Segurança.
Aos familiares dos graduados que, certamente, deram o seu melhor para que os mesmos fizessem
uma escolha responsável e terminassem a formação com sucesso, vai o nosso reconhecimento e o
pedido para que continuem a incentivá-los a crescer na carreira que escolheram e nas suas vidas
pessoais.
Termino, desejando a todos, em particular aos recém-graduados, muita saúde e sucessos.
Com estas palavras, tenho a honra de declarar encerrado o Primeiro Curso de Sargentos da Polícia
da República de Moçambique.

Muito obrigado!
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Presidente da República discursando na cerimónia

FORÇAS ARMADAS DE DEFESA DE MOÇAMBIQUE
GARANTE DA PAZ, RECONCILIAÇÃO E COESÃO DOS MOÇAMBICANOS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, na cerimónia de
Promoção e Patenteamento de Oficiais do EMG das FADM
Maputo, 16 de Agosto de 2018

Comandante-Chefe das FDS patenteando um Oficial
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Senhor Ministro da Defesa Nacional;
Senhor Ministro do Interior;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhor Director-Geral do SISE;
Senhor Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique;
Senhores Membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança;
Senhores Comandantes de Ramos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Senhores Comandantes da Polícia da República de Moçambique;
Caros Oficiais Generais e Superiores das Forças de Defesa e Segurança;
Antigos Dirigentes do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Estimados Sargentos, Soldados e Praças;
Ilustres Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O nosso país caminha firme na consolidação da paz efectiva e duradoura, como resultado da escolha
dos moçambicanos de privilegiar o diálogo para ultrapassar as diferenças entre si.
No quadro desse diálogo, de consenso em consenso, estamos a construir a confiança e a encontrar
soluções feitas em Moçambique, e por irmãos moçambicanos determinados a transformar as
hostilidades do passado em pilares da concórdia e convivência pacífica no império da lei.
No dia 11 de Julho do ano em curso, confirmámos os entendimentos que fomos construindo com
a liderança da Renamo, que culminaram com a assinatura do Memorando de Entendimento sobre
Assuntos Militares no pretérito dia 6 de Agosto de 2018.
No âmbito deste importante documento, ontem anunciamos perante a Nação moçambicana e o
mundo, a constituição das equipas de trabalho para a sua implementação.
Dissemos que uma das nossas prioridades, no roteiro da paz efectiva, era o enquadramento nas
FADM e na PRM. Esse enquadramento não é mais do que a consolidação da reconciliação já vivida
no seio das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, pois, os oficiais que acabámos de patentear,
e que o Estado Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique irá incorporar em
missões previamente acordadas, não são novos; são membros das Forças Armadas de Defesa de
Moçambique desde a sua criação.
Adicionalmente, afirmámos que os nossos entendimentos preconizam o Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração, cessação definitiva das hostilidades militares e a garantia de que só
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instituições autorizadas por lei, onde vocês fazem parte, podem possuir, portar e transportar armas
de fogo, e mais ninguém.
Hoje confirmamos, mais uma vez, que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique são o laboratório
da preservação da paz, coesão e reconciliação dos moçambicanos.
A elas, sendo filhas do povo moçambicano, cabe a defesa da nossa independência, soberania e
integridade territorial do país, bem como a preservação do sistema de valores que nos distinguem
como moçambicanos.
Caros Convidados,
A cerimónia de promoção e patenteamento dos Oficiais das Forças Armadas, que hoje temos a
honra de presidir, é um acto que, mais do que um ritual organizacional inerente a esta instituição,
demonstra, de forma inequívoca, o nosso compromisso de construir, consolidar e preservar este
bem inalienável dos moçambicanos.
Trata-se de oficiais que, independentemente da sua proveniência, têm estado a servir as Forças
Armadas de Defesa de Moçambique. Aliás, a proveniência de todos é o povo moçambicano.
Foram promovidos em reconhecimento das suas qualidades profissionais, ético-morais e de elevada
disciplina, características intrínsecas à sua condição de defensores da Pátria Moçambicana.
Por isso, deverão honrar o seu juramento, servindo com abnegação, lealdade e zelo Moçambique
e os moçambicanos, nesta instituição apartidária cujas missões estão claramente definidas na
Constituição da República, e demais legislação de defesa e segurança.
O vosso juramento foi: “Eu .... Juro por minha honra, consagrar todas as minhas energias e a minha
vida à defesa da Pátria e da Constituição da República, e da Soberania Nacional. Juro obedecer
fielmente ao Presidente da República, Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança de
Moçambique”. É a este mandato que devem obedecer.
Caros Oficiais Patenteados,
Por isso, ao promovermos e patentearmos os Coronéis Xavier António e Araújo Andeiro Maciacona,
ao posto de Brigadeiro, e os Capitães de Mar e Guerra Ibrahimo Lácimo Abibo e Inácio Luís Vaz, ao
posto de Comodoros, queremos encorajar-vos a emprestarem à classe a que passam a pertencer, e
às FADM e FDS em geral, o vosso saber e experiência, elevando o seu prestígio e dignidade.
Manifestamos o nosso apreço por terem aceite a missão da Pátria de continuarem a servir numa das
instituições que estrutura o nosso Estado de Direito Democrático: as Forças Armadas de Defesa de
Moçambique.
Passam a integrar uma classe de Oficiais – a de Generais – que impõe responsabilidades de direcção
e gestão de recursos humanos, materiais e financeiros.
Com a vossa experiência, conhecimentos e sentido de disciplina, temos a certeza de que darão o
vosso contributo para tornar as nossas Forças Armadas de Defesa de Moçambique cada vez mais
aptas a cumprir as missões constitucionalmente consagradas.
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De igual modo, queremos felicitar aos dez Oficiais Superiores que foram patenteados nesta
cerimónia, exortando-os a pautarem por uma conduta que os dignifique, a eles e às Forças Armadas
de Defesa de Moçambique.
Sabemos que, atentos aos desafios presentes e futuros, à nossa soberania, integridade territorial
e à necessidade de manter relevantes as FADM perante as ameaças à sua coesão e eficiência
no cumprimento do seu papel, continuarão a desenvolver as vossas aptidões e competências
profissionais.
Além de formações nos estabelecimentos de ensino militar nacionais, ou fora do país – como nas
funções de comando e direcção que os novos postos vos conferem – há que desenvolver esforços
individuais para adquirir mais conhecimentos, pois vão comandar oficiais jovens que trazem consigo
conhecimentos sobre a ciência militar, adquiridos nas academias. É com estes jovens que devem
trabalhar.
Caros Oficiais Superiores e Generais,
A nossa decisão recaiu em vós, porque conhecemo-vos bem e acreditamos que irão acrescentar
valor na coesão das nossas Forças Armadas, e irão manter-se leais aos interesses desta Pátria de
todos nós, bem como continuarão a contribuir para consolidar a unidade nacional e a reconciliação
dos moçambicanos.
A partir de hoje, têm a árdua, mas dignificante oportunidade, de demonstrar ao nosso povo que
os postos que passam a ostentar são condicentes com a nobreza e o sentido de missão que
reconhecemos às Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
Para isso, nos vossos actos, primam pela estrita observância do regime jurídico e regulamentar das
FADM, que sabemos que, como profissionais que são, assim farão.
Tenham sempre presentes esses instrumentos, porque neles encontrarão a clareza das vossas
missões individuais como classe de oficiais e como conjunto – Forças Armadas de Defesa de
Moçambique – que defende o povo moçambicano e os interesses nacionais.
A vossa melhor história de sucesso profissional só poderá fazer sentido se Moçambique viver a paz
efectiva; caso contrário, de nada valerá o vosso juramento. Não há paz só para mulheres e nem
existe só para jovens.
Queremos que as FADM continuem a defender a unidade dos moçambicanos, continuem a defender
Moçambique até ao último cidadão ou ao último metro quadrado desta terra amada, por isso, a
afronta ao Estado Moçambique pelo grupo de malfeitores, através de actos bárbaros e de terror
sobre as nossas populações e suas propriedades em alguns distritos do norte da Província de Cabo
Delgado.
Este desafio, imediato, deve merecer a pronta e eficaz resposta das Forças Armadas de Defesa de
Moçambique, com o vosso individual envolvimento.
Estimados Oficiais Generais e Superiores, Subalternos, Sargentos, Soldados e Praças,
Queremos terminar, reiterando as nossas felicitações e os votos de sucessos aos recém-patenteados
na sua carreira militar.
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Aos familiares, colegas e amigos, pedimos que continuem a prestar o apoio indispensável aos
novos Generais, para o exercício cabal das suas funções nos postos para os quais acabam de ser
promovidos.
Convido a todos a acompanharem-me num brinde:
• à saúde dos oficiais patenteados;
• ao êxito na sua carreira e funções; e
• à saúde de todos os presentes;

Muito obrigado!
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Comandante-Chefe das FDS interagindo com a Direcção Superior das FDS ladeados por Oficiais Generais e Superiores
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Presidente da República passando em revista a parada

FORÇAS ARMADAS DE DEFESA DE MOÇAMBIQUE
GUARDIÃO FIEL DAS CONQUISTAS DO POVO MOÇAMBICANO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, na cerimónia de
Encerramento do IX Curso de Formação de Sargentos dos Quadros Permanentes e do
XIII Curso de Sargentos Milicianos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique
Boane, 9 de Novembro de 2018

Presidente da República entregando diploma a um Formando
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Senhor Ministro da Defesa Nacional;
Senhor Vice-Ministro da Defesa Nacional;
Senhor Director-Geral do SISE;
Senhor Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Senhor Governador da Província de Maputo;
Senhor Comandante da Escola de Sargentos das Forças Armadas “General do Exército Alberto
Joaquim Chipande”;
Senhora Administradora do Distrito de Boane;
Senhor Presidente do Conselho Municipal de Boane;
Senhores Oficiais Generais, Superiores, Subalternos, Sargentos e Praças das Forças Armadas
de Defesa de Moçambique;
Caros Sargentos Graduados;
Distintos Líderes Tradicionais;
Ilustres Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Passam praticamente dois anos desde que estivemos aqui pela última vez para, com a atenção
e o carinho que sempre prestamos às Forças Armadas de Defesa de Moçambique, dirigirmos a
Cerimónia de Encerramento dos cursos de Formação de Sargentos dos Quadros Permanentes e do
XIII curso de Sargentos Milicianos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
As Forças Armadas de Defesa de Moçambique são o fiel guardião das conquistas do povo
moçambicano, papel para cujo cumprimento, com sucesso, impõe-se uma formação sistemática, e
a todos os níveis, de todos os seus servidores.
As conquistas materiais e morais – como o nosso sistema de valores e princípios, a integridade e
unicidade do nosso território, a própria moçambicanidade –, não obstante serem intangíveis, exigem
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique um desempenho à altura das responsabilidades a
que estão acometidas, por imperativo constitucional.
A par desta incumbência, às Forças Armadas de Defesa de Moçambique cabe executar missões
específicas, incluindo as de cariz humanitário e de manutenção da paz, que cristalizam as relações
civis-militares, conferindo-as maior relevância e visibilidade no serviço que prestam à Pátria.
Queremos, assim, usar esta ocasião auspiciosa para manifestar o nosso reconhecimento às nossas
Forças Armadas de Defesa de Moçambique pelo seu empenho e dedicação em prol da defesa da
Pátria e dos seus valores fundamentais.
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Saudamos, também, a direcção máxima das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, o comando
desta Escola de Sargentos das Forças Armadas “General do Exército Alberto Joaquim Chipande” e os
graduados que são o principal motivo do nosso júbilo hoje.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
É motivo de enorme satisfação que esta cerimónia tenha lugar num momento particularmente
crucial e sensível para a consolidação da paz, um valor sagrado e inalienável dos moçambicanos.
Moçambique percorre aqueles que acreditamos serem os últimos procedimentos para o alcance
da Paz efectiva, sustentável e duradoura: o clamor unânime de todos os moçambicanos, apesar de
existirem os que condicionam a paz a outros processos pré-concebidos.
O processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos efectivos armados da Renamo –
em curso no nosso país e com a participação de Observadores Internacionais –, traz responsabilidades
e desafios acrescidos à instituição e estrutura das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
Às nossas Forças Armadas cabe manter a sua coesão interna, cumprir escrupulosamente os seus
Regulamentos e o Estatuto dos seus membros, desenvolvendo o profissionalism; cabe a elas o
respeito pela Constituição da República. É, também, às Forças Armadas que se exige a defesa das
conquistas dos moçambicanos e preservação dos seus valores contra quaisquer ameaças.
Estes são atributos e missões que as Forças Armadas só podem lograr cumprir com membros
obedientes, bem disciplinados, devidamente formados e altamente profissionalizados, de modo
a assegurar a plenitude de cada centímetro quadrado do solo pátrio, a integridade física do povo
moçambicano e a salvaguarda da sua propriedade.
À classe de Sargentos, que hoje se gradua nesta Escola, cabe a missão de incutir, no seio dos praças
sob a sua alçada, estes valores de profissionalismo, dedicação, zelo e disciplina, de modo que
concorram para que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique mantenham elevados índices de
prontidão e êxito no cumprimento das missões a que acima aludimos.
Não é por acaso que se designa a esta categoria de membros como coluna vertebral das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique, cujo processo de estruturação, organização e modernização é
um desafio constante que só pode ser superado com pessoal devidamente instruído e imbuído de
espírito patriótico.
Como temos vindo a enfatizar, a formação foi, é e sempre será a prioridade. Porque sem ela, o papel
e a importância do sector da defesa dificilmente podem prevalecer e, com ela, a sobrevivência do
próprio Estado, num mundo competitivo e pleno de ameaças cada vez mais difusas e atípicas.
Os Sargentos, por serem uma categoria intermédia – entre o Oficial e o Praça, garantem a
comunicação permanente, efectiva e profissional entre os níveis táctico, operacional e estratégico,
permitindo que a política de defesa nacional encontre, por via de planos traçados, uma expressão
prática e concreta. Por isso é que temos exigido a selecção dos melhores jovens para ingressarem
nesta classe, como uma carreira honrosa e fundamental para a prossecução dos objectivos da
Política de Defesa Nacional.
A introdução de cursos de Sargentos Milicianos é uma prática que queremos encorajar, por
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permitir o aproveitamento dos recursos humanos que ingressam nas Forças Armadas com um
nível académico de 12ª Classe, ou equivalente, susceptível de agregar competências na gestão e
comando de pequenas sub-unidades.
Outrossim, traz ganhos significativos na retenção e profissionalização de quadros da carreira de
Sargentos, e permite formar, em pouco tempo, sargentos com a competência requerida.
Incentivamos, igualmente, que a Escola de Sargentos “General de Exército Alberto Joaquim Chipande”
continue a transmitir, com rigor, aos quadros por si formados, os valores cívico-patrióticos, lealdade,
honestidade e bravura, atributos conducentes ao cumprimento brioso e zeloso das missões das
Forças Armadas, fazendo jus às qualidades do seu patrono.
O papel do Sargento, nas Forças Armadas, a classe que apoia os Oficiais na sua função de comando
– e permite a comunicação e articulação entre os diferentes escalões, viabilizando a execução de
tarefas pelos praças –, nunca pode ser negligenciado, porque encarna as virtudes exigidas dos
membros da instituição militar.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Porque somos uma instituição em crescimento, queremos aproveitar esta ocasião para incentivar à
Direcção das Forças Armadas, em geral, e ao Comando desta Escola, em particular, a encontrarem
formas de aumentar o caudal de formação neste estabelecimento.
Recomendamos que, transcorridos 10 anos da entrada em funcionamento da Escola de Sargentos
das Forças Armadas, façam uma avaliação exaustiva do impacto dos quadros por ela graduados no
desempenho das FADM, no cumprimento das suas variadas missões, em todo o território nacional.
Identifiquem os aspectos menos positivos e os positivos, bem como as medidas apropriadas,
visando capitalizar o que é bom e eliminar ou corrigir o que tiver sido menos conseguido, e apurar a
excelência no processo de formação.
Temos, orgulhosamente, conhecimento de que jovens formados neste estabelecimento de ensino
militar, quando empenhados em missões, sem vacilar, cumprem-nas com zelo e profissionalismo,
seguindo o exemplo dos jovens da geração de 25 de Setembro, percussora das Forças Armadas de
Defesa de Moçambique – fonte inesgotável de inspiração.
Caros Graduados,
Esta cerimónia marca apenas o fim de uma etapa, que é a fase de formação, abrindo,
consequentemente, uma nova e mais empolgante página, que é a vossa vida profissional.
As duas fases são indissociáveis, pois não existe brio e profissionalismo que se alicercem apenas na
teoria, desprovida de prática. Por outro lado, durante o exercício das vossas funções na carreira de
sargentos, terão muitas lições no teatro operacional; quer com os vossos superiores, quer com os
vossos subordinados directos, pois não se aprende só na escola e o saber não ocupa lugar.
Como jovens, de hoje em diante têm a grande missão de mostrarem a outros jovens, dentro e fora do
quartel, que a vossa missão é de promoção da disciplina, ética, patriotismo e respeito, que a vossa
missão é defender Moçambique e os moçambicanos.
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Os desafios das missões que vos forem incumbidas pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique
serão uma prova ao cumprimento do vosso juramento e um teste à vossa prontidão e valorização à
confiança que o país deposita em vós. Por isso, cumpram-nas com efectividade e garantam sempre
o sucesso no seu cabal cumprimento.
Ao transporem a Porta das Armas deste histórico quartel de Boane, vossa escola para sempre,
tenham sempre presentes as grandes lições que daqui levam para as subunidades e para a vida em
sociedade:
• Cultivem os valores pelos quais se guiam as Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
• Aprofundem o sentido de Unidade Nacional, o amor à pátria, abnegação e espírito de entrega
ao bem do país e do povo;
• Aperfeiçoem a disciplina, aprumo, organização, higiene e limpeza individual e colectiva;
• Aprendam a produzir para o reforço do asseguramento logístico; e
• Colaborem para prevenir doenças, como forma de manter a sintonia com a agenda nacional de
luta contra as epidemias que, infelizmente, ainda afectam as comunidades.
A vossa contribuição nos locais onde serão afectos, tanto entre os colegas assim como com a
comunidade, será de grande utilidade no exercício das funções que irão abraçar a partir de hoje. Por
isso, de cada um de vós se espera um papel de grande relevo no contexto de integração de jovens
nas fileiras das Forças Armadas.
Repito, mais uma vez: é convosco que os praças e os recrutas irão aprender, em primeira mão,
os valores da vida militar, patriotismo, disciplina militar, espírito de equipa e, acima de tudo,
o cumprimento dos vossos deveres e tarefas. Saibam valorizar e pôr em prática, nas unidades e
subunidades das nossas Forças Armadas, os conhecimentos aqui adquiridos; e sejam exemplos da
proactividade e criatividade, na sua aplicação, buscando soluções para superar os desafios inerentes
à carreira militar, de acordo com o momento.
A vossa experiência de vida deverá servir de incentivo ao cumprimento do Serviço Militar; e seja
inspiradora para outros jovens que queiram ingressar, como quadros permanentes, nas fileiras das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
Caros Oficiais Generais,
Superiores e Subalternos,
Sargentos e Praças,
Queremos, neste momento de festa, pelo 10º aniversário da criação da vossa instituição, exortarvos a resgatar os valores militares herdados dos jovens do “25 de Setembro”, fonte de inspiração
de todas as gerações de defensores desta Pátria de Heróis. Por isso, continuem a orgulhar-nos e a
manter sempre alta a fasquia da dignidade que granjeamos no país e fora deste.
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A terminar, desejamos muita sorte em todas as frentes onde seguirão, sejam elas no teatro norte
de Cabo Delgado ou nas fronteiras terrestres ou marítimas; na logística ou mesmo nas missões
humanitárias ou de pacificação.
Enaltecemos o trabalho realizado pelo Comando da Escola de Sargentos, Corpo de Instrutores e
Professores, e o apoio prestado pelas autoridades do Governo da Província de Maputo, Distrito e
Município de Boane, autoridades tradicionais e encarregados de educação.
Vai, igualmente, o nosso reconhecimento pela hospitalidade da população local, assim como pela
generosidade daqueles que, directa ou indirectamente, contribuíram para o êxito do processo
formativo destes jovens.
Com estas palavras, temos a honra de declarar formalmente encerrado o 9º Curso de Formação de
Sargentos e o 13º Curso de Sargentos Milicianos.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República apreciando obras de estudantes

ISEDEF
NA VANGUARDA DA FORMAÇÃO MILITAR E FIEL À SUA MISSÃO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, na cerimónia
de Encerramento do 5º Curso de Estado-Maior Conjunto, 8º Curso de Promoção a
Oficiais Superiores e Mestrados em Relações Internacionais, Negócios e Liderança
Internacional, Direito e Segurança, e Ciências de Educação
Província de Maputo, 19 de Novembro de 2018

Presidente da República interagindo com os Formandos
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Senhor Ministro da Defesa Nacional;
Senhor Ministro do Interior;
Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional;
Senhor Director-Geral do SISE;
Senhor Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Senhor Governador da Província de Maputo;
Senhores Antigos Dirigentes do Ministério da Defesa Nacional;
Senhor Comandante do ISEDEF;
Senhora Administradora do Distrito da Matola;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade da Matola;
Senhores Oficiais Generais; Superiores, Subalternos, Sargentos e Praças das Forças Armadas
de Defesa de Moçambique;
Magníficos Reitores de Instituições de Ensino Superior;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me que, em primeiro lugar, manifeste a minha satisfação pelo ensejo de presidir ao
encerramento dos Cursos de Estado-Maior Conjunto, de Promoção a Oficiais Superiores e de
Mestrados em Relações Internacionais, Negócios e Liderança Internacional, Direito e Segurança, e
de Ciências de Educação.
Saudamos as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em todo o território nacional, e a todos os
presentes nesta importante cerimónia que coincide com o sétimo aniversário da criação do ISEDEF.
O ISEDEF tem se tornado instrumento fiel ao nosso crescimento e maturidade, no domínio da
formação de Quadros Permanentes das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, e não só.
Por isso, a aposta em valores como profissionalismo, rigor académico e científico; a busca incessante
pela excelência e a necessidade de reforçar permanentemente, nos quadros que forma, o patriotismo,
a lealdade, o sentido de camaradagem, a bravura e a solidariedade, são atributos que o ISEDEF deve
cultivar e desenvolver.
É neste contexto que voltamos a exortar o ISEDEF a continuar a contribuir para a superação dos
desafios presentes e futuros do Estado e da nação moçambicana, olhando-os sob o seu próprio
prisma.
A Unidade Nacional, a manutenção da paz e da segurança, a exploração da posição estratégica
do país para o interesse nacional, bem como o subsídio ao aprofundamento do Estado de Direito
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Democrático, constituem alguns desses desafios a que as nossas instituições, incluindo esta, são
chamadas a responder, cada uma na sua própria natureza e missão específica.
Queremos, por outro lado, desafiar o ISEDEF a encontrar o seu nicho para o sucesso do processo
de Paz em Moçambique, incutindo, nos quadros que forma, aqueles valores que concorrem para
o melhor entendimento de que a paz não é uma opção, mas um destino, uma necessidade e o
maior interesse dos moçambicanos; e, por ele – pelo processo de Paz em Moçambique –, as Forças
Armadas de Defesa de Moçambique devem lutar e, sempre, vencer!
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
É fresca a memória. Embora tenha sido há sete anos que criámos o ISEDEF como instituição de
ensino militar, com uma missão bem clara, a de proporcionar uma formação contínua aos Quadros
Permanentes das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, promovendo o desenvolvimento
das Forças Armadas nos planos científico, doutrinário e técnico-militar, e apoiar a formulação
do pensamento estratégico nacional através do estudo, formação, investigação e divulgação
das questões de Defesa e Segurança, hoje afigura-se importante que encetemos uma viagem
retrospectiva para a sua génese, para aferirmos se a missão do ISEDEF está a ser cabalmente
cumprida e se o foco para o qual esta instituição de ensino superior militar foi criada subsiste.
Esta viagem não tem de ser, necessariamente, imaginária, porque a instituição já formou quadros
que exercem várias funções na estrutura do sector de defesa, e não só; quer na sua componente
operacional, nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, quer na de gestão política e apoio
logístico, ao nível do Ministério da Defesa Nacional.
Devemo-nos indagar se estes quadros acrescentam valor nas instituições a que estão afectos, em
âmbitos diversificados, sendo, o principal, o seu desempenho e o das instituições a que pertencem.
Volvidos sete anos, devemo-nos perguntar e encontrar respostas para as seguintes questões:
em que medida os quadros saídos desta instituição promoveram o desenvolvimento das Forças
Armadas nos planos científico, doutrinário e técnico-militar? Até que ponto apoiaram a formulação
do pensamento estratégico nacional? O que é que o estudo, formação e investigação produziram,
em termos de solução de desafios de Defesa e Segurança, face às ameaças reais e potenciais à
Nação Moçambicana?
As respostas às questões acima colocadas, para a reflexão de todos nós, permitir-nos-ão a
verificação dos curricula ou do conteúdo da formação que ministramos. Seremos capazes de avaliar
a sua relevância, ou não, ou se o tempo de formação ajuda o ISEDEF a ser fiel à sua missão ou, ainda,
se os cursos que promovemos incidem sobre as necessidades reais do sector de defesa, para o qual
servimos, e do país em geral.
Estimados Oficiais e Dirigentes do Ministério da Defesa Nacional,
A reflexão crítica que desafiamos ao ISEDEF, aos quadros aqui formados e às instituições a quem
servem a é extensiva a outros estabelecimentos de ensino militar e/ou para-militares das Forças de
Defesa e Segurança.
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O acompanhamento permanente da evolução científica, tecnológica e da arte militar, bem como das
alterações no Sistema Internacional e da Geopolítica, é uma faceta fundamental nas actividades do
ISEDEF.
Atento a esta evolução, o ISEDEF será capaz de desenvolver e manter uma cultura de rigor e excelência,
estimulando a inovação e garantindo a eficácia dos resultados, por forma a projectar a reputação
que se exige ao ensino superior militar junto da sociedade, de outras instituições congéneres, da
comunidade universitária e científica, impondo-se no seu foco de estudos de defesa e segurança.
Para o efeito, de forma activa e objectiva, o ISEDEF deve continuar a:
• Desenvolver actividades de ensino, investigação e doutrina, concentrando-se na sua missão
principal ou core business;
• Desenvolver actividades de extensão e apoio à comunidade de defesa e segurança, e
comunidades circunvizinhas;
• Estreitar a cooperação bilateral com instituições similares dentro e fora do país, para troca
comparativa de experiências;
• Ministrar cursos especializados, em função das necessidades do sector de defesa.
Uma missão específica para a qual queremos orientar, face à realidade que o país atravessa, é o
estudo de caso sobre o modus operandi dos malfeitores em Moçambique; as motivações, a atitude
a ser aconselhada à nossa população, como gerir o ambiente e como combater. Assim, desafiamos o
Comando do ISEDEF e a todo o corpo docente a serem proactivos na busca de soluções inovadoras
para o bem do país e dos moçambicanos.
Aos finalistas militares recomendamos que a vossa formação contribua para o desenvolvimento das
capacidades operativas das vossas Unidades, e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em
particular, e da segurança da sociedade, nos novos teatros para onde deverão seguir.
Aos outros graduados, dos cursos de Mestrado, exortamos a serem o modelo de cidadania e de
patriotismo, de profissionalismo, participando activamente na promoção de acções que visem um
desenvolvimento sustentável do país, através de pesquisas científicas contínuas e com resultados
tangíveis, identificando os problemas que apoquentam o nosso povo e a nação, e propor soluções
exequíveis. Façam do vosso saber uma cadeia de conhecimentos sem fim, que apenas começa em
vós!
Ao proporcionar-vos conhecimentos, o Estado moçambicano fez a sua parte, cumprindo assim a sua
obrigação. Um quadro lúcido e formado nesta instituição – o ISEDEF - não deve ser um centro de
problemas para a nação que o capacitou, mas sim um epicentro de soluções viáveis e sustentáveis,
de modo a valorizar o investimento feito, resultante do sacrifício do povo moçambicano.
Aos graduados do Curso de Estado-Maior Conjunto, com as qualificações ora adquiridas, queremos
ver em vós verdadeiros precursores na assessoria ao Comando Superior das Forças Armadas de
Defesa de Moçambique.
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Aos graduados do Curso de Promoção a Oficial Superior, concebido para o Comando de Unidades de
escalão de Batalhão, ou equivalente, e funções de Estado-Maior em grandes Unidades e Órgãos da
Estrutura Superior nas três áreas das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, esperamos que
apliquem com eficiência e eficácia os conhecimentos adquiridos, nas unidades e subunidades em
que estarão afectos, porque o sucesso de todas as operações depende da vossa atitude.
O valor da formação que receberam está, efectivamente, na melhoria do desempenho – e não nos
títulos que passarão a ostentar ou nas regalias que, eventualmente, possam vir a usufruir. Na classe
do oficialato, cada patência tem o comando específico.
Queremos usar esta oportunidade para felicitar o ISEDEF pelo curso de curta duração que realizou
no contexto da implementação do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração, ao
formar os oficiais indicados pela Renamo, recentemente promovidos.
Continuamos a aguardar pelo seguimento da agenda acordada com a Renamo, para darmos passos
firmes, rumo à reintegração dos nossos irmãos da Renamo, conforme acordado com o falecido
Senhor Afonso Dhlakama.
Este exercício de formação, realizado com sucesso, irá permitir a harmonização da actuação do
Comando das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mantendo o seu nível de prontidão, e
auguramos que a liderança da Renamo prevaleça coerente, para a rápida conclusão deste processo,
esperado pelos guerrilheiros da Renamo e pelo Povo em geral.
Nós, o Governo, continuamos comprometidos com o que afirmamos há seis meses, na Beira, durante
a despedida física do líder da Renamo, Senhor Afonso Dlhakhama, nosso parceiro determinante no
diálogo que desenvolvemos.
Termino, agradecendo e felicitando à Direcção do ISEDEF, corpo docente e todos os funcionários,
por realizar com êxito mais um compromisso lectivo ao serviço do Comando das Forças Armadas de
Defesa de Moçambique e do Ministério da Defesa Nacional, e da sociedade em geral.
Com estas palavras, tenho a honra de declarar encerrados o 5º Curso de Estado-Maior Conjunto e 8º
Curso de Promoção a Oficial Superior, assim como os Cursos de extensão de Mestrado.

Muito obrigado pela atenção dispensada!

Bem hajam as Forças Armadas de Defesa de Moçambique!
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Presidente da República discursando na cerimónia de encerramento do XIX Conselho Coordenador do MDN

PAZ E ESTABILIDADE
UM TESTE À CAPACIDADE DO MDN NA CONJUNTURA ACTUAL
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, no
Encerramento do XIX Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional
Cidade de Maputo, 28 de Novembro de 2018

Presidente da República recebendo saudação pela Guarda de Honra
constituída por Formandos
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Senhor Ministro da Defesa Nacional;
Senhor Ministro do Interior;
Senhor Director-Geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado;
Senhor Vice-Ministro da Defesa Nacional;
Senhor Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Senhor Vice-Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Senhores Antigos Dirigentes do Ministério da Defesa Nacional e das Forças Armadas de Defesa
de Moçambique;
Senhores Delegados e Convidados ao Décimo Nono Conselho Coordenador do Ministério da
Defesa Nacional;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Iniciamos, saudando os quadros do sector da Defesa Nacional que, nos últimos três dias, estiveram
reunidos em Conselho Coordenador.
Saúdo a todos Soldados, Praças, Sargentos, Oficiais Subalternos, Superiores e Generais e, através
destes, saúdo as Forças de Defesa e Segurança que, no quadro da sua missão constitucional,
defendem a integridade territorial e soberania nacional, bem como as conquistas inalienáveis
dos moçambicanos, entre as quais, a unidade nacional, a independência, a paz, a democracia e o
desenvolvimento sócio-económico.
A nossa tradição, em eventos desta natureza, tem sido de proceder à abertura e, raramente, ao
encerramento. Desta vez, contrariamente, estamos aqui para produzir as recomendações, a partir
dos resultados dos debates qualitativos havidos durante o vosso Conselho Coordenador, conforme
informação que nos foi fornecida.
Caros Membros do Conselho Coordenador,
Volvidos três dias de intenso trabalho, os quadros do sector de defesa, sempre atentos ao contexto
e cenário estratégico–operacional, conforme aludimos, fizeram o balanço do seu desempenho
nas suas várias componentes, designadamente, a de Política, de Defesa, de Administração, de
Asseguramento Multifacetado, de Informações de Defesa e de Fiscalização.
Sabemos que, no quadro da vossa rica agenda, de forma concreta, debruçaram-se sobre o
desempenho dos órgãos do sector da Defesa, começando pelo próprio Ministério da Defesa Nacional,
Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Serviços Sociais e áreas produtivas. Identificaram os
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desafios e constrangimentos, mas também as pertinentes linhas de actuação.
Temos, igualmente, conhecimento de que fizeram reflexões em torno de temas da actualidade, com
impacto sobre o sector da defesa, designadamente:
• o combate à corrupção na Função Pública;
• os desafios do sector de defesa na implantação e protecção de infra-estruturas críticas;
• o papel e desafios das Forças Armadas de Defesa de Moçambique face às novas ameaças;
• a importância da comunicação segura no Sector de Defesa Nacional.
Felicitamos-vos por terem eleito estas matérias e pela profundidade das discussões, que servirão de
matérias electivas para a elaboração das Directivas para 2019, do Ministério da Defesa Nacional e
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
O tema sobre os Desafios do Sector de Defesa na Implantação e Protecção de Infraestruturas Críticas
foi uma escolha acertada, porquanto as infra-estruturas constituem um dos pilares da Estratégia
Nacional de Desenvolvimento (2015-2035) e prioridade deste ciclo de governação; e elas devem ser
permanentemente protegidas.
Acredito que no debate não se olvidaram da necessidade de o próprio sector não se alhear dos
processos de construção dos objectos que realizam, porque cabe-lhe defendê-los e protegêlos, conjugando a questão da robustez, da resistência dos materiais aplicados e da resiliência às
intempéries.
Neste aspecto, queremos chamar atenção para que o sector da defesa articule com todas as
instituições envolvidas, para melhor posicionar as infra-estruturas que facilitam a sua defesa, no
âmbito do cumprimento da sua missão perene de defesa da nossa soberania.
Deve exercer o seu papel activo no aconselhamento sobre zonas estrategicamente não recomendáveis
para a implantação de infra-estruturas de um determinado nível.
Caros Dirigentes e Quadros do Ministério da Defesa Nacional,
Relativamente ao papel e desafios das FADM, face às novas ameaças e à necessidade de comunicação
segura, são igualmente temas de transcendental importância e conforta-nos saber que merecem a
vossa atenção.
O estágio de desenvolvimento da sociedade moçambicana, a abundância de recursos estratégicos e
o advento das tecnologias de informação e comunicação, e da mobilidade de pessoas e bens, geram
riscos e ameaças cujo conhecimento urge aprofundar, na perspectiva de encontrar as medidas
adequadas para as contrariar.
Certamente, debateram a necessidade de intervenções mais vigorosas na componente de
informações de defesa, o que constitui responsabilidade de cada quadro do sector.
Temos conhecimento de que abordaram importantes matérias relacionadas com uma melhor
organização institucional: gestão e formação, colocação e retenção de quadros relevantes às
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necessidades do sector – quer no país, quer no quadro da cooperação técnico-militar com os nossos
parceiros.
De igual modo, mereceram debate as melhores formas de prover o asseguramento multifacetado
às diferentes componentes do sector de defesa, bem como novas formas de gestão; os desafios da
logística de produção, a construção e reabilitação de infra-estruturas, sua utilização e gestão. Nós
encorajamos e daremos seguimento.
No quadro da implementação da política de defesa nacional apreciaram também a relação do sector
com a sociedade, em geral, e, sobretudo, o cumprimento do serviço militar e cívico, pelos cidadãos,
como um dever patriótico, tendo formulado recomendações com vista a aperfeiçoar a sua eficácia e
eficiência, e viabilizar o completamento do sector com novos quadros
Saudamos, pelo destaque que mereceu, a formação de recursos humanos, onde a educação cívica
e patriótica é incontornável.
Além dos conhecimentos técnico-científicos, deve-se incutir nos quadros o sentido de ética,
patriotismo e amor pelo povo e respeito à sua propriedade, bravura e orgulho de pertencer às Forças
Armadas de Defesa de Moçambique, depositárias do legado dos Jovens do 25 de Setembro.
Estamos cientes de que, no fim dos trabalhos do Conselho Coordenador, o papel central do Sector
de Defesa, em geral, e do Ministério da Defesa Nacional, em particular – no desenvolvimento do país,
através da preparação e execução da Política de Defesa Nacional, no âmbito das suas competências
–, ficou reforçado, principalmente no que tange ao asseguramento, administração e fiscalização das
Forças Armadas e dos demais órgãos, para permitir a excelência do seu desempenho.
Como podem ver, ocupamos o tempo desta intervenção a listar e a reconhecer os resultados dos
debates realizados neste Conselho Coordenador. Fizemos isso, simplesmente para responsabilizar
o Ministério da Defesa Nacional, e queremos que saiam de simples vontades e intenções para actos.
Nós iremos monitorar o vosso compromisso.
Caros Delegados,
Depois de três dias de trabalho, debates e reflexões sobre o desempenho do sector, queremos
exortar-vos a prosseguirem com a consolidação da estrutura organizacional e operacional das
Forças Armadas, e dos vários órgãos do Ministério da Defesa Nacional, tornando-os aptos para os
desafios actuais e futuros, inclusive para fazer face a novas ameaças e protecção do desenvolvimento
económico do país.
Aprofundem o estudo sobre as ameaças à integridade territorial e soberania nacional, às suas
dinâmicas, com vista a prevenir ou mitigar o seu impacto no ambiente estratégico, operativo e
táctico, concorrendo para elevar o grau de prontidão e capacidade de resposta.
Aprimorem e aprofundem o edifício conceptual, jurídico e regulamentar do sector de defesa,
sobretudo das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, capitalizando o processo em curso de
adequação de regulamentos internos e da doutrina das Forças Armadas de Defesa de Moçambique,
em função de novas realidades.
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A formação de quadros tem um papel fundamental para a sustentação da estrutura do sector
de defesa; por isso, recomendamos que seja intensificada, devendo ser uma prática relevante às
necessidades e desafios do sector.
Apraz-nos constatar que tomaram como linha de orientação as reflexões que convosco partilhamos
durante o encerramento de cursos no Instituto Superior de Estudos de Defesa (ISEDEF), exortandovos, pois, a expandi-las por todos os nossos estabelecimentos de ensino.
Desafiem e empenhem os estabelecimentos de ensino e formação da defesa na busca de soluções
práticas aos desafios do sector; mas não descurem a necessidade de apoiá-los e orientá-los, para
que estejam à altura dos desafios e missões que os atribuírem.
Quando lançamos a Campanha Agrícola 2017/18, olhando para as FADM, orientamos a campanha
agrícola militar no mesmo período.
O sector de defesa, com realce para o Serviço Cívico de Moçambique, deve empreender acções,
incluindo as de gestão, que tornem a logística de produção não apenas como uma função educativa
aos jovens das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e do Serviço Cívico de Moçambique.
A logística de produção deve, também, constituir uma importante fonte de alimentos de melhoria da
dieta e de geração de renda, apostando numa maior eficiência produtiva, produtividade e diversidade.
Não faz sentido que, em tempo de paz, jovens do Serviço Cívico não consigam auto-alimentar-se, em
comparação com o camponês que, sem apoios, consegue sustentar a sua família.
A dificuldade de produzir, para o sustento das Forças Armadas de Defesa Moçambique e prestadores
de Serviço Cívico, pode estar relacionada com a deficiente organização e funcionamento das áreas
da logística.
Queremos que a área produtiva do sector da defesa comece a contribuir para suprir algumas
necessidades do sector, modernizando a sua gestão, para tornar os seus processos mais eficientes
e transparentes.
A outra área que permanece menos visível é a dos Serviços Sociais. Os Serviços Sociais devem
continuar a fazer esforços para atrair mais membros. Devem, de forma activa, desenvolver iniciativas
concretas que proporcionem segurança social e bem-estar, sobretudo quando os seus membros
estiverem na condição de reservistas ou reformados.
Já é chegado o tempo de os seus associados sentirem as vantagens de serem membros, sob o risco
de os Serviços Sociais do Ministério da Defesa Nacional se transformarem numa instituição teórica
ou de simples intenções de boa vontade.
O sector da defesa deve ser modelo na luta contra a corrupção, sobretudo na aquisição de bens e
contratação de serviços, no processamento e pagamento de salários e subsídios, bem como em
todos os órgãos do sector.
Está a ser frequente a imprensa nacional fazer referência a actos de corrupção, a nível de diversos
comandos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, caracterizados por desvio de fundos
ou aquisições que não dão entrada, ou não são prioritárias para as Forças Armadas de Defesa de
Moçambique, além de abonos a militares ou funcionários fantasmas.
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Por outro lado, tirem melhor proveito dos instrumentos de cooperação técnico militar com os países
parceiros, complementando o nosso esforço interno em áreas que acrescentem valor à nossa
capacidade e prontidão para o cumprimento das missões.
A Indústria da Defesa Nacional deve deixar de ser uma utopia e passar a ser uma realidade, que faça
das nossas Forças Armadas auto-sustentáveis em todas áreas, numa base legal e transparente.
Existe capacidade nacional para desenvolver iniciativas empresariais, devendo contar com
experiências e referências internacionais. Capitalizem as experiências adquiridas na relação com os
parceiros internacionais.
Encorajamos a formação de técnicos em todas as especialidades, nomeadamente, da Força Aérea,
Marinha de Guerra e Exército, e o aumento de educadores cívico-patrióticos, assim como de
especialistas na área dea Segurança e Defesa Cibernética, cujo tema foi objecto de palestra durante
a vossa reunião.
No que tange à Saúde Militar, orientamos-vos para desenvolverem esforços para que os Hospitais e
Postos de Saúde militares voltem a ser de excelência e que todo o cidadão veja a saúde militar como
referência, com serviços fiáveis e imediatos.
Caros Delegados ao Conselho Coordenador,
Manifestamos a nossa profunda gratidão ao Ministério da Defesa Nacional e às Forças Armadas de
Defesa de Moçambique, pelo empenho na vossa missão.
É graças à vossa entrega que este país conhece paz e tranquilidade. É graças à vossa acção que os
investidores acreditam no Governo e no futuro de Moçambique.
Desejo bom regresso aos delegados que vieram de diferentes pontos do nosso país. Para mim é
sempre memorável estar com aqueles que, ontem, foram meus colaboradores e meus colegas.
Assim, com elevada honra, declaro oficialmente encerrados os trabalhos do XIX Conselho Coordenador
do Ministério da Defesa Nacional, que decorreu sob o lema “Sector de Defesa: Garantindo a Unidade
Nacional, Soberania e Integridade Territorial, Rumo ao Desenvolvimento Sustentável”.

Bem-Haja o Sector da Defesa Nacional!
Bem-Hajam as FADM!

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República discursando na cerimónia

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança,na cerimónia de
Encerramento do 38º Curso Básico da Polícia da República de Moçambique, na Escola
Prática da Polícia de Matalana
Matalana, 4 de Dezembro de 2018

Presidente da República recebendo das mãos do Comandante-Geral da
PRM, Bernardino Rafael, um exemplar da nova farda da PRM
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Senhor Ministro do Interior;
Digníssimo Provedor da Justiça;
Senhor Ministro da Defesa Nacional;
Senhor Director-Geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado;
Senhor Governador da Província de Maputo;
Senhora Vice-Ministra do Interior;
Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique;
Senhor Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola;
Senhor Vice-Comandante-Geral da Polícia Real de Eswatini;
Senhor Reitor da Academia de Ciências Policiais;
Senhor Comandante da Escola Prática de Polícia – Matalana;
Senhores Antigos Dirigentes do Ministério do Interior e do Comando-Geral da Polícia;
Caros Oficiais Generais, Superiores e Subalternos das Forças de Defesa e Segurança;
Ilustres Líderes Comunitários;
Queridos e Estimados Familiares dos Finalistas;
Caros Finalistas;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Principio, saudando a todos os polícias, do Rovuma ao Maputo, e, em especial, aos recém-graduados,
por terem concluído com sucesso a formação básica em matéria de ordem, segurança e tranquilidade
públicas, o primeiro passo na carreira policial.
Estendo as minhas saudações ao Ministério do Interior, ao Comando-Geral da Polícia da República
de Moçambique e à Direcção da Escola Prática da Polícia de Matalana que, de forma incansável, têm
assegurado a formação básica de polícias.
Pelo que nos foi dado a conhecer, os quadros aqui formados estão dotados de conhecimentos
técnico-científicos e de habilidades práticas que respondem às exigências e aos desafios de cada
etapa do nosso desenvolvimento sócio-económico, bem como aos anseios da nossa população por
uma Polícia mais eficiente e um país mais seguro.
Neste momento de festa e alegria, queremos, igualmente, enaltecer o papel relevante desenvolvido
pela população, estruturas comunitárias e administrativas de Matalana, que acolheram os nossos
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formandos. E, por este esforço, carinho e atenção, vai o nosso muito obrigado.
Minhas Senhoras, Meus Senhores,
A formação de um polícia significa, acima de tudo, a criação de um homem novo, imbuído dos
mais nobres princípios e valores morais, como o patriotismo, o humanismo, a ética e deontologia
profissional; um homem cuja principal missão é proteger o próximo, garantindo o respeito pelo bem
comum.
Por isso, o acto solene do Juramento à Bandeira, que acabámos de testemunhar, mais do que
simbolizar o ingresso e integração nas fileiras da Polícia da República de Moçambique, representa
o compromisso sublime, de cada um de vós, com a causa nacional; representa prontidão no
cumprimento das obrigações policiais e entrega sem reservas à defesa da pátria e do povo
moçambicano.
Representa, igualmente, o assumir do compromisso de combater, de forma intransigente, a
criminalidade e os acidentes de viação, fenómenos que ainda constituem grandes obstáculos para o
desenvolvimento nacional e bem-estar de todos os cidadãos.
Nessa ordem, depositamos em vós, recém-graduados da Polícia da República de Moçambique, plena
confiança de que, a partir de hoje, vão dedicar todas as vossas energias e conhecimentos adquiridos
ao serviço do povo moçambicano, protegendo pessoas e bens, em estrito respeito à Constituição da
República e demais Leis.
Queremos que a vossa integração na corporação se faça sentir a partir da base da estrutura policial,
através do contacto mais próximo com as comunidades, principalmente nos Postos Policiais e
Esquadras, estendendo a presença e visibilidade policial até aos níveis mais remotos das povoações.
Neste contexto, o Ministério do Interior, através do Comando Geral da Polícia da República de
Moçambique, deve maximizar e optimizar a aplicação dos efectivos policiais que hoje são colocados
ao serviço do povo, considerando as habilidades particulares de cada polícia e as necessidades
actuais do desdobramento policial.
Façam isso cientes de que a formação é um processo contínuo e que deve responder às necessidades
dinâmicas de uma sociedade em crescimento, assim como é a nossa.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Vivemos momentos cruciais na estruturação da nossa economia, que vão proporcionar uma
nova dinâmica no crescimento económico, através do aumento da produtividade agrícola e da
exploração sustentável dos nossos recursos naturais, tornando o nosso país uma referência regional
e internacional no desenvolvimento sócio-económico.
Contudo, não nos podemos esquecer de que, invariavelmente, o desenvolvimento traz consigo novas
ameaças de segurança que requerem da Polícia abordagens consentâneas de segurança pública,
com vista a responder, de forma proactiva, aos desafios colocados.
Neste contexto, queremos que a nossa Polícia privilegie o trabalho de inteligência e recolha
de informação, combinado com intervenções prático-operativas, com vista a antecipar-se às
ocorrências de perturbação da ordem e segurança pública.
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Paralelamente, e porque o nosso país está numa fase de crescimento demográfico que se reflecte
na expansão de zonas urbanas e no surgimento de novos focos habitacionais, a Polícia da República
de Moçambique deve organizar-se no sentido de garantir que este crescimento populacional seja
acompanhado de um aumento da capacidade de resposta policial, marcando a sua presença em
todos os espaços do nosso vasto território.
Neste âmbito, lanço um desafio ao Ministério do Interior e ao Comando Geral da Polícia da República
de Moçambique, no sentido de reflectirem sobre as melhores alternativas, tendo em vista aumentar
a capacidade de formação básica, sem descurar a necessária capacitação periódica dos quadros em
exercício.
Recomendamos igualmente que, nos vossos postos de trabalho, continuem a beneficiar de sessões
de educação cívica e patriótica, análise e estudo de legislação, treinos de aptidão física e de tiro, de
modo a garantirem o condicionamento físico, teórico e prático necessários para o trabalho policial.
O encerramento que estamos a presidir ocorre num momento especial, caracterizado pela
introdução da nova indumentária policial no país, o que vai trazer um brio acrescido à corporação e
facilitar a organização das unidades.
Este novo uniforme, mais do que uma simples e nova indumentária, deve representar o renascer de
uma Polícia da República de Moçambique aprumada, cada vez mais próxima das comunidades e dos
seus anseios.
Deve, igualmente, induzir aqueles que a vão vestir a uma honra e garbo próprios de um servidor
público, que se orgulha de o ser e que, ao vestir a farda da Polícia da República de Moçambique, se
sente orgulhoso e patriota que defende o cidadão.
Neste contexto, exortamos a todos os membros da PRM a assegurarem o correcto uso e conservação
da farda, observando rigorosamente os princípios da ética, deontologia profissional e doutrina
policial. A farda não deve ser vestida para extorquir ou ameaçar o cidadão. Pelo contrário, o cidadão,
ao ver o polícia, deve encontrar o sossego e a paz.
Tomo o ensejo para recordar, a todos vós, que um dos obstáculos que ainda mancha a corporação
policial, invalidando o juramento de bandeira que acabam de prestar, solenemente, é a corrupção.
As estatísticas de corrupção em Moçambique têm sido elevadas, encontrando-se o polícia com um
expoente que agrava os indicadores.
A corrupção corrói as bases do sistema de segurança pública, afectando a confiança que deve coroar
a relação entre a Polícia e o povo, principal destinatário da sua prestação.
Queremos, com a vossa colaboração, ver erradicadas todas as manifestações da corrupção na
corporação policial e nos demais sectores de actividade do nosso país.
Nesse contexto, insto-vos a serem implacáveis contra a corrupção, prevenindo-a, denunciando-a e
aplicando as medidas mais severas sempre que este crime seja cometido.
Caros Polícias da República de Moçambique,
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Ao terminarmos a nossa intervenção, queremos recordar-vos que estamos nas vésperas da quadra
festiva, época em que assistimos a um movimento, acima do normal, de pessoas e bens, incluindo
turistas em todo o território nacional.
Nesta ocasião, queremos sentir a presença policial nas vias públicas, nas vilas, nas cidades, na zona
rural e, acima de tudo, queremos que, no exercício das vossas actividades, observem e cumpram
com rigor os princípios básicos que norteiam a realização das funções de polícia. Assumam um
comportamento exemplar, cortês, carinhoso e disciplinado, na abordagem aos cidadãos.
O uso da força só deverá ocorrer excepcionalmente, em casos de necessidade, e com a devida
proporcionalidade. Esta forma de actuação conduzirá ao fortalecimento do prestígio e da dignidade
da Polícia.
Dirigimos palavras de apreço, felicitação e encorajamento à Direcção do Ministério do Interior, ao
Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique e à Escola Prática da Polícia de Matalana,
por terem terminado o curso básico com sucesso e alcançado os respectivos objectivos de formação.
Consciente de que as festas serão celebradas garantida a tranquilidade dos moçambicanos e de
todos que escolherão estar em Moçambique, nos dias que se seguem, quero desejar a todos os
polícias: Guardas, Sargentos e Oficiais, Festas Felizes e Próspero 2019.
Com estas palavras, temos a honra de declarar oficialmente encerrado o 38º Curso Básico da Polícia
da República de Moçambique.

Muito obrigado!
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Juramento dos Formandos
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Presidente da República entregando prémio ao melhor estudante

40 ANOS FORMANDO OFICIAIS PARA AS FORÇAS ARMADAS DE DEFESA DE
MOÇAMBIQUE
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança,
na Cerimónia de Graduação de Oficiais na Academia Militar Marechal
Samora Moisés Machel
Cidade de Nampula, Dezembro de 2018

Presidente da República passando em revista a Guarda de Honra
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Senhor Ministro da Defesa Nacional;
Senhor Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Senhor Governador da Província de Nampula;
Senhor Director do Serviço Nacional de Inteligência da República do Quénia
(National Security Inteligency Service - NSIS);
Senhor Comandante da Academia Militar;
Senhores Oficiais-Generais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Magníficos Reitores de Instituições de Ensino Superior;
Senhores Oficiais Superiores e Subalternos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Senhores Antigos Dirigentes do Estado-Maior General;
Estimados Membros da Autoridade Local;
Caros Familiares dos Graduados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Moçambicanas e Moçambicanos;
Compatriotas,

Iniciamos esta intervenção, saudando o Ministério da Defesa Nacional, o Estado-Maior General das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique e a Direcção da Academia Militar Marechal Samora
Moisés Machel, pelo empenho nesta missão nobre de formar homens e mulheres imbuídos do
espírito e dever patriótico de defender a nação moçambicana.
Endereçamos, de modo particular, uma saudação ao Governo e à população da Província de Nampula,
pelo apoio que têm prestado na formação do capital humano nesta Academia, para o serviço de
todos os moçambicanos.
Dirigimos, igualmente, uma palavra de apreço ao corpo docente e técnico-administrativo que, de
forma permanente e incansável, garante que o processo de ensino-aprendizagem se efective sem
sobressaltos, dotando os cadetes de competências e habilidades para o comando de Pelotão, e
subunidades equiparadas, dentro dos padrões de conhecimentos teórico-práticos da arte e ciência
militares.
Esta cerimónia é uma demonstração clara de que cada moçambicano tem um papel nobre a
desempenhar na sua área de actuação; mas a base da nossa acção é, fundamentalmente, a formação.
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Na República de Moçambique, a instituição vocacionada para formar oficiais subalternos para os
quadros permanentes das Forças Armadas de Defesa de Moçambique é a Academia Militar Marechal
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Samora Machel, aqui onde nos encontramos hoje.
A génese desta que é a primeira instituição de ensino militar superior está intrinsecamente associada
à história da então Escola Militar que, no dia 2 de Outubro de 1978, fora inaugurada pelo saudoso
Presidente Samora Machel, patrono desta Academia.
A Escola Militar Marechal Samora Moisés Machel destinava-se, nessa altura, a formar oficiais para
que, junto de outros oficiais formados fora do país, no quadro da cooperação técnico-militar, e os
da geração de 25 de Setembro, defendessem as conquistas da revolução moçambicana, numa
época, historicamente, marcada pela transformação das forças de guerrilha - Forças Populares de
Libertação de Moçambique, em exército regular - Forças Armadas de Moçambique (FPLM).
De 1978 a 2003, ano da criação da Academia Militar, foi o período em que Moçambique passou
a formar grande número de oficiais para as suas Forças Armadas, no solo pátrio. Esse estágio
representou o concretizar de um ideal da luta pela libertação nacional e da independência: o de
dispor de instituições de ensino próprias.
Volvidos 40 anos de construção e aperfeiçoamento do ensino militar na nossa Pátria Amada,
sentimos que ainda há espaço para fazer muito mais.
Esta missão encontra forte enquadramento no nosso programa de governação, na componente de
formação do capital humano, pois entendemos que só formando poderemos melhorar os nossos
índices de eficiência na defesa da produção e produtividade que preconizamos em todas as esferas
da vida do nosso país.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O país caminha, firmemente, para a Paz efectiva. As Forças Armadas têm, neste momento, o dever
de garantir que os mais profundos anseios do povo moçambicano, que são a paz e tranquilidade, se
concretizem definitivamente.
Aliás, historicamente, as Forças Armadas sempre responderam com vigor, eficácia e heroísmo ao
chamamento de serem o respaldo dos moçambicanos, tanto em momentos de conflito armado
como nos de paz, assim como em momentos como estes, que são de transformações profundas na
sociedade.
É este o momento em que o papel das Forças Armadas, de guardiões da nossa soberania e
integridade territorial, se deve fazer sentir mais, através da sua participação activa no processo de
reconciliação que estamos a construir. Aliás, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique são a
encarnação viva dessa reconciliação, que vem assegurando a prevalência do ambiente de paz que
desfrutamos no país.
Essa participação das Forças Armadas é, pois, feita com conhecimento, arte, ciência e muita
responsabilidade, para que melhor se orientem na criação de soluções equilibradas, inclusivas e
aglutinadoras.
A este respeito, iremos instruir o Ministério da Defesa Nacional para, interinamente, preencher as
vagas, a nível do Estado-Maior General, deixadas livres há bastante tempo, no âmbito do processo
de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração.
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Isso, enquanto aguardamos a entrega da lista dos oficiais da Renamo, na sua totalidade, início da
selecção dos efectivos a integrar na Polícia da República de Moçambique, registo dos efectivos e
desactivação das bases da Renamo, e mais aspectos, além da operacionalização do funcionamento
das estruturas com responsabilidade de execução, supervisão, monitoria e verificação, conforme o
Memorando de Entendimento celebrado com a Renamo, sobre os Assuntos Militares a 06 de Agosto
de 2018.
Assim, é desejável que o esforço e a responsabilidade das nossas instituições de Defesa e Segurança
sejam orientadas para assegurar, com o mesmo patriotismo, dedicação e sentido de serviço, a
prevalência do Estado que juram defender.
Esta missão só pode ser cumprida, com êxito, quanto mais os nossos estabelecimentos de ensino se
dedicarem a formar quadros devidamente capacitados para prestar este serviço ao Estado.
É nesta visão que acreditamos que a Academia Militar, herdeira da Escola Militar, no período da
sua existência e funcionamento, tem sabido continuar a transmitir valores de disciplina, cidadania,
patriotismo, coesão, brio profissional – à semelhança daquilo que foi prática –, permitindo que
cumpram bem as missões que lhes forem atribuídas.
Caros Presentes,
O país vive num momento em que o desenvolvimento tecnológico e os cenários militares, difusos
e complexos, exigem uma maior profissionalização dos defensores da pátria moçambicana, conter
quaisquer ameaças.
Queremos que as Forças Armadas continuem a ser o braço armado do povo moçambicano, unido do
Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico: por isso, há que acompanhar esta dinâmica.
A vossa graduação só será completa se assumirem os desafios e consentirem sacrifícios inerentes à
vossa condição de oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
Queremos, por vosso intermédio – e a partir deste pódio –, renovar a nossa exortação a todos os
militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique para se manterem firmes, disponíveis e
prontos para cumprir missões em qualquer ponto do nosso vasto território nacional.
Como Governo, reafirmamos a nossa vontade de continuar a tudo fazer para que este estabelecimento
de ensino militar continue a formar homens e mulheres que, com o conhecimento adquirido,
sejam proactivos na busca de soluções para os problemas que apoquentam o sector de defesa e a
sociedade moçambicana.
Entre outros desafios, exortamos a Academia Militar a criar condições para a valorização dos
fazedores do processo de ensino, nas instituições de ensino militar, através do estabelecimento, a
curto prazo, de uma carreira do professor-militar.
Isso poderá criar melhores condições para a profissionalização do corpo docente específico para a
instituição.
Foi também neste âmbito que, entre várias actividades, o Ministério da Defesa Nacional realizou, de
12 a 14 de Setembro do ano em curso, no Clube Militar, o Fórum de Instituições de Ensino Militar, o
que testemunha o compromisso do Governo no aprimoramento da qualidade do ensino e formação
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militares, ajustada à realidade nacional.
Tendo em conta a extensão do território nacional, e a nossa crescente projecção externa, a
modernização das práticas científicas nas Forças Armadas apresenta-se como uma decisão
irreversível, com o objectivo principal de termos nas fileiras homens e mulheres com capacidade de
interpretar fenómenos e propor soluções capazes de responder a situações específicas.
O estudo, domínio e aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação, nas Forças Armadas,
é uma exigência da modernidade, o que se deve reflectir no currículo da formação dos oficiais –
mesmo que isso exija revisão nos currícula e nos programas de pesquisa e desenvolvimento.
Estamos, pois, numa era em que a guerra electrónica, cibernética e robótica são uma realidade com
que nos temos de confrontar.
De forma específica, temos vindo a instruir a Academia Militar para realizar estudos que apresentem
propostas de soluções de problemas, sejam eles de ordem táctico-operativa, comando e direcção de
tropas, ou de natureza logístico-administrativa.
Desta perspectiva, queremos desafiar a Academia Militar a apresentar, ao Estado-Maior General das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique, estudos realizados por estes jovens que hoje graduam
relativamente às constatações nas zonas onde estiveram empenhados.
Caros Oficiais recém-graduados;
Saudamos o exercício no terreno, que assistimos esta manhã, e orientamos que exercícios como
estes sejam realizados regularmente, durante os cursos, como forma de se aproximar ao fogo real,
tornando o oficial mais completo.
Termina hoje a vossa formação na carteira na Academia Militar. Digo "formação na carteira" porque
estou convicto de que, daqui em diante, terão outras aprendizagens, em função dos contextos e
necessidades das FADM.
Saibam, pois, que pela frente vos espera a formação informal, aquela em que não precisam de estar
sentados numa carteira a receber aulas de um professor ou instrutor, ou a procurar conhecimento
através das Tecnologias de Informação e Comunicação, vulgo internet. O novo tipo de formação que
passam a abraçar fora da Academia Militar será facilitado por aqueles comandantes que acumularam
experiências a partir das vivências de vários cenários e teatros de operações militares.
Recordem-se sempre dos princípios da arte militar e não se deixem levar por atitudes e/ou
comportamentos não abonatórios.
Para isso, tenham sempre presente, e em cada momento do vosso trabalho, a noção de apreciação e
avaliação da situação, para tomarem melhor decisão.
Como comandantes de pelotão, devem saber operacionalizar as obrigações ou deveres do
Comandante, depois de receber a missão, porque a Academia já vos ensinou.
Tudo isto será possível quanto mais apurada for a vossa disciplina militar. Portanto, autodisciplinemse para poderem disciplinar os vossos subordinados.
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Quero, mais uma vez, saudar-vos pelo empenho na operacionalização da formação, modernização e
profissionalização das Forças Armadas, para que cumpram eficaz e prontamente a sua nobre missão
de defesa da Pátria.
O desenvolvimento sócio-económico sustentável e equilibrado que almejamos, consubstanciado no
cumprimento do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, só pode ocorrer porque a Pátria tem
homens e mulheres valentes que a defendem de quaisquer ameaças.
Uso esta ocasião para desejar Festas Felizes e Próspero 2019.
Com estas palavras, declaro encerrado o 11º Curso de Formação de Oficiais na Academia Militar
Marechal Samora Moisé Machel.

Muito obrigado pela vossa atenção!

COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

67

Presidente da República testemunhando o lançamento do livro

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do lançamento do livro Major-General Tomé Eduardo
Cidade de Maputo, 11 de Junho de 2018.

Presidente da República com o autor do livro
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Senhor Major-General na Reserva Tomé Eduardo;
Senhor Renato Matusse, autor;
Compatriotas;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Levantei-me para felicitar o Major-General Tomé Eduardo, por ter aceite colocar o seu passado em
benefício das novas gerações, dos moçambicanos.
Ontem aceitou dar a vida para libertar este mesmo povo, moçambicano, mas acredita que o patriota,
ou mesmo o cidadão, precisa da história vivida de diferentes formas e por diferentes pessoas.
Parabéns General!
Parabéns, também, ao Professor Doutor Renato Matusse, que compreendeu que, a outra frente, de
dar o seu contributo à nação já liberta, é construir com os libertadores de ontem e os de hoje as
referências para as batalhas diversificadas que nunca cessarão.
A esta prontidão convida aos que ainda pretendem colocar no mercado o seu contributo e inspira
aos que podem fazer parte da consolidação da história como Matusse.
Quero apenas visualizar um pensamento de ontem, que o declarante Omar Juma – o nosso MajorGeneral – nos traz e mostra o seu nível e imortalidade: “Este é o momento de luta, e sobretudo, aqui
no nosso país, em que a média e a pequena burguesia nacional procuram tirar proveito das vitórias
do povo ...”. Trata-se de uma citação ao discurso de Samora Machel, presente na página 193 deste
livro, no acto de tomada de posse do nosso General, como Governador de Sofala, a 13 de Março de
1976.
Esta é a força que a história tem de inspirar o que pensamos que hoje criamos.

Parabéns, e bem-haja Major-General e escritor.
Continue a inspirar a juventude.
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Presidente da República com o Biografado do livro

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do lançamento do livro Coronel Mateus Óscar Kida,
na sua voz e nas dos seus camaradas e outros próximos
Cidade de Maputo, 26 de Junho de 2018

Presidente da República discursando no evento
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Senhor Mateus Óscar Kida, actor principal do livro;
Senhor Renato Matusse, escritor do livro;
Senhor Armando Emílio Guebuza, antigo Presidente da República de Moçambique;
Caros Convidados;
Minhas Senhoras, Meus Senhores,

Estamos aqui em mais uma jornada de registo da história de um combatente pela libertação de
Moçambique e dos moçambicanos. Desta vez, a contribuição que chega-nos do combatente Kida,
homem que, carinhosamente, conquistou o prefixo de “CORONEL”, título militar normalmente
concedido a homens audazes e bravos em missões patrióticas.
O meu camarada não consegue fingir a sua honestidade e sinceridade, ao relatar tudo sobre si,
incluindo aquilo que os outros procuram tornar oculto para graduar, ou não, a sua grandeza. Pois
vejamos: na página 95 do livro nas nossas mãos, com muita naturalidade, mas cheio de coragem e
virtude, o autor afirma:
“Numa das vezes, recebi a missão de ir levantar donativos em Nachingwea”. Passei por
Songea, e, para minha tristeza, os meus bens tinham sido roubados. Portanto, já não
tinha nada. Nessa altura, o Willis Kadewele (seu chefe) tinha sido suspenso, pois havia
informações de que ele queria entregar-se ao inimigo português, facto que aconteceu
mais tarde. Fiquei no Niassa Oriental até finais de 1973.”

Nesta passagem, pode se ler a honestidade e a firmeza daquele que sempre acreditou no seu chefe,
mas não se deixou influenciar.
Este livro narra, com toda a naturalidade e orgulho, a história de se ter mantido na base de combate,
mesmo depois da deserção do seu chefe directo.
Caros convidados à leitura do livro sobre o Coronel Kida,
Nós nos levantamos, simplesmente para saudar; mas, sobretudo, para agradecer ao amigo Coronel
Kida, por ter aceite e acreditado na nossa teimosa insistência para que se registasse o seu percurso
de combatente que, a partir de hoje, passa a fazer parte do património colectivo dos moçambicanos.

Parabéns, Coronel Kida!
Parabéns, Matusse, por mais um resultado.
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Presidente da República discursando na 10ª Edição do Festival Nacional da Cultura

A CULTURA PROMOVENDO A MULHER, A IDENTIDADE E
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique,
por ocasião da cerimónia de abertura da fase final da 10a Edição do Festival Nacional
da Cultura.
Cidade de Lichinga, 26 de Julho de 2018

Rainha Achivangira intervindo na 10ª Edição do Festival Nacional da Cultura
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Senhor Primeiro-Ministro;
Senhor Ministro da Cultura e Turismo;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhores Deputados da Assembleia da República de Moçambique;
Senhores Governadores das Províncias de Niassa e Manica;
Senhor Presidente da Assembleia Provincial de Niassa;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Lichinga;
Digníssimos Representantes de Partidos Políticos;
Senhora Secretária de Estado da Cultura de Angola;
Distintos Fazedores, Promotores e Gestores das Artes e Cultura;
Caros Convidados;
Compatriotas;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Hoje estamos em festa. E é com elevada honra, e muita satisfação, que me dirijo a todos presentes e,
através de vós, a todos compatriotas no território nacional e no estrangeiro.
Estamos aqui para proceder à abertura da fase final da Décima Edição do Festival Nacional de Cultura,
que realizamos sob o lema “A Cultura Promovendo a Mulher, a Identidade e o Desenvolvimento
Sustentável”.
Dirigimos uma saudação especial aos nossos fazedores das artes e cultura, enquadrados nas 10
delegações provinciais e da cidade de Maputo, aqui presentes, por evocarem de forma brilhante a
grandeza da nossa diversidade cultural.
Esta saudação é extensiva aos outros compatriotas que, de forma admirável e contínua, contribuem
para a preservação, transmissão e divulgação das nossas ricas tradições culturais milenares, da arte,
dos nossos sistemas de valores e vivências, entre os moçambicanos.
São as vossas criações artísticas que nos distinguem no concerto das Nações e destacam a nossa
identidade como moçambicanos.
O vosso trabalho artístico serve-nos, de forma inequívoca, de cartão de visitas no contexto
internacional, de ferramenta acertada para a diplomacia.
A arte que praticais permite o rápido e profundo conhecimento sobre nós, e sobre o nosso país,
facilitando desse modo a cooperação com outros Estados e Nações.
Por todo este trabalho abnegado, renovamos o nosso profundo reconhecimento e formulamos votos
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de boas-vindas a todas as delegações a este Festival nesta terra de Che Mataka, província acolhedora
e promissora.
Estamos orgulhosos e encorajados pela beleza patente nos vossos cânticos e coreografias, pelo
vosso entusiasmo em fazer parte deste reencontro com outros concidadãos, um reencontro com a
nossa história, como povo, com a essência da nossa moçambicanidade.
Por esta ocasião, endereçamos também uma calorosa saudação aos promotores, técnicos, dirigentes
e gestores das instituições de artes e cultura, pelo seu papel no enquadramento e encorajamento
dos artistas nas fases de localidade, de posto administrativo, de distrito, de província e desta fase
nacional.
Estamos nesta província heróica em representação de todos os moçambicanos, para juntos
celebrarmos as nossas conquistas, a nossa riqueza artístico-cultural, a nossa moçambicanidade.
Por isso, fica aqui um agradecimento muito especial aos munícipes de Lichinga, à diligente e laboriosa
população da província de Niassa, e ao seu governo, pela forma pujante com que prepararam a
recepção do país inteiro:
a cidade de Lichinga, hoje, é a capital da cultura moçambicana. Hoje, Lichinga é a nossa identidade
como nação.
Parabéns Lichinga e muito obrigado, Niassa!
Caros Fazedores de Arte e Cultura;
Caros presentes,
Estamos a presidir a este acto inaugural, festejando a celebração dos resultados do aturado trabalho
realizado até a esta fase final, pois os participantes tiveram que concorrer e passar pelas várias fases
de avaliação, desde o bairro até chegarem aqui, à fase nacional. É motivo bastante para afirmar que
vocês todos são vencedores!
Somos um país com um património cultural dos mais ricos e diversificados do mundo, com uma
relação forte com a natureza e com outros povos e culturas, construído ao longo de séculos.
Quando, no mês passado, lançamos o compêndio das artes, Estado de alma das artes em
Moçambique, afirmamos que a cultura era uma matriz das artes, um campo privilegiado de partilha
do espaço colectivo.
É na cultura onde reside a nossa moçambicanidade, assentam os nossos ideais, comportamentos,
símbolos e práticas sociais aprendidas e veiculadas ao longo de gerações.
A organização deste tipo de festivais contribui para o resgate, preservação e transmissão às novas e
futuras gerações não só do legado histórico e cultural dos nossos antepassados, como também das
conquistas, realizações e valores contemporâneos.
Aqui o passado encontra-se com o presente, aqui se formata e se influencia o futuro. Aqui nós
demonstramos e provamos que a tradição e a modernidade não são necessariamente antagónicas.
Por isso, na actual era tecnológica, não temos outra opção se não reaprendermos e adaptarmo-nos
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continuamente a viver com os aspectos positivos das nossas tradições culturais e, de forma crítica,
trabalharmos com os elementos mais contemporâneos da cultura da humanidade.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A presente edição do Festival Nacional da Cultura, que hoje temos o orgulho de abrir nesta terra da
A BIBI ACHIVANJILA, é um movimento iniciado em Março do presente ano, movimentando milhares
de fazedores das artes e cultura de todas as idades e extractos sociais, corporizando uma verdadeira
festa nacional.
Ao longo destas fases do Festival, logramos transmitir o sistema de valores de conduta e de atitudes
positivas, bem como a formação contínua de novas gerações sobre a dimensão histórica da nossa
Pátria Moçambicana.
Através da arte, em diferentes fases do Festival, incutimos o espírito de amor ao trabalho honesto e
produtivo, rumo a uma sociedade solidária e de progresso.
Em todas essas fases, foi evidente a forma como os moçambicanos elevaram bem alto a nossa
Bandeira Nacional multicolor e a rica diversidade da nossa cultura.
Em todas as fases construímos o nosso projecto identitário através de diversificadas manifestações
artísticas.
Por esse motivo, consideramos que temos aqui, diante de nós, e durante os próximos quatro
dias, a montra mais fiel e representativa do que temos e fazemos de melhor, como Povo e Nação,
relativamente à produção artística, cultural e criativa.
Com este evento que põe em evidência a riqueza e diversidade da nossa cultura, o público nacional e
estrangeiro está expectante que seja brindado por exibições de qualidade das diferentes expressões
culturais do nosso Moçambique.
Estimados Compatriotas,
O compromisso da nossa governação é de trabalho árduo, para a contínua melhoria do bem-estar
do povo moçambicano. Pela sua transversalidade, a cultura é uma ferramenta fundamental neste
processo.
No contexto da Luta de Libertação Nacional, a cultura foi um dos elementos aglutinadores dos
moçambicanos, uma ferramenta que visava o resgate da nossa dignidade humana, dos nossos
valores e tradições que nos haviam sido renegados.
Já o afirmamos antes e voltamos a repetir hoje: a Unidade Nacional é o ponto de partida para a
construção e promoção da moçambicanidade, e de valorização contínua da diversidade cultural e
de pensamento, rumo a uma Nação cada vez mais próspera e coesa.
A Unidade Nacional, tal como a Paz, é o ar que respiramos, o oxigénio que nos envolve, que
engrandecem a nossa pátria em toda a sua extensão territorial.
Caros Fazedores da Cultura,
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Viemos à terra do maior lago do país, o Lago Niassa, dizer com actos que a Unidade Nacional não
deve ser vista como uma utopia.
Aquando da realização do Nono Festival, em 2016, afirmamos que vivíamos momentos conturbados
pela acção hostil que interferia negativamente no normal desenvolvimento do nosso país.
Hoje viajamos para vir dizer que a paz é substantiva, apalpável em cada um de nós. São valores
e princípios que não se devem abdicar; por isso, alérgicos a perturbações – tenham elas os
fundamentos que possam ter.
Viemos dizer que Niassa, a terra do N`ganda e do Chioda, é Moçambique, tal como é Niassa a terra
da batata e do feijão, não há Moçambique que almejamos, sem Niassa.
Aqui está o Moçambique querido por aqueles que ontem se insurgiram nos portos e nas plantações,
exigindo a nossa liberdade; que conheceu as reivindicações dos Makombes, dos Namarrais, dos
Matacas. Moçambique que custou a vida aos nossos concidadãos em Mueda, em Wiriyamu, em
Inhazónia, em Homoíne.
O país está aqui reunido. Está aqui Catuane, Mapai, Mapinhane; está aqui Murraca. Está aqui Macossa,
Katamoyo, Kambukwana; esta aqui Palma e Mocímboa da Praia.
Em Lichinga, Moçambique disse presente; aqui está a Nação, está o povo inteiro a celebrar a cultura,
a promover a mulher. Aqui está o orgulho da nossa identidade, o sonho dos nossos ancestrais, que se
espalha nas lindas cores tingidas no grande cobertor que é a Bandeira Nacional.
Estamos aqui para afirmar a nossa vontade e determinação colectiva de desenvolver de forma
sustentável o nosso País.
Estamos, enfim, a celebrar a moçambicanidade unidos e, como já referimos, sob o lema: “A Cultura
Promovendo a Mulher, a Identidade e o Desenvolvimento Sustentável”.
Ao destacarmos a mulher, nesta Décima Edição do Festival Nacional da Cultura, pretendemos vincar
o nosso comprometimento pela promoção da equidade de género e o empoderamento da mulher,
um dos aspectos centrais do nosso Programa Governativo, expresso igualmente nas nossas políticas
sobre o género.
A mulher, que representa a maioria dos moçambicanos, continua pobre, discriminada, violentada
e marginalizada, apesar da dedicação e dos esforços que temos vindo a desenvolver com vista a
garantir o seu empoderamento e tratamento igual.
Continua a ser feminino o rosto do analfabetismo, da pobreza, da prevalência do HIV e das
desvantagens de todo o tipo. Não temos dúvidas de que a cultura e a mulher são elementos
indissociáveis.
Se a cultura é tudo o que somos, a mulher sintetiza tudo o que somos e o que poderemos ser. A
mulher é a figura tutelar da sociedade, mãe e educadora que garante a transmissão primária dos
sistemas de valores às novas gerações, o baluarte dos fundamentos constitutivos das relações
humanas e da sobrevivência da nossa espécie, reguladora e gestora dos recursos disponíveis.
Nestes dias em que estamos aqui, temos que celebrar não somente as nossas conquistas, como
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sociedade na promoção do empoderamento da mulher, mas também reflectir sem preconceitos
sobre os actuais desafios, em particular sobre os factores culturais que continuam a influenciar a
subalternização da mulher e da rapariga na nossa sociedade.
Resumindo, temos consciência de que Cultura e Desenvolvimento compenetram-se e se confundem.
É por isso que, no presente ciclo governativo, tomamos a Cultura como um activo social e económico
inesgotável que, quanto mais vivenciado e partilhado, mais se enriquece e se fortalece.
As actividades realizadas pelos fazedores de arte, criadores profissionais e talentosos não
profissionais, empresários e associações, entidades públicas, incluindo instituições de ensino e
formação, têm valor económico e contribuem para o nosso Produto Interno Bruto.
Promover a cultura é promover o desenvolvimento económico, social e humano dos moçambicanos.
Para tal, precisamos de incentivar a participação de todos de forma qualitativa e em toda cadeia de
valor da cultura.
É nesse contexto que assenta a Política das Indústrias Culturais e Criativas que aprovamos em
2016. Trata-se de um instrumento que visa dinamizar a dimensão económica do sector cultural,
através da geração de emprego e receitas para os artistas e criadores, aprimorando a qualidade dos
produtos artísticos e o volume de negócios.
A cultura moçambicana está em franco crescimento. O número de participantes tem estado a crescer
em quase todas as expressões culturais. Nos últimos anos aumentou o número de estudantes
inscritos na área da Cultura, no ensino superior, e a Arte tem estado a crescer em quantidade e em
qualidade.
Caros Concidadãos;
Minhas Senhoras e Meus senhores,
O desenvolvimento sustentável que se alojou justamente no nosso lema remete-nos a uma
perspectiva que não se esgota na dimensão económica, ambiental ou ecológica.
Ao definirmos a Cultura como um dos pilares da sustentabilidade, ao lado das outras dimensões,
reafirmamos o nosso ideal, segundo o qual o desenvolvimento só será sustentável quando as
dimensões social e política estiverem focalizadas na resposta às ansiedades dos cidadãos, hoje e
amanhã.
O nosso desenvolvimento será sustentável somente quando tivermos, continuamente, ganhos para
nós e para as gerações vindouras.
É deste modo que no país, por exemplo, os sistemas de conhecimento inspirados nas tradições
culturais geram respostas válidas para fazer face aos desafios ecológicos, para a preservação da
biodiversidade e para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, entre outros benefícios.
Ultimamente, e em particular nesta Décima Edição deste formato de exaltação das nossas conquistas
culturais, assistimos a uma crescente internacionalização das nossas artes e cultura.
Exortamos, pois, a todos, para a valorização e maximização dos Festivais Nacionais da Cultura.
Por um lado, como oportunidade de troca de saberes e de inspiração partilhada, visando o
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desenvolvimento de novas competências e promoção de novos talentos, e, por outro, como
plataforma de aprendizagens, de pesquisa científica, de reinterpretação da história sobre as artes e
cultura, e do desenvolvimento social e económico do nosso país.
Apelamos aos artistas e fazedores de cultura à responsabilidade que têm de representar o nosso
país, pois os holofotes nacionais, regionais e internacionais estão sobre vós. Continuem a nos
orgulhar, como sempre o fizeram, com mestria e sabedoria.
Encorajamos e apreciamos as vossas iniciativas de uso dos recursos artísticos e criativos para o
fortalecimento da Unidade na Diversidade – um dos requisitos para a construção de um Moçambique
cada vez mais próspero, em Paz – que valoriza a equidade de género, rumo ao desenvolvimento
sustentável.
A terminar, queremos fazer justiça, reconhecendo o bom nível de organização do Festival demonstrado
pelo Ministério da Cultura e Turismo. O reconhecimento vai também para o Governo da Província do
Niassa e para todos aqueles que, directa ou indirectamente, deram a sua contribuição para que este
colorido Festival pudesse acontecer e fosse coroado de êxitos.
Estimados artistas,
Com estas palavras, temos a honra de declarar solenemente aberta a Fase Final da Décima Edição
do Festival Nacional da Cultura – Niassa, 2018.

Muito Obrigado.
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Rainha Achivangira intervindo na 10ª Edição do Festival Nacional da Cultura
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Presidente da República depositando uma coroa de flores na Ilha de Moçambique

ILHA DE MOÇAMBIQUE
200 ANOS DE INTERCULTURALIDADE E PROGRESSO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçabique,
por ocasião das celebrações dos 200 anos da Cidade da Ilha de Moçambique
Ilha de Moçambique, 7 de Setembro de 2018

Presidente da República dirigindo-se aos presentes
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Senhor Ministro da Cultura e Turismo;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhores Deputados da Assembleia da República de Moçambique;
Senhor Governador da Província de Nampula;
Senhor Administrador da Ilha de Moçambique;
Senhor Presidente do Concelho Municipal da Cidade da Ilha de Moçambique;
Senhores Representantes do Corpo Diplomático Acreditado em Moçambique;
Digníssimos Representantes de Partidos Políticos;
Senhor Representante da UNESCO em Moçambique;
Distintos Convidados;
Caros Compatriotas;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Estamos profundamente comovidos pela recepção entusiástica e pelo brilho que a população da
província de Nampula, em geral, e da Ilha de Moçambique, em particular, nos têm reservado desde
os primeiros momentos da nossa chegada.
Testemunhámos o génio hospitaleiro de Omuhipiti, que é uma das peculiaridades dos moçambicanos.
Ochukhuru Wamphula, Ochukhuru Omuhipiti.
Hoje, a Ilha de Moçambique está em festa. Há festa nas cores, nos sons, nos sabores. O país jubila de
alegria mas, acima de tudo, o mundo festeja connosco este marco histórico da passagem dos 200
anos da elevação da antiga Capital de Moçambique à categoria de Cidade.
Quando dizemos que o mundo está em festa, não é por qualquer equívoco; dizemo-lo em viva voz,
porque estas festividades transcendem as nossas fronteiras: a Ilha é, com muito orgulho, Património
da Humanidade, o que nos engrandece como nação.
Dirigimos, por isso, uma saudação especial aos munícipes da Ilha de Moçambique, que são os
primeiros guardiões deste rico e diversificado património cultural, tangível e intangível; primeiros
guardiões que, com esmero, contribuem para a sua preservação, transmissão e divulgação dos seus
valores históricos entre os moçambicanos e além fronteiras.
A nossa saudação é extensiva a todos os presentes que aqui vieram testemunhar esta exaltação da
nossa história colectiva, que é também de toda a humanidade.
Saudámos, igualmente, a todos os moçambicanos – nossos compatriotas – em todo o território
nacional e na diáspora por, de forma inestimável, fazerem a sua parte na preservação e divulgação
deste património universal.
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Compatriotas,
Orgulha-nos constatar que as intervenções restaurativas feitas permitem salvaguardar o legado
que engenhosamente desenvolvemos a partir do encontro de povos, culturas e civilizações de todo
mundo, numa simbiose de convivência harmoniosa e salutar entre a tradição e a modernidade.
Regozijamo-nos, ainda, por registar que os saberes locais foram sempre reconhecidos e continuam
a alicerçar os projectos de desenvolvimento, servindo de base para o sistema de educação, das
ciências e do progresso.
Referimo-nos, especificamente, à sabedoria que as populações desta região nos transmitem através
da sua coreografia e dos seus cantares; da miscelânea das suas vestimentas e culinária, com traços
e experiências de todo o mundo que derretem no mesmo molde.
Referimo-nos, também, à sabedoria das populações na forma como concebem e gerem a pluralidade
das suas crenças, a riqueza melódica do seu cancioneiro de trabalho e de recreação.
Estamos igualmente vislumbrados pela convivência multilinguística, patente na elevada diversidade
das suas variantes.Enfim, orgulhamo-nos pela graciosidade da beleza humana e natural, combinada
numa harmonia tal que só os moçambicanos são capazes de exibir.
É esta singularidade, na forma de ser e de estar, que adoça e reforça a nossa moçambicanidade; que
faz de todos nós um povo com Identidade distinta no concerto das Nações.
É, também, por tudo isto que viemos celebrar um dos maiores expoentes da nossa diversidade
cultural; um dos nossos cartões de visita mais representativos, que se patenteia nas nossas
construções tradicionais e modernas, nas nossas tradições e expressões artístico-culturais, no
nosso modo de vida.
Por todo este trabalho em prol da nossa diversidade cultural que atrai curiosos, visitantes e turistas
de todo o mundo, renovamos o nosso profundo reconhecimento às populações destes distritos,
desta província e desta Nação que caminha, resolutamente, rumo ao desenvolvimento integrado,
inclusivo e sustentável.
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Hoje, 17 de Setembro, não estamos a comemorar o simples acto técnico, e administrativo, que
culminou com a mudança da categoria de Vila para a de Cidade, da Ilha de Moçambique, a nossa
primeira capital.
Estamos, acima de tudo, a enaltecer a nossa rica história e diversidade cultural, – que tornam a Ilha
de Moçambique neste Património proclamado da humanidade – a caldeira de civilizações antigas
e modernas.
A Ilha de Moçambique, que hoje completa 200 anos, corporiza, simboliza e sintetiza este legado do
encontro das culturas bantu, persa, árabe, swahili, indiana e europeia, legado que assume hoje uma
magnitude única, gerando características físicas e naturais específicas que combinam o património
natural com o edificado.
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Esta realidade faz eco ao lema destas festividades: Ilha de Moçambique, 200 Anos de Interculturalidade
e Progresso.
A interculturalidade é muito mais do que o simples encontro de culturas, tal como o Progresso que é
muito mais do que a presença de edifícios e elementos de modernidade.
Com esse lema e com este evento, pretendemos exaltar a bravura dos nossos antepassados que
souberam lutar contra todas as formas de exploração, de humilhação e de subjugação das nossas
tradições culturais.
Foram eles que mostraram ao mundo, e nos ensinaram, que o encontro de culturas não significa
rejeição de umas e outras; porque não há culturas superiores e inferiores.
Todas as culturas se equivalem e a sua grandeza está em cada um dos seus contextos vivenciais.
Estamos aqui, igualmente, a celebrar a vitalidade das nossas culturas.
Este facto recorda-nos o ditado segundo o qual a cultura é como o caniço, que se curva com a
tempestade, mas que logo depois, se reergue.
Esta citação consubstancia o facto de a cultura ser uma das conquistas da nossa independência
nacional, do jugo colonial.
Esta Ilha é monumental, porque ela mesma personifica a cultura, tanto local quanto universal.
A exuberância e reinvenção das nossas tradições culturais está igualmente patente em todos os
continentes do mundo – como é o caso das Ilhas do nosso Oceano Índico, no Oriente e nas Américas,
para onde foram levados, como escravos, alguns dos nossos antepassados.
A maior parte destes teve como porto de partida a Ilha de Moçambique, crucial ponto de trânsito e
de cruzamento de navegadores e culturas, o que a tornou num grande entreposto comercial urbano
e de convívio de vários povos na região oriental de África.
Além da sua energia muscular, esses homens e mulheres levaram também a sua língua, a sua
música, as suas danças; levaram a sua arte, o seu mundo cultural, criando laços que nos unem a
outros povos, contribuindo para o enriquecimento do património histórico-cultural da humanidade.
Envaidece-nos testemunhar que, apesar de o encontro de culturas e civilizações ter sido violento
– sobretudo no período colonial – preservamos o nosso padrão cultural, ao mesmo tempo que
construímos novas identidades.
É essa a essência da interculturalidade sublimada na riqueza que cada uma das culturas e civilizações
empresta e ganha uma da outra.
Resume-se, ainda, na inclusão e na tolerância assentes na aceitação das diferenças, valores que os
moçambicanos têm sabido desenvolver.
De igual modo, viemos para este local para celebrar o progresso, na medida em que estamos a
conferir novos objectivos às antigas formas de relações, algumas das quais foram de hostilidade, de
rejeição e equidistância.
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São relações históricas que, imbuídas de novos objectivos, vêm servindo de pilar aos laços de
cooperação para o desenvolvimento entre os nossos Povos e Nações, tendo em vista a melhoria
gradativa das condições de vida das populações.
Estamos, aqui, a celebrar Moçambique e todas as nossas conquistas, neste território que foi um dos
baluartes das lutas de resistência contra a penetração colonial e contra a exploração do homem pelo
homem.
Constituem alguns exemplos dessa epopeica fase, a audácia dos chefes Namarrai, Farlay, KupulaMuno, Mussa-Kuanto, entre outros.
Compatriotas;
Caros Presentes,
Pela sua história, construída pelos moçambicanos e condimentada ao longo de gerações e séculos
de intercâmbio multicultural, a Ilha de Moçambique sintetiza a riqueza e diversidade do nosso
Património Cultural, cujas dimensões são universais, conforme já nos referimos.
Quando os moçambicanos, através do seu Governo, candidataram o património cultural da Ilha de
Moçambique para a sua inscrição na lista da UNESCO, em 1991, estavam conscientes de que este
pedaço do nosso país é templo de páginas memoráveis de culturas e civilizações de todo o mundo,
disponíveis para o usufruto, também, de todos os povos do planeta.
Por isso, jubilamos pelo facto de a Ilha de Moçambique constar do roteiro de viagens de turistas, de
cientistas, religiosos, curiosos, empresários e de todos os que procuram o lazer, mas também um
maior conhecimento sobre si mesmos e sobre a história da humanidade.
Agrada-nos constatar que estas oportunidades estejam a ser capitalizadas pelas populações locais,
através da geração de novos produtos de consumo novos produtos turísticos de elevada qualidade.
Desta forma, essas populações vão melhorando a sua competitividade, mas também recorrendo a
procedimentos económica e ambientalmente sustentáveis.
São estas iniciativas individuais, familiares e empresariais que criam as condições para o surgimento
de mais alternativas de trabalho e emprego, com receitas para os cidadãos.
É, igualmente, gratificante constatar que os progressos que estamos a registar na Ilha de
Moçambique resultam da conjugação de sinergias de vários parceiros nacionais e internacionais,
aos quais endereçamos o maior apreço.
As capacidades humanas e institucionais criadas pelos moçambicanos, a partir do desenvolvimento
e da expansão da rede de instituições nacionais de pesquisa e de ensino superior, está a trazer o
impacto desejado.
O nosso património cultural deve ser continuamente sistematizado, questionado, valorizado e
partilhado.

84

INCLUSÃO SOCIAL IV

CONSOLIDAÇÃO DA UNIDADE NACIONAL, PAZ E SOBERANIA | CAPÍTULO I
Assim, convidamos a todos a juntarem-se a nós nesta empreitada de valorização do nosso património
cultural, material e imaterial, sob todas as formas e suportes.
As nossas conquistas culturais devem ser mais escritas, discutidas e publicadas; devem ser mais
filmadas e documentadas, mais coreografadas e celebradas; devem ser mais musicalizadas e
contadas, mais desenhadas e esculpidas.
As nossas conquistas culturais devem ser constituídas em roteiros; devem ser mais divulgadas
pelo mundo e transformadas em factores de elevação da qualidade de vida das populações, que é o
compromisso da nossa governação.
As instituições de pesquisa e de investigação criadas pela Universidade Eduardo Mondlane e
pela Universidade Lúrio, além das áreas definidas pelas vocações específicas, vêm dar alento às
iniciativas de formação e profissionalização específicas nas áreas da cultura e do turismo, que são
uma realidade em toda a extensão do território nacional.
No caso específico da Ilha de Moçambique, essas iniciativas de formação e profissionalização,
constituem condimentos para a viabilização do projecto que define esta Ilha e a sua região
continental; como modelo para o desenvolvimento do Turismo Cultural em Moçambique.
Esta decisão visa não apenas exprimir o nosso fervor em prol do património cultural e estimular a
economia da cultura, mas também reafirmar o compromisso dos moçambicanos, e do seu Governo,
assumido aquando da candidatura da Ilha de Moçambique para Património Mundial.
No entanto, nenhuma lei – neste âmbito – poderá substituir o empenho das pessoas e das
comunidades depositárias, que vivem de forma íntima e dão vida às tradições e expressões culturais,
e outras formas de património cultural.
Por isso, renovamos o apelo ao engajamento de todos na implementação de acções que dignifiquem
a mundialização do património cultural da Ilha de Moçambique, bem como a realização de outras
iniciativas, visando conferir maior visibilidade e partilha, ao nível nacional e planetário, das outras
riquezas que constituem património do nosso País.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Viemos à Ilha de Moçambique, o’muhipiti – como voltaremos sempre – pois a solidariedade, a paz
e a irmandade entre os moçambicanos e os povos do mundo, que é um dos focos da nossa acção
governativa, são realidades que aqui se cristalizam com o tempo. E temos a certeza de que não haverá
geração que possa ignorar este legado, o legado da Unidade Nacional.
Pela leitura das experiências da interacção de povos, culturas e civilizações que, ao longo de séculos, se
vêm abraçando a esta Ilha, reconhecemos que o intercâmbio cultural é a forma mais nobre de cimentar
os laços e as pontes entre as pessoas e as Nações, tendo em vista o desenvolvimento social e económico.
Com esta celebração bicentenária da primeira cidade e capital do nosso país, estamos seguros
sobre a perenidade das nossas conquistas culturais, corporizadas no património cultural da Ilha de
Moçambique e sua região continental, nas suas águas oceânicas, que tonificam a nossa convivência
harmoniosa, e na nossa Unidade Nacional, assente na diversidade da nossa Pátria multicultural.
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A terminar, dirigimos uma palavra de apreço ao nosso Ministério da Cultura e Turismo, que nos habituou a
celebrar a história do povo moçambicano; aos técnicos e quadros, governantes municipais e províncias,
munícipes e população em geral, cujo trabalho altruísta conferiu a estas celebrações, a majestade e o
êxito que testemunhamos.
A festa da Ilha foi única e teremos sempre na nossa memória.
Este reconhecimento é extensivo a todos os que, idos de longe e de perto, nos honram e engrandecem
nestas festividades, com a sua participação, conferindo-as uma dimensão planetária.

Parabéns, Ilha mãe de Moçambique;
Parabéns O'muhipiti Património da Humanidade.

A todos, muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República interagindo com expositores
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Presidente da República discursando na sequência da outorga do título de Honoris Causa em Relações Internacionais

A QUESTÃO DA PAZ, ACTORES, CONSENSOS, DESAFIOS E
PERSPECTIVAS
UM OLHAR DE MOÇAMBIQUE
Oração de Sapiência proferida por Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi,
Presidente da República de Moçambique, por ocasião da homenagem feita pelo
Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI),
pela outorga do título de Doutor Honoris Causa em Relações Internacionais
Cidade de Maputo, 5 de Abril de 2018

Presidente da República interagindo com Académicos e
Personalidades Políticas presentes na cerimónia
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Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional;
Venerando Presidente do Tribunal Administrativo;
Sua Excelência Joaquim Alberto Chissano, Antigo Presidente da República;
Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros;
Senhor Vice-Reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais;
Excelentíssimo Senhor Colum de Sales Murphy, Presidente e Fundador da Escola de Diplomacia
e Relações Internacionais de Genebra;
Ilustres Membros do Corpo Diplomático e Representantes de Organizações Internacionais
Acreditados em Moçambique;
Magníficos Reitores das Universidades Públicas e Privadas;
Caros Docentes, Pesquisadores e Académicos;
Caros Estudantes;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Instituto Superior de Relações Internacionais,
pela iniciativa e nobreza do gesto por trás da realização desta cerimónia de saudação, de grande
significado para mim, na sequência da recepção do título de Doutor Honoris Causa em Relações
Internacionais e Diplomacia, evento que teve lugar em Genebra, na Suíça, no dia 27 de Fevereiro
passado.
Quero, também, agradecer a presença amiga, neste evento, do Professor Doutor Colum de Sales
Murphy, Presidente da Escola de Diplomacia e Relações Internacionais de Genebra, que aceitou o
nosso convite para testemunhar esta singela cerimónia e usar o seu tempo para encetar contactos
com a comunidade académica moçambicana, em particular, com o nosso Instituto Superior de
Relações Internacionais.
Esperamos, portanto, que esta visita sirva de lançamento da pedra para uma frutuosa cooperação
com as instituições do nosso país, fundamentais para alimentar a tomada de decisão sobre política
externa e diplomacia na dinamização da paz, do desenvolvimento económico e do progresso de
Moçambique.
Permitam-me reafirmar que dedico este título ao Povo Moçambicano que, no país e no estrangeiro,
de maneira formal e informal, promove a nossa diplomacia e eleva o nome de Moçambique no
concerto das nações. É ele que nos inspira e nos dá a força e a perseverança necessárias para levar
a cabo os objectivos da nossa política externa.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

89

Abordar o que quer que seja diante de uma plateia académica de qualidade invejável, quanto esta,
é uma missão intimidante, mas gratificante. Intimidante porque exige sempre propriedade sobre o
tema em questão; mas gratificante porque, por mais tortuoso que seja o exercício, a academia é o
lugar certo para o debate em prol de uma sociedade melhor.
É por essa razão que o nosso Governo prioriza e aposta na formação do capital humano, porque
acredita que este é o motor científico do desenvolvimento de uma nação.
Uma classe intelectual actuante e comprometida com o seu Estado, não só indaga, mas produz
respostas aos desafios da governação.
Por isso, quando me abordaram sobre este evento e me desafiaram a fazer esta dissertação –
depois de um exercício nada fácil de escolha do tema, de entre as prioridades do nosso Governo
– escolhi discutir, pela sua importância, o tema da PAZ! Não se pode projectar e materializar um
desenvolvimento económico endógeno, efectivo e sustentável sem PAZ!
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Apesar de se perceber – a nível do sistema internacional – um consenso de que a paz é fundamental,
o mundo depara-se com desafios que põem em perigo a paz mundial, e consequentemente, a paz
em Moçambique.
De forma mais precisa, o terrorismo, o desenvolvimento de armas nucleares, o crime organizado e
as mudanças climáticas têm se mostrado, no nosso tempo, como desafios difíceis e complexos que
requerem uma acção conjunta e enérgica, para se minimizarem os seus efeitos na ameaça à paz no
mundo e em Moçambique, em termos particulares.
No actual sistema internacional, onde os desafios são múltiplos e complexos, as nossas perspectivas
circunscrevem-se à necessidade de se suprimirem os conflitos violentos ou procurar transformá-los
em conflitos saudáveis como, por exemplo, os de ideias que nos levam ao crescimento.
Lembro-vos que em Genebra, na cerimónia de aceitação do Honoris Causa, falei do diálogo
construtivo como fundamento para a paz.
Hoje interessa-me iniciar, referindo que ela está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento dos
povos. Isto é, não há um sem outro. Ou seja: sem paz, não há desenvolvimento; e sem desenvolvimento,
não há paz.
Alcançar a paz efectiva, duradoura e sustentável, e o desenvolvimento económico, é a razão principal
da nossa governação, e, acreditamos, a razão de ser de todos os Estados e nações no mundo.
Em toda a história da humanidade, a organização sócio-política sempre almejou o progresso e o
bem-estar.
No que se refere à paz, temos imenso orgulho de dizer que Moçambique constitui um dos mais
excitantes casos em matéria de manutenção da paz em África.
Foram pouco mais de 20 anos de paz que fizeram de nós exemplo e referência em África, e não só,
mas que infelizmente viriam a ser interrompidos pelo espectro da violência e ameaça de retorno à
guerra. Este triste episódio despertou em nós a consciência de que a paz não é um dado adquirido;
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é preciso fazer a paz com palavras e actos; é preciso fazer da paz a nossa cultura do quotidiano!
Para hoje, proponho-me abordar O Ambiente Nacional e Internacional Determinante da Paz em
Moçambique: Actores, Consensos, Desafios e Perspectivas.
Entendemos por ambiente nacional e internacional o conjunto das condições que caracterizam e
influenciam o processo de paz em Moçambique.
As minhas colocações, nesta aula, sendo para estudiosos de Relações Internacionais, devem ser
entendidas como aplicáveis para cenários semelhantes, em termos de política comparada, no
âmbito do sistema internacional.
O nosso ponto de partida é de que a abordagem da construção da paz depende, intrinsecamente, da
interacção entre os actores nacionais e internacionais, directa ou indirectamente envolvidos.
Com isto, quero dizer que o processo de paz em Moçambique deve ser resolvido pelos moçambicanos,
apesar de não depender apenas dos moçambicanos, mas também de actores externos que têm,
naturalmente, uma palavra a dizer ou um papel a desempenhar.
Referimo-nos a actores estatais e não estatais, sendo, para este último caso, exemplos os parceiros
de cooperação, diplomatas, países da SADC, organizações da sociedade civil nacional, partidos
políticos nacionais, entre outos. A Comunidade de Sant’Egídio fez, no passado, parte destes actores.
Isto remete-nos, naturalmente, a uma viagem ao passado, para encontrar as causas e raízes
profundas do conflito, facto que nos levará a entender os contornos daquele fenómeno que, em 16
anos, matou e destruiu o suficiente para desestabilizar o sonho de progresso e bem-estar do Povo
Moçambicano.
Desafio a todos, portanto, a fazerem este recuo em momento oportuno, com as necessárias calma e
ponderação, para que entendamos os contornos. Foi necessária uma grande mestria para se chegar
à assinatura do Acordo Geral de Paz, a 4 de Outubro de 1992.
O Acordo de Roma abriu espaço para a realização, em 1994, das primeiras eleições multipartidárias
em Moçambique e a subsequente implantação da democracia como sistema político, sempre sob o
olhar de actores tanto internos, quanto externos.
Volvidas mais de duas décadas, quando Moçambique se preparava para dar passos bastante
significativos no desenvolvimento económico, eis que os “fantasmas” do passado ressurgem,
trazendo com eles a ameaça da guerra e a necessidade de resgatar uma paz duradoura, efectiva e
sustentável.
Com esta pequena resenha, quisemos trazer à mente dos presentes um enquadramento da paz em
Moçambique.
Centremo-nos, agora, no tema em análise.
Desde o fim da guerra-fria e do surgimento de conflitos intra-estatais, na década de 90, que tanto
políticos como académicos se têm debruçado sobre as teorias e práticas da construção da paz no
período pós conflito.
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Trata-se de abordagens dominadas pelo paradigma liberal que, entretanto, passou a dominar o
mundo, assente em premissas como: Assistência Humanitária; Resolução de Conflitos; Direitos
Humanos; Manutenção da Paz; Desenvolvimento Económico; Democracia e Boa Governação.
Entretanto, em muitos países, com ordens políticas conflituantes e graves problemas económicos e
sociais, essas abordagens não encontraram terreno fértil para dar os resultados que se esperavam;
daí que começaram a surgir dúvidas quanto à sua real eficácia e impacto.
Esse estado de coisas gerou um sério debate ao nível da academia, que resultou na publicação de
muitos livros, artigos e monografias a respeito, enriquecendo e diversificando a bibliografia existente
sobre a construção da paz.
Cedo chegou-se à conclusão de que as limitações sobre os estudos nesta área iam desde a ausência
de uma estratégia coerente, recursos adequados e falta de coordenação entre os diferentes actores
externos que desempenhavam vários papéis nos países em conflito.
Acreditava-se, pois, que esses problemas pudessem ser sanados com a criação de instituições e
mecanismos de governação mais eficazes, o que, até certo ponto, constitui verdade.
Tal como aconteceu no nosso país, havia uma dissonância entre as abordagens internacionais e
locais, para a construção da paz. Havia a tendência de se olhar para as abordagens locais do ponto
de vista de apropriação das abordagens internacionais e não como um processo de negociação e
contestação.
Destacou-se, a seguir, a abordagem crítica, questionando-se a agenda liberal e, com ela, o tipo de paz
que se pretendia, bem como a sustentabilidade dos modelos adoptados.
Merece ênfase, quanto a nós, o surgimento, depois da Segunda Guerra Mundial, de uma nova área de
estudos: Os estudos da paz. Esta nova área procura entender as causas e raízes dos conflitos para, a
partir dos mesmos, trabalhar para a sua superação, ou seja, transformar o potencial de conflito em
potencial para a paz.
Com o atentado de 11 de Setembro, nos Estados Unidos da América, este debate veio a ser
largamente suplantado por questões de segurança, com o terrorismo internacional a dominar a
agenda internacional.
Assistia-se, assim, a uma mudança radical de enfoque, de que resultou uma abordagem
multidisciplinar que visava contribuir para a criação de condições necessárias para a manutenção
de uma paz sustentável.
Esta foi uma missão levada a cabo por países, organizações internacionais e individualidades, sob os
auspícios da Comunidade Internacional, tendo a Organização das Nações Unidas como instituiçãomãe.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

92

INCLUSÃO SOCIAL IV

CONSOLIDAÇÃO DA UNIDADE NACIONAL, PAZ E SOBERANIA | CAPÍTULO I
No que se refere ao processo da paz em Moçambique, os grupos de interesse, a nível nacional, não
são apenas do Governo e da Renamo. Aliás, estes foram bem constituídos pela Sociedade Civil, a
primeira a dar voz ao clamor contra a guerra e a aproximar as partes para uma solução negociada.
Entretanto, tudo nos remete para a grande questão:
O que levou a esta gravosa violação do Acordo Geral de Paz?
As reivindicações da Renamo fizeram-se ouvir, alegando que o Acordo Geral de Paz (AGP) não fora
integralmente cumprido por parte do Governo e que, por essa via, as aspirações da Renamo não
tinham sido satisfeitas… E muitas questões ressurgiam, carecendo de detalhadas explicações, as
quais, muitas vezes, eram díspares.
Tínhamos, por um lado, as alegações de violação do espírito e da letra do AGP e, por outro lado,
a problemática das tropas residuais da Renamo, um efectivo que, tendo crescido, fazia crescer
também as suas acções contra a segurança e integridade de pessoas, instituições e propriedades.
As acções militares da Renamo não só constituíram um grave desafio à autoridade do Estado, como
também tais acções, já não encontravam enquadramento no contexto actual.
A única solução era restabelecer a ponte do diálogo com a Renamo, ouvir as suas reivindicações e
recomeçar o processo negocial – desta vez, para uma paz efectiva, porque legítima; e sustentável,
isto é, que fosse mais do que a mera ausência de guerra ou conflito armado, para focar-se na criação
de condições que propiciem o bem-estar material e moral da população, a sua realização pessoal.
A Escola dos Estudos de Paz e Conflitos distingue Paz Positiva e Paz Negativa, sendo a primeira a
ausência de guerra e a segunda a busca das razões profundas dos conflitos, para sua reversão e
superação.
Johan Galtung, por vós muito bem conhecido, defende que a guerra é um tipo de violência, mas não
o único. Para ele, ocorre violência quando uma pessoa não realiza tudo aquilo que potencialmente
poderia realizar. Ele introduz o conceito de violência estrutural, aquela que é resultante da
desigualdade de poder e da injustiça social.

Paz Duradoura é aquela que é inspirada nos princípios kantianos de uma paz sem fim. Com Emmanuel
Kant, a paz deixa de ser tratada de forma religiosa e passa a adquirir uma dimensão jurídico-política.
É a partir da proposta kantiana de paz que começa a ser utilizada a ideia da construção para definir
a obra da paz.
Eu partilho esta abordagem, porque assumo que a paz é o projecto colectivo de todos nós,
moçambicanos.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Permitam-me que partilhe a minha experiência nesta caminhada de procura de um futuro seguro
para todos os moçambicanos.
Paz tem significados diferentes para pessoas diferentes; mas a sua obtenção é importante para
todos – desde a criança brincando na rua, até às pessoas que as usam para trabalhar; da mãe que
trabalha para sustentar os seus filhos, ao pai que procura alimentar os seus sonhos.
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Para mim, a paz é uma responsabilidade. Decidi, há muito tempo, que iria lutar pelo diálogo e pela
paz para que os moçambicanos voltassem a orgulhar-se do seu país e a viver os seus sonhos, sem
conflitos.
A paz não é apenas a ausência de guerra; é a sensação de segurança no conhecimento de um
amanhã melhor, de um dia de esperança.
Na nossa busca para garantir a paz efectiva em Moçambique, tomámos uma decisão importante em
Dezembro de 2016, com o início das conversações directas entre mim e o Senhor Afonso Dhlakama,
Presidente da Renamo.
Em uma semana, chegámos a um acordo para uma cessação de uma semana das hostilidades, para
facilitar as negociações entre as partes.
Com o início do diálogo, tornou-se possível estender a trégua, duas vezes, por 60 dias. Isso criou e
sustentou um ambiente propício para mais progressos.
Nesse curto período, no início de Fevereiro de 2017, pudemos seleccionar duas equipes para liderar
as negociações: a Comissão dos Assuntos Militares e a Comissão da Descentralização.
Além disso, quatro especialistas estrangeiros foram convidados para fornecer assistência técnica às
duas comissões.
O Senhor Dhlakama e eu assumimos o importante papel de guiar o processo, construindo
paulatinamente a confiança, condição básica para se alcançar o sucesso em processos de diálogo.
Isso exigiu muita tolerância, compaixão e compreensão dos desafios que cada um de nós encontrava,
de modo a garantir que o processo de paz permanecesse sempre de pé.
Para solidificar a trégua e garantir que o diálogo continuasse sem interrupção, após consultas com
Dhlakama, orientei a retirada das Forças de Defesa e Segurança das posições avançadas na região
de Gorongosa.
Em consenso, formamos a Equipe Conjunta de Monitoria e Verificação, para supervisionar o processo
de cessação temporária das hostilidades.
Embora seja difícil tornar um processo de paz inclusivo durante a fase de negociação, tentei reunir o
maior número possível de moçambicanos através de dois métodos principais.
O primeiro, através de briefings aos partidos políticos parlamentares, e não parlamentares, sobre
o progresso do processo de diálogo; o segundo, actualizando regularmente aos moçambicanos e
apelando à calma e contribuições, de modo a adicionar valor ao processo.
Com o projecto da Emenda Constitucional sobre a descentralização, depositado por mim no
Parlamento, Moçambique abriu grandes possibilidades para alcançar uma paz duradoura e
sustentável.
O apoio de diferentes partes interessadas, em todo o processo, ajudou a mantermo-nos focados no
objetivo principal.
As críticas incessantes obrigaram-nos a garantir que as propostas desenvolvidas fossem sólidas e
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realistas.
As reacções positivas encorajaram-nos a seguir em frente.
Os encontros tête-à-tête foram preparados com muita antecedência e, por vezes, com o receio e a
preocupação misturados com a esperança e expectativa elevadas.
E a cada passo valeu a pena a cautela, porque tínhamos a consciência de que avançar é tudo o que
importava aos moçambicanos, mas não a qualquer preço.
No dia 6 de Agosto de 2017, com o aumento da confiança mútua, reunimo-nos nas mangueiras,
em Gorongosa, para avaliar as discussões feitas telefonicamente e para encontrar consensos
consolidados sobre questões remanescentes.
O primeiro encontro permitiu-nos desenvolver o cronograma específico para os passos a serem
dados.
O segundo, entre Dhalakama e eu, em 19 de Fevereiro de 2018, foi dedicado à questão da
Desmobilização, Desmilitarização e Reintegração.
As Comissões da Assembleia da República já começaram a discutir o documento sobre a
descentralização e esperamos que todos os moçambicanos contribuam para tornar o documento
representativo das muitas aspirações existentes no país.
Também esperamos que as discussões sobre assuntos militares cheguem em breve a um acordo
que preveja o total desarmamento, desmobilização e reintegração das forças da Renamo.
Os moçambicanos merecem um país pacífico, dentro do qual os seus sonhos e aspirações se possam
realizar.
Nesse processo, há que avaliar positivamente a colaboração do meu irmão Dhlakama, no que diz
respeito ao compromisso conjunto, capaz de assegurar uma paz efectiva e duradoura.
As crianças moçambicanas devem, de forma pacífica, brincar livremente com outras crianças.
Os empresários devem, num ambiente tranquilo, conduzir os seus negócios e os pais não devem ter
receio do futuro dos seus filhos. Mas isso só pode ser alcançado se todos caminharmos juntos nessa
jornada.
Precisamos de ter disposição para perdoar uns aos outros e para iniciar um processo genuíno de
reconciliação.
Todos acreditamos que os moçambicanos podem superar os maiores obstáculos, bastando, para tal,
trabalhar em conjunto.
Eu acredito que a nossa perseverança será fundamental para garantir e sustentar uma paz duradoura.
Esta é uma luta que devemos vencer juntos, como nação.
Distintos Convidados,
Caros Estudantes Diplomatas,
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Durante o acto de aceitação do título Honoris Causa, em Genebra, afirmei que este longo processo
de procura de entendimento prova que, mais do que acordos formais, é necessário criar uma cultura
de diálogo e de convívio, na diferença.
Esse processo exige tempo e paciência; mas pede, sobretudo, verdade, franqueza e confiança.
Nenhuma receita política pode resolver a proximidade humana que é feita por pessoas concretas
que aprendem a escutar o outro e a pensar em conjunto o que antes era matéria de conflito.
Aprendemos que, como construção social, a paz resume-se a um processo de construção de
consensos que são legitimados através de leis, instituições e mecanismos para sua manutenção,
como pilares. Essa é a essência da paz. E é importante que se frise que esses consensos resultam
de um processo aturado de negociação e a eles nos subjugamos sob a força do Primado da Lei. Os
consensos, na forma de leis, devem ser cumpridos no seu espírito e letra.
No nosso caso, a inclusão, apanágio da nossa governação, faz-nos entender e pugnar pela satisfação
das inquietações e necessidade dos moçambicanos.
E, graças ao nosso árduo trabalho de auscultação, lográmos colher este sentimento e, com ele, a
sensibilidade dos moçambicanos sobre as políticas do país e sobre as suas vontades.
Por vezes, concluímos que a violência estrutural que se manifesta na nossa sociedade pode estar na
origem das carências e privações a que as comunidades estão sujeitas. Este é um facto.
Outro facto é que esta afirmação pode estar, simplesmente, a reflectir percepções, ou seja, a reflectir
o entendimento que as pessoas têm da realidade, em função da sua própria experiência e condição.
Moçambique registou, na última década, níveis de crescimento encorajadores, que foram
acompanhados por profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais.
O ponto mais alto deu-se com a grande reviravolta geo-estratégica, marcada pela descoberta de
jazigos de minerais e hidrocarbonetos como o gás, na Bacia do Rovuma.
Este facto, associado à exploração do carvão e à retomada da exploração de grafite, e outros minerais,
colocou Moçambique nas principais bolsas de valores internacionais.
Isso foi acompanhado por um massivo investimento em infra-estruturas, e não só, que mudaram a
face do país e elevaram consideravelmente as expectativas dos cidadãos em relação à melhoria das
suas condições de vida.
Conjugado com estes factores, gerou-se um sentimento de exclusão, ou seja, a percepção de que
a maioria esmagadora dos moçambicanos não estava a auferir os ganhos desse crescimento. Esse
sentimento cedo proliferou, instalando, por sua vez, o sentimento de "nós versus eles", uma das mais
complexas e profundas raízes de conflitos no mundo inteiro.
Portanto, não é só a pobreza a causa dos conflitos. Para nós, a maior causa dos conflitos é o
sentimento de injustiça social, o sentimento da distribuição desigual das riquezas, do poder, dos
recursos. Não se trata, como pode parecer, de factores que actuam de forma isolada.
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O próprio processo de consolidação do Estado de Direito Democrático enfrenta desafios ora
resultantes da dinâmica interna ora condicionados pela nossa cultura política e suas vicissitudes,
muitas vezes, não necessariamente favoráveis aos preceitos democráticos liberais.
Nós temos as nossas próprias concepções de poder, que têm raízes na génese da nossa própria
constituição como estado independente e unitário.
As liberdades democráticas expressas através das liberdades de associação e de imprensa, bem
como o crescimento exponencial da consciência de cidadania, mudaram radicalmente a sociedade
moçambicana, se calhar, a uma velocidade mais rápida que a do crescimento e maturação dos
processos democráticos.
E todos estes processos carecem de um debate franco, aberto, livre e com respeito a quaisquer tipos
de amarras, sobretudo as partidárias, para que coloquemos, efectivamente, a Nação, o projecto
comum, acima de todos os nossos interesses.
Os consensos não podem ser resultado de simples arranjos; porque se eles não reflectirem as reais
vontades populares, não poderão se revestir, igualmente, da necessária legitimidade para se fazerem
cumprir com a força da lei.
Refiro-me, segundo a linguagem das Relações Internacionais, aos chamados “dead letter regimes”.
O que se pretende é que os consensos que alcançamos sejam transformados em leis nas quais
convirjam as expectativas da população e a formalidade legal para que se façam cumprir,
efectivamente.
O mais importante que devemos reter é que os partidos políticos têm de ser competitivos: oferecer
ao povo o melhor programa, que seja realizável e sustentável. E, como disse no início, tudo isso gira
à volta da paz, do progresso e do bem-estar.
Os desafios da paz, e os inerentes ao próprio processo de crescimento e desenvolvimento, bem assim
as oportunidades, expectativas e ganhos da exploração dos recursos naturais de que dispomos,
projectam Moçambique como um actor de relevo nas relações internacionais.
Entretanto, no meio de toda dinâmica, conflituam interesses individuais e colectivos que nem sempre
representam o interesse nacional da República de Moçambique.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Moçambique uno e indivisível é, portanto, condição sine qua non para a nossa existência e a dos
nossos sonhos comuns.
Todavia, a materialização deste sonho requer, mais do que a paz, uma governação comprometida
com os mais nobres ideais de justiça social, inclusão, primado da lei e práticas de boa governação. E
esta é a visão que orienta o nosso Governo.
Esperamos ter trazido elementos úteis para uma reflexão contínua e ter dado a nossa contribuição
para o crescimento e maturação da nossa jovem nação.

COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

97

Os desafios, de forma implícita ou explícita, nascem ou vão nascendo deste processo; mas a Unidade
e a tolerância são ferramentas fundamentais para adensar a nossa consciência de destino comum.
Termino, agradecendo aos organizadores deste evento, e a todos os que nos honraram com a sua
presença, reafirmando que podem contar com o meu empenho total no processo de busca da paz,
como forma de valorizar esta homenagem.
Assumo o título conferido, com total responsabilidade e sentido de dever.

Muito obrigado!
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Presidente da Republica cumprimentando Ossufo Momade, membro da RENAMO, ladeado por familiares do falecido Líder da RENAMO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, nas exéquias do Senhor Afonso Dhlakama, líder da RENAMO e Membro
do Conselho de Estado
Cidade da Beira, 9 de Maio de 2018

Presidente da República proferindo elogio fúnebre
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Senhores Ministros;
Senhora Governadora da Província de Sofala;
Senhor Coordenador da Comissão Política Nacional da RENAMO;
Senhor Secretário-Geral da RENAMO;
Senhores Deputados da Assembleia da República;
Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditado em Moçambique;
Senhores Membros da Assembleia Provincial de Sofala;
Senhor Presidente do Município da Beira;
Senhores Representantes dos Partidos Políticos;
Família Dhlakama;
Caros Compatriotas;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A Nação Moçambicana foi colhida de surpresa, na manhã do dia 3 de Maio de 2018: Deixou-nos,
fisicamente, Afonso Macacho Marceta Dhlakama, Presidente da RENAMO, o maior Partido da
Oposição em Moçambique, vítima de doença.
Em nome do Governo de Moçambique, do Povo e em meu próprio, lamento a perda de um compatriota
que, do seu modo, fez parte da História recente de Moçambique. Com a mesma serenidade
enfrentamos juntos o mesmo sentimento de luto. Esta é mais uma prova da maturidade e do sentido
cívico do nosso povo.
Compatriotas,
Em situações difíceis, como esta, temos de ter a força e lucidez para superar as emoções que nos
atravessam. Todas as nossas diferenças tornam-se, neste momento, secundárias e irrelevantes.
Somos um só sentimento, um mesmo sentimento de Norte a Sul do país.
Como moçambicanos, reconhecemos acima de tudo que, até à sua morte, Afonso Dhlakama tinha
convicções próprias sobre o pluralismo político em Moçambique. E também reconhecemos que ele
se entregou inteiramente à defesa dessas convicções.
Caro Irmão Dlhakama, filho mais velho do Régulo Mangunde; homem incaracterístico na sua visão,
homem a quem a história de Moçambique reserva páginas indeléveis, assinalando um percurso
histórico; perante o teu corpo inerte, recordamos que a vida é um presente, uma dádiva que supera
a todos nós. Essa dádiva termina em qualquer momento como se a morte nos lembrasse que tudo o
que temos como certo é apenas o presente.
Reafirmo que iremos prosseguir a obra que juntos iniciámos, isto é, a construção da Paz e o reforço
COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

101

da democracia, através do aperfeiçoamento da descentralização e desconcentração.
Reafirmo, igualmente, a minha disponibilidade para continuar com o processo de Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração Social dos militares da RENAMO, já iniciado. O fecho deste dossier
será sempre considerado uma obra colectiva dos moçambicanos, uma obra para a qual Afonso
Dhlakama contribuiu até ao final dos seus dias.
O tempo que hoje vivemos tomámo-lo como fonte de inspiração e como uma oportunidade para
transformar Moçambique numa terra sem ódio, numa nação que sabe ser unida e forte, mesmo nos
momentos mais difíceis e tristes.
A sua colaboração, no processo de Paz, mantém-se viva em mim. A sua voz não se desvanece quando,
telefonicamente, falámos no passado dia 11 de Abril. E ainda ecoam em mim as suas palavras:
Presidente, mesmo que haja dificuldades ou obstáculos, nunca cortemos os laços de entendimento…
o processo de paz não pode falhar…
Povo Moçambicano,
Que fique claro que, com os moçambicanos, irei dar continuidade a todo o processo de construção
da Paz, juntamente com a nova liderança do Partido de Dhlakama, respeitando sempre o quadro
legal e institucional.
O diálogo que juntos estabelecemos, as conclusões que alcançámos na presença da sua equipa
mais restrita – aquela que não faz parte das comissões formalmente por nós estabelecidas – tudo
isso constitui um património seguro para que o processo de diálogo seja concluído a favor do Povo
moçambicano.
As pessoas que acompanharam este processo de diálogo continuam connosco e os registos dos
encontros prevalecem como testemunho e como base para os próximos passos que, juntos, iremos
dar. É esta a promessa que lhe queremos fazer.
Moçambicanas, Moçambicanos;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Como Presidente de todos os moçambicanos, assumi, desde o início, o dever de criar uma cultura de
diálogo que sustentente a construção da paz efectiva no nosso país.
Esse processo já deu passos decisivos e está a criar uma cultura nova de aceitação das nossas
diferenças. É preciso não esquecer que, ainda há pouco tempo, a violência e a intolerância minavam
as pontes do nosso entendimento.
Neste processo de reconciliação, Afonso Dhlakama foi-se revelando parceiro incontornável para
colocar um ponto final a um passado carregado de suspeitas, de ódio e de mortes.
Com Afonso Dhlakama mantive um diálogo próximo e intenso. Nessa interacção procuramos sempre
aproximar os moçambicanos em defesa dos interesses comuns que nos fazem ser Nação. Soubemos
definir, em cada passo, que aquilo que nos podia unir era mais forte do que o que nos separa.
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Nesse processo de diálogo houve momentos de discórdia, de tensão e de muita pressão. Houve
questionamentos, houve dúvidas, houve confronto de ideias.
Não podia ser de outro modo, pois sabíamos que estavam em jogo assuntos sensíveis e dos quais
dependia a vida do Estado Moçambicano e dos seus mais de 28 milhões de habitantes.
Nesse debate regular, fomos construindo confiança mútua. Nesse debate aprendemos a respeitarmonos e a reconhecermo-nos como irmãos que partilhavam o mesmo destino. Esse destino chama-se
Moçambique. Ambos sabíamos que não havia senão uma escolha enquanto compatriotas. E essa
escolha chama-se Paz.
Quando a solução das nossas discussões tardava, quando essas demoras exigiam a minha serenidade
e paciência, vinha ao de cima o seu apurado sentido de humor, que nos ajudava a aliviar a tensão do
momento e a vislumbrar novos caminhos.
A partida prematura do nosso compatriota não deve constituir um revés neste processo de diálogo.
Estaremos a honrar a sua memória se soubermos concluir, de forma responsável e célere, o diálogo
político que agora se centra, sobretudo, no processo de descentralização, no desarmamento,
desmobilização e reintegração.
Aos nossos amigos internacionais, pedimos para que continuem a nos ajudar a respeitar as
diferenças dos moçambicanos para que este grande país se reencontre e promova o bem estar das
gerações vindouras.
Moçambicanas, Moçambicanos,
Afonso Dhlakama já não se encontra, fisicamente, entre nós. Ficarão em todos nós as memórias da
sua vida, do seu percurso social e político; memórias que cada um de guardará à sua maneira.
Da RENAMO, esperamos que se assuma o espírito e a obra do seu líder, e se honre a sua memória
em palavras e actos. Esperamos prosseguir juntos os caminhos já iniciados para a criação de uma
paz efectiva, duradoura e sustentável em Moçambique. Esperamos que os dirigentes da RENAMO
encontrem a serenidade de que precisam para se reerguerem da dor causada por este infortúnio.
Queridas e Queridos Compatriotas,
Há muito que venho sublinhando a importância do papel da Oposição na governação, em Moçambique.
Não se pode falar de uma democracia sólida sem uma oposição sólida. Precisamos de uma oposição
construtiva e patriótica, de uma oposição que saiba colocar Moçambique em primeiro lugar.
O diálogo político implica ajustamentos e cedências; cedências alinhadas com os interesses
colectivos dos moçambicanos. O campeão pelo sucesso do diálogo só pode ser Moçambique.
O vencedor seremos todos nós. E, ao vencermos, poderemos, então, re-colher os frutos de um
Moçambique unido, moderno e próspero.
Todos sabemos que Moçambique, ao longo dos anos, perdeu muitos dos seus melhores filhos. O
diálogo que mantinha com o líder da RENAMO era uma homenagem a esses moçambicanos, cujas
vidas foram eliminadas pela violência e pela intolerância.
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Ambos sabíamos que era imperioso virarmos não apenas uma página, mas escrevermos uma outra
narrativa, em que as diferenças políticas sejam vividas como um factor de respeito, de agregação e
de unidade.
Afonso Dhlakama não foi apenas um dirigente político; ele era também esposo, pai, chefe de família,
filho, irmão, tio, avô, companheiro e amigo dos seus amigos.
À viúva, aos filhos, ao pai, Régulo Mangunde; à família e aos amigos do Presidente da RENAMO,
Afonso Dhlakama, bem como aos membros e simpatizantes do seu Partido, a RENAMO, endereço
as nossas mais sinceras condolências.
Em nome do povo moçambicano, quero deixar palavras de reconhecimento a todos aqueles que
tudo fizeram, prestando apoio, na tentativa de lutar contra a partida precoce do compatriota Afonso
Macacho Marceta Dhlakama.
O reconhecimento vai, também, para o grupo internacional de contacto, no âmbito do diálogo,
indicado por mim e pelo Presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama. A esse grupo agradeço por tudo
o que fizeram no terreno, na tentativa de ajudar o nosso compatriota Afonso Dhlakama.
Não gostaria de não mencionar a disponibilidade imediata mostrada pelo irmão Cyril Ramaphosa,
Presidente da África do Sul, quando, por antecipação, solicitei apoio caso fosse possível, a
transferência de Afonso Dhlakama, na fase final da sua doença.
Igualmente, ao irmão Emmerson Mnangagwa, Presidente da República do Zimbabwe que, mesmo
tomando conhecimento tardiamente, acedeu ao nosso pedido, colocando à disposição meios aéreos
capazes de prestar qualquer apoio. Mas, igualmente, não foi a tempo de agir.
Em nome do Governo de Moçambique, agradeço aos Presidentes e outras individualidades de outros
cantos do Mundo, que nos dirigem mensagens de condolências e de conforto. Em nome de todo o
povo, muito obrigado a todos.
Nós, os moçambicanos, podemos e devemos fazer o melhor para este país. Nós, os moçambicanos,
queremos e devemos viver juntos e em harmonia. Nós, os moçambicanos, em paz, devemos
trabalhar para melhorar a qualidade das nossas vidas. Em Moçambique, haja justiça para todos os
que habitam este solo pátrio.

Descanse em Paz, Caro Irmão, Afonso Macacho Marceta Dhlakama!
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Presidente da República solidarizando-se com família de Afonso Dlhakama
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DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL
HUMANO E SOCIAL

Presidente da República discursando no evento

IMPACTO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS DE PASSAGEIROS NA
VIDA DOS CIDADÃOS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da entrega de 200 autocarros
Cidade de Maputo, 16 de Maio de 2018

Chegada do Presidente da Republica no Bairro de Zimpeto, Cidade de Maputo
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Senhor Ministro dos Transportes e Comunicações;
Senhora Ministra da Juventude e Desportos;
Senhores Governadores da Província e Cidade de Maputo;
Senhora Vice-Ministra dos Transportes e Comunicações;
Senhores Presidentes dos Conselhos Municipais de Maputo, Matola e Boane;
Senhor Presidente da Federação Moçambicana dos Transportes Rodoviários;
Caros Transportadores e Operadores de Transportes Públicos Urbanos;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Compatriotas,

Temos na memória que, em 2014, na cidade de Maputo, os passageiros gastavam, em média, três
horas diárias para se deslocarem de casa para o serviço e vice-versa, e em condições bastante
difíceis.
Aquando da minha investidura como Chefe do Estado Moçambicano, no dia 15 de Janeiro de 2015,
comprometi-me perante o povo moçambicano, dizendo:

Vamos promover investimentos necessários que contribuam para o melhoramento dos
sistemas de transporte (...) para garantir que todos os cidadãos viajem em condições
condignas e seguras, nas cidades e nas ligações interprovinciais e interdistritais.
Estamos, hoje, aqui para realizar uma parte do nosso compromisso, colocando ao serviço público
duzentos autocarros para todas as capitais provinciais, algumas cidades e vilas – num exercício
iniciado nos dois anos anteriores –, por forma a melhorarmos, cada vez mais, as condições de
mobilidade dos nossos concidadãos.
Queremos usar esta oportunidade para felicitar o Ministério dos Transportes e Comunicações,
entidade do Governo responsável pela aquisição de mil autocarros de passageiros, num projecto
denominado Plano Mil, durante este período do nosso ciclo de governação.
Mais do que estarmos aqui para procedermos à entrega de duzentos autocarros aos moçambicanos,
estamos aqui para avaliarmos uma etapa, um intervalo de tempo em que o nosso Governo já entregou
quinhentos autocarros a operadores privados e aos Conselhos Municipais.
Os Quinhentos autocarros são uma realidade!
Compatriotas,
Os autocarros disponibilizados, até ao momento, têm estado a melhorar significativamente o nível
de conforto e mobilidade dos concidadãos. Se, em 2014, a capacidade de resposta à demanda
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situava-se em cerca de 10%, hoje estima-se que cerca de 72% das famílias urbanas são utentes
deste serviço.
O crónico problema de encurtamento de rotas, apesar de ainda persistir, reduziu bastante; e
acreditamos que pode reduzir ainda mais. O tempo de viagem de casa ao serviço, e vice-versa,
principalmente nas horas de ponta, também reduziu consideravelmente. A quantidade de autocarros
de quinze lugares tende a diminuir, dando lugar a outros, de maior dimensão e conforto.
Apesar de reconhecermos algumas melhorias no transporte público urbano, renovamos o
nosso compromisso de não descansar, enquanto uma parte da nossa população continuar a ser
transportada através de carinhas de caixa aberta; por isso, estamos aqui para dar a cara, para
reiterar o nosso compromisso.
Além destes duzentos autocarros, ficamos a saber que outras setenta viaturas vão entrar em
circulação ainda dentro deste semestre.
Minhas Senhoras e Meus senhores,
Apesar de a nossa economia estar a ser afectada pela crise financeira internacional, causada pela
baixa de preços dos principais produtos de exportação – agravada pelo corte de apoio ao orçamento
por parte dos nossos parceiros –, a verdade manda dizer que, com maior ou menor dificuldade,
como resultado do trabalho árduo dos moçambicanos, temos estado a envidar esforços para dar
respostas cabais à problemática do transporte público urbano e não só.
Temo-nos empenhado nesse desiderato, porque temos a consciência de que os transportes
desempenham um papel central para a circulação de pessoas e bens.
O transporte público é, assim, imprescindível para a vitalidade económica, a justiça social e eficiência
das cidades modernas, ao facilitar o rápido acesso a toda a cadeia de serviços sociais como o ensino,
o atendimento hospitalar, trabalho, mercados e, até, o contacto e afecto familiar.
O transporte público desempenha um papel importante na redução de congestionamentos e
acidentes de trânsito, e contribui para a redução da poluição ambiental.
O Governo reconhece que a solução para os transportes públicos urbanos não passa, simplesmente,
por aumentar o número de autocarros nas cidades. Há necessidade de encontrar soluções mais
integradas que respondam, de forma sustentável, a uma cadeia de constrangimentos.
A melhoria e aumento das vias de acesso e transitabilidade é um dos aspectos que se deve ter
em conta. Em simultâneo, urge uma maior protecção dos grupos populacionais especiais, como
estudantes, combatentes, idosos e os nossos concidadãos portadores de deficiência.
A melhoria na prestação dos serviços, sem ignorar a estrutura de custos operacionais, deve reflectirse na capacidade de compra dos cidadãos utentes deste serviço.
Vimos com muito agrado a premiação dos operadores da COTRAC1, gestores dos 50 autocarros
alocados pelo Governo em 2016, estando hoje em bom estado de conservação e a transportar, com
segurança e comodidade, os nossos compatriotas.
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Este é um exemplo a seguir por parte de todos os outros operadores que terão a oportunidade de
explorar as novas viaturas.
Queremos, no futuro, reconhecer mais operadores, quer pela conservação dos autocarros atribuídos,
quer pelo cumprimento integral dos termos contratuais estabelecidos, quer ainda pelo aumento do
número da sua frota, como produto dos lucros deste projecto. E que também venham a distinguir-se
no processo de exploração das rotas.
Há que gerir o património de forma comercial e sustentável, sem descurar da responsabilidade
social em diferentes dimensões.
Apreciamos, com satisfação, o despoletar de iniciativas privadas como o Projecto do METROBUS,
que visa resolver a questão dos transportes públicos urbanos de forma integrada, com os olhos
sempre voltados para o futuro. Exortamos aos cidadãos a optar, cada vez mais, pela utilização de
transportes públicos, como forma de poupança das parcas rendas conseguidas e como forma de
contribuir para a planificação e gestão do tráfego urbano.
Compatriotas,
Os autocarros são património público; portanto, são da responsabilidade de todos nós.
A sua conservação, seja interior ou exterior, deve ser com o maior rigor possível, sobretudo, evitando
actos de vandalismo e destruição precoce.
Queremos apelar à escolha de gestores de alto nível de competência e responsabilidade, nas
empresas que se irão beneficiar destes meios.
A planificação das manutenções e sua execução é imprescindível, para o aumento do tempo de vida
dos autocarros, de modo a maximizar o retorno dos capitais investidos.
O respeito e o rigor pelo cumprimento dos horários e rotas estabelecidas é fundamental, para o
aumento da credibilidade e, consequentemente, de maior adesão de passageiros. Uma empresa
com disciplina e rigor nos procedimentos, tem maior possibilidade de sucesso. Essa é a nossa razão
para angariar mais recursos e meios, e fazer a entrega para serem operados pelo sector privado.
É por isso que temos a coragem de envolver directamente os investimentos privados, como é o caso
da METROBUS, o projecto que auguramos que prevaleça sustentável e sempre a crescer.
O Governo encoraja o surgimento de muito mais empresários, neste e noutros sectores, numa
economia que se pretende cada vez mais diversificada.
Os acidentes de autocarros não fazem parte da experiência regular, a nível das estatísticas universais.
É por isso que temos estado a encorajar a utilização destes serviços; pelo que apelamos aos gestores
para uma grande atenção aos acidentes rodoviários.
Os acidentes ceifam vidas humanas, destroem viaturas, destroem infraestruturas como estradas
e danificam pontes. Por isso, chamamos atenção para que se observem as regras e normas de
circulação.
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É imprescindível o empenho de motoristas devidamente formados e a adesão a serviços de seguro
contra todos os riscos, como forma de promover o uso responsável dos autocarros alocados.
Aos transportadores que, nas condições possíveis, conseguiram assegurar a movimentação dos
cidadãos nos últimos tempos, endereçamos uma palavra de apreço e carinho, em reconhecimento
ao seu valioso contributo.
A inserção gradual, neste projecto evolutivo, dos compatriotas que têm estado a suportar o transporte
de seus concidadãos, usando meios alternativos ao seu alcance, é uma forma de empoderá-los e de
reconhecer a sua entrega no sector de transporte urbano. Refiro-me aos operadores informais, vulgo
“Chapa-100”, através da atribuição de uma quota destes meios para uma operação mais segura e
confortável, de modo a capitalizar a sua experiência dentro das normas vigentes.
No mesmo grau de importância, pontifica a constante e pronta assistência técnica aos autocarros,
entre outros desafios, que a todos os operadores lhes é exigida.
Ao Ministério dos Transportes e Comunicações, esperamos rigor na monitoria do cumprimento dos
termos contratuais, particularmente no que diz respeito à amortização do valor da aquisição destes
autocarros subsidiados pelo Governo, por forma a assegurar a sustentabilidade do Projecto.
Já é chegada a altura de os transportes públicos urbanos de passageiros serem sustentáveis,
evitando que o Governo, de forma recorrente, invista avultados recursos no reforço das frotas que,
regra geral, funcionam abaixo do tempo médio previsto pelo fabricante.
A terminar, felicitamos e desafiamos aos operadores contemplados neste lote para serem criativos
na restauração da segurança, comodidade e, sobretudo, da dignidade, no transporte público urbano
nas cidades e vilas moçambicanas.
Felicitamos as lideranças municipais que têm a tarefa acrescida de monitorar esta actividade;
felicitamos a excelente coordenação dos governos provinciais e, em especial, enaltecemos e
saudamos os esforços do Ministério dos Transportes e Comunicações, pela máxima entrega na
busca de soluções para a melhoria da qualidade dos transportes públicos no país.

Parabéns aos utentes, Parabéns ao Povo Moçambicano!

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República recebendo explicações no interior de um dos autocarros
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Presidente da República recebendo das mãos da Primeira Dama da República de Moçambique, o Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento Pós-2015

EMPODERAR AS MULHERES E ACABAR COM A VIOLÊNCIA BASEADA NO
GÉNERO E OS CASAMENTOS PREMATUROS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da 5ª Cimeira de Boas Práticas Sobre a Implementação do
Protocolo da SADC Sobre Género e Desenvolvimento Pós-2015
Cidade de Maputo, 27 de Junho de 2018

Foto de Família com participantes da 5ª Cimeira deBoas Práticas Sobre a Implementação do
Protocolo da SADC Sobre Género e Desenvolvimento Pós-2015
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Senhora Ministra do Género, Criança e Acção Social;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhores Ministros;
Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia da República;
Ilustres Membros do Corpo Diplomático Acreditado em Moçambique;
Senhores Representantes da GENDER LINKS;
Senhora Presidente do Fórum Mulher;
Senhora Representante da Diakonia;
Senhora Presidente da Terceira Comissão dos Assuntos do Género, Tecnologia e Comunicação;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com muita honra que aceitámos o convite para participar, pela primeira vez, nesta 5ª Cimeira de
Boas Práticas da Implementação do Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento pós-2015.
Por isso, permitam-me que saúde a todos aqui presentes, em particular aos delegados nacionais que
vieram das províncias e aos nossos hóspedes estrangeiros.
Aproveito esta oportunidade, também, para felicitar ao Gabinete da Esposa do Presidente da
República de Moçambique, seus Parceiros Nacionais e Internacionais, e ao sector privado, pelo
trabalho árduo e abnegado que tem estado a desenvolver em prol dos grupos vulneráveis no país.
À Unidade de Género da SADC, à GENDER LINKS e seus parceiros vai a nossa gratidão pelo apoio
e escolha de Moçambique para acolher a 5ª Cimeira que, além de partilhar boas práticas do país,
também vai facilitar a troca de experiências entre os diferentes países da região, na implementação
de acções em prol da promoção da equidade do género.
Ao Ministério do Género, Criança e Acção Social, Ministério da Administração Estatal e Função
Pública, e à Associação Nacional de Municípios de Moçambique, também vão as nossas felicitações
pelo trabalho que têm estado a desenvolver e a coordenar para implementar o protocolo da SADC
sobre Género e Desenvolvimento.
Distintos Presentes,
Em Junho de 2016, os governos da região actualizaram o Protocolo da SADC de 2008, sobre Género
e Desenvolvimento, alinhando-o aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, à Declaração de
Beijing + 20, ao Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e à Agenda da União África 2063.
Em Agosto de 2016, a SADC – na cimeira de Mbabane, Suazilândia –, adoptou o protocolo revisto,
que durará entre 2015 e 2030. O protocolo actualmente em vigor possui conteúdos mais detalhados,
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usa uma linguagem muito mais precisa, e baseada em direitos, e inclui uma secção sobre género e
mudanças climáticas.
Tal como ontem, hoje também reiteramos o compromisso do Governo de Moçambique de tudo
fazer para implementar o Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento pós-2015, e demais
instrumentos ao nível Nacional, Regional e Internacional, e a nossa presença, neste momento, é o
testemunho deste nosso compromisso.
Estamos aqui para destacar a pertinência do lema escolhido para a 5ª Cimeira: “50/50 até 2030:
Empoderar as Mulheres e Acabar com Violência Baseada no Género e os Casamentos Prematuros”.
O lema representa alguns dos grandes imperativos da nossa agenda na luta pela promoção da
equidade do género em todos os processos do nosso desenvolvimento.
Portanto, queremos, nesta conferência, mais do que avaliar os progressos e constrangimentos,
também partilhar as nossas experiências e, em particular, dos participantes dos países da nossa
comunidade de desenvolvimento, sobre as boas práticas na luta para a eliminação de todos
os factores que continuam a discriminar e excluir a mulher e a rapariga da vida social, política e
económica.
Ilustres Convidados,
Em 2015, quando o Estado Moçambicano assumiu o compromisso de implementar os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável, visando a promoção da igualdade de género e empoderamento das
mulheres e raparigas, fizemo-lo conscientes dos desafios que nos esperavam.
Cientes da nossa realidade, criamos condições estruturantes para que a integração do género no
nosso país fosse uma realidade presente, não só nas instituições governamentais, mas também nas
famílias; porque entendemos que a abordagem de género não deve ser, exclusivamente, programa
do governo, mas sim de toda sociedade.
Para responder a esta necessidade, ainda em 2015, criamos um Ministério para lidar com as questões
de Género, Criança e Acção Social, porque entendemos que assim teríamos um foco nas nossas
atenções e acções.
Nos últimos 3 anos produzimos legislação, políticas, estratégias e programas que visam integrar o
género nos principais instrumentos de governação. Reforçamos o Quadro Legal, com destaque para
as Leis sobre a Violência Doméstica Praticada Contra a Mulher; a Lei da Família, a Lei da Terra e a
Lei das Sucessões. Está também em curso a revisão do Código Penal e Comercial, para adequá-lo à
perspectiva de género nos exercícios de planificação e orçamentação das acções.
Ainda neste domínio, estamos a implementar a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos
Casamentos Prematuros, o Plano Nacional de Acção para a Prevenção e Combate à Violência contra
a Mulher, o Plano Nacional de Acção para o Avanço da Mulher e os Mecanismos de Assistência das
Mulheres e Crianças vítimas de violência, entre outros.
O processo da implementação destes instrumentos está a permitir uma maior equidade de género
nos principais Órgãos de Tomada de Decisão, como são os casos da Assembleia da República,
Assembleias Municipais, do Poder judiciário, do Conselho de Estado, do Executivo, em particular, do
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Conselho de Ministros e dos Ministérios, entre outros.
Prezados Presentes,
O nosso país está nas vésperas de realizar dois grandes eventos, nomeadamente, a VI Conferência
Nacional sobre Mulher e Género, em Agosto próximo, e as eleições Municipais de 15 de Outubro.
Como todos sabem, o sucesso destes eventos ressente-se da fraca participação da mulher e
equidade do gênero; daí que desta Conferência devam sair as estratégias e os mecanismos para
garantir uma representação efectiva deste segmento da nossa população em todas as esferas da
nossa sociedade.
Estes eventos representam, para todos nós activistas do Género, oportunidades para a reversão
da situação das desigualdades da participação das mulheres nos 53 Municípios existentes que,
actualmente, apenas 5 são lideradas por Mulheres.
Portanto, quero convidar a todos para abraçarmos as Eleições Autárquicas de Outubro próximo,
como forma de acelerar o processo de paridade e equidade de género na sociedade.
Acreditamos que nesta Cimeira os debates irão, de forma proactiva, indicar os caminhos e
recomendar medidas adequadas para a determinação de soluções para o alcance dos objectivos
que todos pretendemos.
Distintos Convidados,
Em Moçambique, a criança representa mais da metade da população; mas o país é, a nível regional
e mundial, um dos que apresentam altos níveis de casamentos prematuros, o que representa uma
grosseira violação dos direitos humanos das raparigas. As províncias do Norte e Centro são as mais
afectadas. Contudo, registamos com satisfação os avanços obtidos na luta contra os casamentos
prematuros, visto que, nos últimos anos, a percentagem desses casamentos prematuros reduziu
de 56,6 %, em 1997, para 48,2%, em 2011 ,e a percentagem de meninas casadas antes dos 15 anos
também reduziu de 21,5% para 14,4%.
Apesar disso, ainda é muito pouco. Ainda assim, gostaria, mais uma vez, de reconhecer os esforços
que os Municípios, a Sociedade Civil, o sector privado, as comunidades e a sociedade, em geral,
têm feito na implementação do protocolo da SADC pós-2015, em prol da saúde e direitos sexuais e
reprodutivos.
A saudação também é dirigida ao Gabinete da Primeira Dama da República de Moçambique, que tem
vindo a testemunhar o desdobramento das iniciativas com vista à defesa dos direitos da rapariga e
da criança.
Sabemos que não existe um único remédio para travar os casamentos de crianças; e, para
eliminarmos o problema, precisamos de trabalhar em conjunto e em coordenação, a todos níveis.
A responsabilidade é colectiva; por isso, apelamos para que cada um, no seu local de residência ou
trabalho, dê a sua contribuição nesta luta contra este mal que prejudica não só as crianças, mas
também a toda a sociedade.
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Nós, como Governo, asseguramos que há espaço para o envolvimento de todos. E reafirmamos o
nosso compromisso de tudo fazer contra os Casamentos Prematuros –em particular o combate à
Violência contra a mulher –, e a participação do Género no processo de desenvolvimento do país.
A terminar, uma vez mais, felicitamos os organizadores desta 5ª Cimeira e desejamos a todos os
delegados uma participação activa, e que este evento venha corresponder às expectativas criadas
em volta do Protocolo.
Com estas palavras, declaro solenemente aberta a 5ª Cimeira de Boas Práticas do Protocolo da
SADC relativo ao Género e Desenvolvimento pós-2015.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Momento de entoação do Hino Nacional
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Presidente da República discursando no evento

TODOS NO COMBATE À MALÁRIA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da reunião do Fórum da Malária e lançamento da campanha
“Zero Malária, Começa Comigo”
Cidade de Maputo, 28 de Junho de 2018

Presidente da República ladeado, da esquerda para a direita pela Governadora da Cidade de Maputo, Ministra da Saúde do Reino de Eswatini,
Ministra da Saúde e Representante da OMS em Moçambique
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Senhora Ministra da Saúde;
Senhora Ministra da Saúde do Reino de Eswathini;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhora Representante do Director-Geral da Organização Mundial da Saúde;
Senhor Presidente do Município da Cidade de Maputo;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhores Governadores Provinciais;
Senhores Presidentes dos Conselhos Municipais;
Senhores Deputados da Assembleia da República;
Senhores Membros do Corpo Diplomático e Parceiros de Cooperação;
Senhores Representantes da OMS, Roll-Back-Malaria Partnership e ALMA;
Senhores Membros do Comité Técnico Consultivo da Malária;
Senhores Representantes das Organizações da Sociedade Civil;
Senhores Líderes Comunitários e Religiosos;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me, antes de mais, saudar a todos os presentes e felicitar ao Ministério da Saúde
pelo cumprimento da nossa orientação, deixada em Dezembro último, aquando da cerimónia de
lançamento da primeira pedra do Hospital Geral de Nampula: lançar, em 2018, uma Campanha
Nacional de reflexão e acção contra a Malária.
Uma saudação especial vai para todos os Profissionais de Saúde, e Colaboradores, que, no seu dia a
dia, trabalham junto das famílias, comunidades e unidades sanitárias, para prevenir, diagnosticar e
tratar a Malária.
Os nossos agradecimentos estendem-se aos parceiros nacionais e internacionais, pelo apoio que
continuam a prestar para a implementaçao das acções de controle da Malária em Moçambique.
Distintos Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Para compreendermos os desafios da Malária, urge compreender como ela se manifesta no nosso
país.
Moçambique pertence ao grupo dos 10 países mais afectados pela Malária no mundo.
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O Inquérito de Indicadores de Imunização, Malária e HIV/SIDA, de 2015, indica que a prevalência da
Malária em crianças menores de 5 anos no país é de 40%, representando um grande desafio para a
saúde pública. Daí a necessidade de revitalizar e repensar as nossas acções rumo à eliminação desta
doença.
No ano passado, um estudo sobre mudanças climáticas e vulnerabilidade do sector de saúde no país
observou que um aumento de 1 grau centígrado na temperatura mínima média semanal, resultou
num incremento de 2% na incidência da Malária, após 4 semanas.
E um aumento de um dia com uma precipitação mínima de 50mm numa semana, resultou no
aumento de 7% na incidência de Malária, após 4 semanas.
Portanto, existe uma ligação directa entre as mudanças climáticas e a incidência de Malária!
A prevalência da Malária não é uniforme ao longo do país. É mais elevada na zona centro (com 68%
na Zambézia, 32% em Sofala, 30% em Tete; a província menos afectada é a de Manica); na zona
norte (66% em Nampula, 36% em Niassa e Cabo Delgado, aparentemente a menos afectada, com
26%), enquanto na região sul, a prevalência é de 23% em Inhambane, 16% em Gaza e as menos
afectadas são Maputo Província e Maputo-Cidade.
De uma maneira geral, enquanto a prevalência diminuiu na maioria das províncias do país, aumentou
em 5% nas províncias da Zambézia e Nampula.
Nos agregados familiares mais pobres, os índices de prevalência de Malária chegam a atingir 60%,
demonstrando claramente a ligação entre malária e pobreza.
A Malária representa, aproximadamente, 40% das consultas externas, 56% dos internamentos
hospitalares pediátricos e 29% das mortes nas unidades sanitárias.
A nível do governo, a Malária representa um fardo no sistema de saúde, porque os fundos públicos
são alocados para custear despesas em recursos humanos, nas unidades sanitárias; aquisição e
logística de medicamentos e outros produtos; distribuição de redes mosquiteiras e custos de
pulverização intra-domiciliária, entre outros.
A produção global e o crescimento económico do país são também afectados pelo absentismo dos
trabalhadores e pela diminuição da produtividade. Em suma, a Malária não só afecta negativamente
as pessoas, famílias e comunidades, como também retarda o desenvolvimento de Moçambique.
Todavia, o programa da Malária funciona sem a totalidade dos recursos que necessita. Anualmente,
o programa contra Malária necessita entre 85 a 124 milhões de dólares; e o Estado não tem este
dinheiro todo.
Daí que precisamos de ser mais criativos nas nossas respostas, reforçando as sinergias entre todos
os intervenientes relevantes nas instituições do Estado, na Sociedade Civil, no sector privado e nos
meios de comunicação social.
A nossa mensagem de apelo deve ser clara, curta e directa. Temos de parar a propagação da Malária!
É tempo de agir decisivamente e agir em conjunto, porque só trabalhando de forma concertada e
coordenada podemos aumentar a nossa eficácia no combate à Malária. Embora decorram esforços
nacionais para combater a Malária, a luta ainda está longe de ser vencida.
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Ilustres Convidados,
A nossa visão é por um Moçambique livre da Malária. É por essa razão que estamos reunidos hoje,
para avaliar a situação da Malária em Moçambique, coordenar as estratégias e identificar formas
inovadoras de abordar as lacunas, e fortalecer a resposta nacional no âmbito da implementação
do Plano Estratégico do controle da Malária 2017-2022. Este tem como meta reduzir em 40% a
morbilidade e mortalidade por Malária em Moçambique, até 2022.
A realização deste Fórum acontece num momento em que Moçambique assumiu compromissos na
Cimeira dos Chefes de Estado da Commonwealth, de reduzir em 50% a incidência de Malária até
2023 e atingir níveis de eliminação até 2030.
Temos ainda compromissos regionais: de contribuir para eliminação da Malária na região da SADC.
Assim, através deste Fórum da Malária, pretendemos criar uma plataforma forte de diálogo, de
monitoria e de avaliação; pretendemos estabelecer o envolvimento de toda a sociedade e reforçar a
coordenação da acção multissectorial e comunitária em torno do combate à Málaria.
Caros compatriotas,
Quando falamos de Malária, estamos a falar de uma luta de mais de 80 anos de campanhas,
pesquisas, introdução de linhas de tratamento e insecticidas eficazes; iniciativas de eliminação e
aprofundamento do conhecimento sobre três organismos vivos:
1. um insecto chamado mosquito, este insecto maligno;
2. um parasita chamado plasmódio; e
3. um hospedeiro, que é o Homem, que pode ser cada um de nós.
Esta tríade mantém a transmissão da malária, que afecta milhões de pessoas e causa milhares de
mortes em todo o mundo, incluindo o nosso país.
Ao procurarmos saber porque é que uma doença, que pode ser prevenida e tem cura, continua
a afectar milhões de pessoas e a causar milhares de mortes no nosso país, e em todo o mundo,
encontramos as seguintes seis razões principais:
Primeira: existência de vários criadouros de mosquitos, que são locais propícios para a multiplicação
do mosquito transmissor da Malária. Estes criadouros, espalhados pelos nossos quintais,
comunidades, vilas e cidades são mal geridos por nós; nós os residentes, nós os gestores destes
centros habitacionais.
Segunda: a convivência permanente com os mosquitos nas nossas casas e comunidades leva-nos a
acreditar que a Malária faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso quotidiano; que é normal ter
Malária para, depois, recebermos o tratamento e curar. Alguns de nós pensam que ter Malária é um
mal menor. Nós, individualmente, e nós com as nossas famílias.
Terceira: por saber que a Malária é uma doença evitável e curável, muitos de nós somos, relutantes
em utilizar as intervenções que nos são disponibilizadas para a prevenção da doença. Nós pensamos
mais na cura do que na prevenção.
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Quarta: Entre nós, ainda existem pessoas que, diante de sinais e sintomas de Malária, primeiro
recorrem a medicamentos caseiros, ou procuram adquirir medicamentos, sem orientação de um
profissional de saúde. Nós não nos tratamos correctamente, ou tomamos medicamentos da Malária
sem confirmação do diagnóstico. Desse modo, nós contribuimos para manter o nosso estado de
portadores/assintomáticos e tornamo-nos na fonte dos parasitas, causamos resistência aos
medicamentos ou tornando-os menos eficazes.
Quinta: uma parte de nós resiste à adesão às campanhas de pulverização intra-domiciliária,
principalmente em áreas urbanas, alegando, entre outros motivos, que o insecticida usado na
pulverização, ao invés de matar os mosquitos, atrai mais insectos, baratas, percevejos e pulgas, além
de aumentar a população de mosquitos.
Sexta: muitos de nós não gostam de dormir dentro da rede mosquiteira, alegando, entre outros
motivos, que a rede sufoca ou causa falta de ar. Em algumas famílias, a prioridade para o uso da rede
mosquiteira é para o chefe da família, em detrimento das mulheres grávidas e crianças ou, ainda, são
utilizadas de forma imprópria, como para pescar ou cobrir viveiros.
Os aspectos negativos que acabamos de citar mostram que parte do problema somos nós, é a nossa
atitude perante a Malária.
Se mudarmos a nossa postura, iremos contribuir significativamente para a eliminação da Malária.
Em Moçambique, as intervenções para o controlo da Malária devem ser implementadas em três
vertentes:
• a vertente da melhoria da gestão ambiental;
• a da mudança social e de comportamento; e
• da promoção do desenvolvimento socio-económico.
São estes os temas que devem guiar as nossas discussões de hoje, em particular, o trabalho que visa
aumentar o nosso conhecimento sobre as medidas de prevenção e ajudar as pessoas a mudarem de
comportamento e a implementarem esse conhecimento, no dia a dia, e melhorar as condições do
meio ambiente, através da eliminação de criadouros de mosquitos.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Compatriotas,
“Todos no combate à Malária”, é o nosso lema. A escolha do lema não poderia ser melhor, porque nós
também acreditamos que cada um de nós deve fazer a sua parte.
Somos todos chamados à responsabilidade de garantir a aceitação e uso correcto das intervenções
para a prevenção da Malária.
Não podemos permitir que, na nossa província, no nosso distrito, no nosso posto administratvo,
na nossa localidade, na nossa povoação, comunidade, bairro ou quarteirão existam casas que não
sejam pulverizadas.
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Caros Convidados,
Aproveitamos este momento para lançar a Campanha: “Zero Malária, Começa Comigo!”.
“Zero Malária, Começa Comigo!” é um apelo dirigido ao público de todo o continente africano, para
uma África sem Malária.
A campanha visa incentivar movimentos de base nos quais indivíduos, famílias, comunidades, líderes
religiosos, gestores públicos, empresários privados, líderes políticos e outros membros da sociedade
assumam a responsabilidade no combate à Malária.
Com este lançamento, associamo-nos ao movimento global, transmitindo a mesma mensagem para
o país todo.
Esperamos o envolvimento de todos, uma vez que a forma mais eficaz de inverter o actual cenário
é reforçar as acções de comunicação para a mudança social e de comportamento, produzindo
mensagens claras, tendo em conta as especificidades dos diferentes grupos-alvo.
A multisectorialidade é outro aspecto fundamental para se abordarem todos os apectos que
contribuem para a manutenção da transmissão da Malária.
Devemos adoptar estratégias voltadas para a capitalização do papel das comunidades, das famílias
e das escolas, não só como simples beneficiários do processo, mas sobretudo como principais
actores da resposta.
A nível de todos os ministérios, e suas representações a nível provincial e distrital, queremos ver e
sentir a contribuição.
Os ministérios são chamados a fazer a sua parte, para que não haja criadouros de mosquitos,
para que se promovam acções que contribuam para o aumento do conhecimento e melhoria das
condições sociais da população.
Os Governadores Provinciais, Administradores Distritais e Presidentes dos Conselhos Municipais
devem assegurar que as pessoas conheçam, além das medidas de prevenção, os sinais e sintomas
da malária, e busquem atempadamente os serviços de saúde para todo tipo de doenças.
Os líderes religiosos deverão disseminar as mensagens em locais de culto e durante suas actividades.
Os líderes comunitários, nas suas concentrações, devem falar da Malária e promover a realização de
campanhas de saneamento.
Os praticantes de medicina tradicional devem disseminar mensagens para a prevenção da Malária e
aconselhar os pacientes para se dirigirem às Unidades Sanitárias, como têm estado a fazer.
Os Órgãos de Comunicação Social deverão produzir e divulgar programas com conteúdos sobre
prevenção e tratamento da Malária.
Aos professores, igualmente, pretende-se que, além dos conteúdos sobre prevenção e tratamento de
Malária, que fazem parte do currículo de formação, divulguem as mensagens-chave sobre a Malária
em todas as oportunidades.
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Nas Escolas, os alunos deverão participar em campanhas de saneamento do meio escolar e dos
bairros onde vivem.
Os empresários são chamados a actuar para além da sua responsabilidade social e das actividades
de dentro da sua área de actuação: são chamados a promover actividades de prevenção mais
abrangentes e inovadoras.
As instituições de pesquisa devem procurar evidências para questões relacionadas com o
entendimento da doença e trazer respostas sobre o porquê das pessoas não usarem as medidas de
prevenção disponíveis.
É do nosso conhecimento que as mudanças climáticas e a pressão exercida pela utilização de
insecticidas traz maiores desafios para o controlo efectivo da doença.
As actividades e responsabilidades que acabo de citar deverão constar nos nossos planos de
trabalho e deverão ser implementadas de várias formas como, por exemplo, através da comunicação
interpessoal, de palestras, divulgação de mensagens em locais de aglomeração populacional,
realização de feiras itinerantes, campanhas de saneamento do meio como recolha regular de
resíduos sólidos e líquidos, programas e spots radiofónicos, magazines/jornais, debates, entrevistas,
reportagens, entre outros, com temáticas sobre a malária.
Precisamos de nos comunicar na língua que as nossas populações entendem.
Usar estratégias de comunicação baseadas em contextos sócio-culturais dos locais onde os
moçambicanos vivem.
Ao longo dos debates, temos que nos questionar: Que inovações vamos introduzir no nosso plano
de comunicação para a mudança social e de comportamento no âmbito da prevenção da Malária?
Caros compatriotas,
Sugerimos que estudem, no mínimo, a fixação de um dia, em cada mês, para intensificar as acções
de saneamento do meio nos diferentes locais de grande aglomerado populacional, como dos
criadouros criados por nós.
Esta será uma forma de reforçar as medidas de eliminação de criadouros de mosquitos e assim
assumirmos os compromissos deste Fórum. Por isso, vamos participar de forma activa.
Gostaria de terminar, realçando que o objectivo deste Fórum é criar uma audiência pública que sirva
para o estabelecimento de uma plataforma de coordenação da acção multissectorial e comunitária,
visando responsabilizar os sectores e comunidades para uma acção integrada e conjunta para a
redução do peso da Malária no país.
Ao mesmo tempo, reconhecemos as nossas principais fontes de financiamento para o combate à
Malária, que são o Fundo Global e a Iniciativa do Presidente dos Estados Unidos da América para a
Malária, sem deixar de lado a Organização Mundial da Saúde.
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Sem restringir as nossas discussões, vamos debater sobre a situação actual da Malária em
Moçambique, de forma aberta e franca, com foco nos determinantes ambientais, sociais e
económicos que favorecem a transmissão da doença, e identificar mecanismos para o reforço da
colaboração multissectorial.
Ditas estas palavras, com a certeza de que juntos venceremos a Malária, porque a vida é o nosso
maior valor, declaro aberto o Fórum da Malária e lançada a Campanha Nacional de Reflexão e Acção
contra a Malária em Moçambique,
“Zero Malária, Começa Comigo!”.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Petizes escutando o Discurso do Chefe de Estado

PROGRAMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTEIRAS
ESCOLARES
AUMENTANDO A QUALIDADE DE ENSINO, ATRAVÉS DO FABRICO DE
CARTEIRAS ESCOLARES, USANDO MADEIRA APREENDIDA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, na cerimónia de entrega de 90 mil carteiras escolares
Distrito de Monapo, 16 de Setembro de 2018

Presidente da República participando na cerimónia
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Senhora Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano;
Senhor Ministro da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural;
Senhores Ministros;
Senhor Governador da Província de Nampula;
Senhor Presidente da Assembleia Provincial de Nampula;
Senhor Administrador do Distrito de Monapo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Vila de Monapo;
Senhores Membros dos Governos Provincial e Distrital;
Caros Professores, Alunos, Pais e Encarregados de Educação;
Ilustres Líderes Tradicionais;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Nas últimas décadas, Moçambique assistiu a um nível de exploração florestal sem precedentes, com
uma média de corte anual de 1000m3; portanto, o dobro do corte anual admissível, representando
16% do desmatamento, a nível nacional.
A prática de exploração desregrada das nossas florestas, além de contribuir para a aceleração do
desmatamento, igualmente, promove a perda do valor produtivo das nossas florestas, pondo em
causa a existência de espécies preciosas, de primeira classe e outras espécies.
Este sector era caracterizado pela ausência do cumprimento de regras como as boas práticas de
maneio de florestas, incumprimento de responsabilidades fiscais, subfacturação de exportações e
uma corrupção intensa.
Dentro deste quadro, as nossas comunidades eram estimuladas pelo mercado a práticas furtivas
de risco, recebendo, em troca, valores ínfimos, comparativamente ao valor da madeira no mercado
internacional.
Perante este cenário, em 2016, o Governo lançou a reforma do sector de florestas, com o objectivo
principal de assegurar uma exploração florestal sustentável deste recurso, uma exploração com
benefícios reais para os moçambicanos. A Reforma está ainda em curso, mas os resultados da nossa
acção começam a dar resultados e, um dos resultados, foi o maior cumprimento de pagamentos de
taxas por parte dos operadores, com os níveis de arrecadação a subirem 500% desde o lançamento
da reforma.
Compatriotas,
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Caros Alunos,
E porque afirmamos, em 2015, que a educação das nossas crianças, nossos jovens, seria um
imperativo nacional, tudo estamos a fazer para alcançar este desiderato.
Como forma de distribuição de riqueza, decidimos aplicar os recursos resultantes da reforma
florestal aos projectos de educação.
O ser humano é o nosso maior e principal capital, e foco das nossas acções; pelo que urge capacitálo para que exerça, efectivamente, o seu dever de contribuir para a construção de uma vida melhor.
Como forma de concretizar o nosso compromisso, o Governo tomou a decisão de priorizar o
programa de provimento de carteiras escolares, através de um programa integrado que envolve a
indústria madeireira nacional, carpintarias e mão de obra local, na produção de carteiras, através
da madeira nacional antes contrabandeada. Com esta política, 70% das carteiras que produzimos
é fornecida pela indústria nacional, e com a particularidade de estar a empregar recém-formados
em artes e ofícios dos nossos institutos de formação técnico-profissional, portanto, valorizando o
conteúdo local, criando rendas para as empresas locais e para as famílias.
É desta forma que, em Novembro de 2017, lançamos na província de Tete o programa de produção e
distribuição de carteiras. Volvidos 7 meses, depois de passarmos por Manica e Gaza, hoje voltamos
a Nampula onde, formalmente, fazemos a entrega à Província, de 90 mil carteiras, que consolida a
entrega de 166 mil carteiras a nível nacional.
Por isso, é com muita satisfação que saúdo a todos os presentes, em representação da população do
Distrito de Monapo, de toda a Província de Nampula e de todos os moçambicanos.
A nossa meta, como Governo, é que até 2019, no fim do meu primeiro mandato de governação,
entreguemos 700 mil carteiras, contribuindo assim para a melhoria das condições de ensino e
aprendizagem nas nossas escolas, em todo o território nacional.
Compatriotas,
Em silêncio e sem barulho, estamos a construir a nossa nação em pilares sólidos, para que as futuras
gerações tenham no conhecimento o seu principal recurso para o desenvolvimento.
Temos consciência de que a carteira escolar responde a apenas algumas das causas do insucesso
escolar, pelo que não pode ser uma acção isolada.
Ciente deste facto, o nosso Governo está a levar a cabo um conjunto de acções complementares que
contribuam para um maior sucesso escolar dos nossos alunos, entre elas, a construção de salas de
aulas convencionais.
Estamos a implementar programas, com vista a melhorar a qualidade dos nossos professores em
termos de habilidades psicopedagógicas, bem como a sua motivação, como parte importante deste
processo.
Temos também consciência da existência de outros grandes desafios no sistema do ensino, como
a manutenção dos alunos, e das raparigas em particular; daí que apelamos à contribuição de todos
para o seu sucesso.
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Queremos, mais uma vez, felicitar a população da província de Nampula, do distrito de Monapo e, em
particular, os seus alunos e professores que, com estas carteiras, passam a ter melhores condições
de ensino e aprendizagem para um número ainda maior de alunos.
Reiteramos o nosso apelo para que a comunidade escolar se empenhe em manter conservadas as
carteiras escolares!
Vamos preservar este recurso, que muito nos fez falta, ao longo de décadas. Vamos proteger as
nossas carteiras dos actos de vandalismo, garantindo a higiene e manutenção das nossas carteiras.
Compatriotas,
A Educação para as futuras gerações é o melhor investimento que o meu Governo pode fazer. Assim
fazemos entrega das 90 mil carteiras ao Governo da Província de Nampula.

Obrigado pela atenção!
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Presidente da República discursando por ocasião da efeméride

PROFESSORES E EDUCADORES NACIONAIS, ASSEGURANDO O
DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL DAS FAMÍLIAS E SOCIEDADE
MOÇAMBICANA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, na Saudação aos Professores, por ocasião da celebração do dia 12 de
Outubro, Dia do Professor
Cidade de Maputo, 09 de Outubro de 2018

Foto de Familia por ocasiao da celebração do Dia do Professor
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Senhora Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República;
Senhores Membros do Conselho Consultivo do Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humano;
Senhor Vice-Presidente da ONP;
Senhor Secretário-Geral da ONP;
Ilustres Professores e Membros da ONP;
Caros Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Compatriotas, colegas professores e gestores da educação, bem-vindos a esta vossa casa!
Na semana em curso, celebramos a profissão docente, cujo expoente máximo é o 12 de Outubro, o
Dia Nacional consagrado ao professor.
Permitam-me que vos saúde e, através de vós, enderece as nossas saudações a todos os professores
e profissionais da educação que trabalham nas escolas públicas, privadas e comunitárias, em todo
território nacional, por ocasião do trigésimo sétimo aniversário da Institucionalização do Dia do
Professor, em 1981, que, coincidentemente, é também o ano da criação da própria ONP.
Por isso, nesta ocasião, saudamos igualmente a ONP, pelos seus 37 anos de vida em defesa dos
interesses da classe dos educadores.
O “12 de Outubro” não pode passar despercebido para nós, pois o professor é fonte de inspiração,
do conhecimento e facilitador do desenvolvimento de Moçambique. O professor forja as mentes e
carácter de crianças, jovens e adultos. O professor facilita o acesso ao conhecimento, bons hábitos
e competências que beneficiam não apenas a esses, mas também às suas famílias, comunidades e
ao país inteiro.
Por isso, o Povo e o Governo Moçambicano rendem homenagem a cada professor e agradecem,
por permitir que as crianças moçambicanas exerçam um dos seus direitos fundamentais, o direito
à educação e formação. Sem educação e formação não há desenvolvimento. Sem educação e
formação não há inclusão. Sem educação e formação não há igualdade de oportunidades, nem
igualdade de género. Sem educação e formação não se pode falar de erradicação de pobreza e
das assimetrias. Sem educação e formação não haverá exercício consciente de cidadania e nem a
democracia plena que almejamos. Sem o professor, eu não estaria aqui a proferir este discurso. Daí
o detalhe da educação e do papel do professor.
Prezados Professores e Estimados Membros da ONP!
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O lema escolhido para as celebrações do Dia do Professor deste ano, “Sindicalizar a ONP é Garantir
o Diálogo Social para a Melhoria da Condição do Professor”, incorpora, na verdade, um dos valores
do nosso Governo: o diálogo.
Com base no diálogo, estamos a construir a cultura de convivência participativa, que é um grande
exercício de inclusão social.
Apraz-nos constatar a coincidência da celebração do Dia do Professor, este ano, com o decorrer do
processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração dos nossos compatriotas, um processo
que é corolário do diálogo entre os moçambicanos, num processo de Paz, e que pretendemos viver
em Moçambique de forma sustentável.
O professor é o grande testemunho dos seus riscos, do sofrimento da criança e do próprio professor,
do nomadismo a que é sujeita a nossa educação em tempo de conflito.
Por isso, convidamos aos professores a juntarem-se a todos os moçambicanos, neste processo
de reconquista da Paz, e esperamos que, através da definição de conteúdos, métodos de ensino e
escolha de exemplos apropriados, os professores semeiem nos corações das nossas crianças uma
verdadeira Educação de Paz e valores de Patriotismo e de moçambicanidade.
Ilustres Membros da ONP e Gestores da Educação,
O Governo tem a consciência das legítimas preocupações da classe docente, relativamente aos
problemas que persistentemente afectam a vossa motivação e qualidade do serviço que prestam à
sociedade; assim como foi demonstrado pelos membros do Governo que, através de vós, se dirigiram
a todos os professores do país e a todos os funcionários públicos de Moçambique.
O nosso desejo, como governo, é de vermos um corpo docente forte, motivado e bem pago, a
trabalhar em condições óptimas e dignas, porque sabemos que um professor motivado significa um
aluno competente, que assimila a matéria com maior facilidade.
Queremos partilhar convosco que, no Subsistema de Ensino Técnico-Profissional, com a aprovação
da Lei 6/2016, está em curso a elaboração do Estatuto do Formador de Educação Profissional.
A nível do Ensino Superior, a proposta do Estatuto do Pessoal das Instituições de Ensino Superior
Públicas já está concluída, estando na fase da sua apreciação e aprovação.
Os dois documentos pretendem melhorar a situação laboral dos docentes nestes dois subsistemas
de ensino.
Os desafios são muitos e, como professores e gestores da educação que sois, estão convidados –
aliás, a vossa própria mensagem assumiu… – a participar na procura de soluções para os problemas
da Educação em Moçambique.
Sabemos das lutas diárias dos professores, dedicados à causa, para afastar aqueles que, sem
escrúpulos, se aproveitam desta nobre profissão para satisfazer os seus próprios interesses, de
forma desonesta.
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Contamos convosco no combate contra a corrupção, a violência contra a rapariga e casamentos
prematuros; contra o absentismo e a falta de pontualidade, e outros males que afectam a nossa
sociedade e afectam, sobremaneira a vossa nobre profissão.
Moçambique reconhece e orgulha-se de ter uma classe de profissionais de ensino que, apesar
das dificuldades de vária ordem, assume a sua responsabilidade com zelo e dedicação, espírito de
sacrifício e amor à pátria.
Podemos dizer, com orgulho, que o número cada vez maior de engenheiros, juristas, médicos,
arquitectos, agrónomos, veterinários, contabilistas, enfermeiros, entre muitos com formação
específica, reflecte o trabalho árduo do professor moçambicano que mantém o país, empresas
e instituições a funcionar, estando sempre de pé, provendo quadros em diferentes áreas do
desenvolvimento sócio-económico.
Caros Professores,
Não seríamos honestos, face à fase do exercício democrático que o país vive, se não apelássemos
ao professor para, mais uma vez, dar a sua contribuição, mobilizando a todos os que estão em
condições de votar, para ir cumprir o seu direito de cidadania, participando na votação amanhã, a
nível das 53 autarquias.
É momento de os moçambicanos, mais uma vez, mostrarem ao mundo, o seu civismo e, de
forma ordeira, reafirmarem a sua determinação para a consolidação do poder democrático em
Moçambique.
Estimadas e Estimados Professores, e Patriotas de Vocação,
Pela importância e prioridade que o Governo atribui ao professor, reafirmamos o reconhecimento
de que, mesmo em situação desafiante da economia do país, como Governo, continuaremos a
privilegiar, a proteger e acarinhar o nosso professor.
A saber, merecerão a nossa atenção e prioridade, para 2019, os actos de contratação de professores
– como sabem, temos ainda professores que não têm contratos –, o pagamento regular de horas
extras; continuaremos com a aproximação dos serviços bancários ao funcionário, continuaremos
com o melhoramento de salas de aulas, entre outros melhoramentos dimensionados, em função dos
recursos que nos propomos angariar.
Mais uma vez, queremos, nesta data especial para o professor, para o aluno, o encarregado de
educação e para todo o Povo Moçambicano, saudar a todos os professores moçambicanos, nossos
exímios mestres.
Vergamo-nos perante o Professor, compatriota que, no passado e no presente, é o farol que ilumina
as mentes dos moçambicanos de todas as idades.
No professor, os adolescentes, jovens e adultos buscam progressivamente o conhecimento,
habilidade e o saber-fazer, num claro movimento didáctico de migração das mentes para o mundo
do saber e mentalidade ajustada aos desafios da actualidade.
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O Governo de Moçambique, caros professores, está do vosso lado. Aquilo que estiver ao nosso
alcance, vamos priorizar aos professores, assim como temos feito com os enfermeiros.

Bem hajam Professores e Educadores de Moçambique!
Viva o Dia do Professor!
Muito obrigado por nos terem vindo saudar!

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Presidente da República interagindo com Professores na parte exterior do Edifício da Presidência da República
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Presidente República discursando perante multidão de crentes

RELIGIÃO
UMA FERRAMENTA PARA A CONVIVÊNCIA HARMONIOSA E
CONSOLIDAÇÃO DA UNIDADE NACIONAL
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República,
por ocasião da celebração do Eid Ul-Fitre, que marca o fim do Jejum do Ramadão
Cidade de Maxixe, 15 de Junho de 2018

Presidente República, Filipe Jacinto Nyusi discursando na cerimónia
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Senhor Governador da Província de Inhambane;
Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maxixe;
Compatriotas muçulmanos, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico;
Caros Presentes,

Assalamu Alaikum!
Inicio a minha intervenção, pedindo bênção a Allah, Senhor Omnipotente, e agradecendo ao vosso
convite para participar aqui, em Maxixe, nesta oração comunal, a meio da manhã, que assinala o fim
do jejum, bem como a celebração do Eid Ul-Fitre.
Sinto-me honrado por estarmos juntos, em comemoração deste momento de particular importância
na vida das nossas irmãs e nossos irmãos muçulmanos, uma festa de todos.
Hoje é o culminar do Ramadão, um mês de sacrifício, devoção e reverência, em cumprimento dos
mais nobres princípios da fé islâmica.
Permitam-me por isso que, em nome do povo moçambicano, do Governo e em meu próprio saúde
aos irmãos muçulmanos aqui presentes e, através deles, a todos os moçambicanos que comungam
a mesma fé, bem como aos muçulmanos do mundo inteiro.
O período de Ramadão, que durante um mês vivemos, foi de grande importância para o momento
e todos envidamos esforços para a busca de uma Paz efectiva, pois, segundo o profeta Muhammad
(que a Paz esteja com ele) “quando o Ramadão começa, os portões do inferno ficam trancados e
todos os demónios acorrentados”.
Compatriotas,
Como sabemos, o jejum do mês de Ramadão, além de enaltecer e consolidar o espírito de devoção e
adoração ao Criador, reforça os laços fraternais entre as famílias e no seio da sociedade.
O Ramadão fecha as manifestações de inveja, ódio e violência, contribuindo, assim, para o
fortalecimento da irmandade, da razão e da paz e reconciliação entre os homens.
Nós, moçambicanos, temos o orgulho de ter no país uma Comunidade Islâmica cada vez mais
presente, desenvolvendo trabalho espiritual e humanitário, conforme a revelação do Alcorão.
A revelação foi feita ao profeta Muhammad na noite Lailut-Ul-Qadr, a noite considerada do poder,
do valor, do decreto ou de medidas. É sobejamente conhecido que o Islão significa Paz; e isso
tranquiliza-nos.
Acreditamos que esta devoção que se observa de forma mais intensa neste mês sagrado, conjugada
com as práticas costumeiras desta religião, cria condições para facilitar o nosso contínuo trabalho
de consolidação da paz e harmonia entre os moçambicanos. O Ramadão observa o pacto profundo
entre o homem e o bem.
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Os ensinamentos do Islão tornam inabalável a crença em nós mesmos e na nossa capacidade
colectiva de construir uma nação melhor. O sucesso que temos tido na superação das adversidades
revela a solidez dos laços que nos unem, como moçambicanos, e a riqueza da nossa diversidade.
Caros Presentes,
Compatriotas Muçulmanos,
Após um período de intensa actividade espiritual, no qual os crentes estiveram empenhados na
conquista dos mais nobres valores morais, que consubstanciam o verdadeiro sentido de temor
a Allah, estamos aqui para festejar a cristalização do sentimento de gratidão para com o Criador
Supremo, cuja graça permitiu que o ritual do jejum hoje fosse celebrado.
Este marco não deve ser somente um momento de alegria, mas também de reflexão em torno dos
diversos problemas que nos preocupam como nação moçambicana determinada a prosseguir a
marcha triunfal rumo ao desenvolvimento sustentável da nossa pátria.
A reflexão colectiva deve conduzir os muçulmanos, que são parte importante da sociedade
moçambicana, a contribuírem para a busca de uma solução eficaz para fortalecer a paz e o
desenvolvimento económico nacional.
Vamos explorar a tradição moçambicana de convivência pacífica entre todas as confissões
religiosas, orando contra a desonestidade dos Homens que pretendem alimentar as suas ganâncias
e ambições, usando todos os meios possíveis.
Ao associarmo-nos a esta celebração, queremos exortar às nossas irmãs e irmãos muçulmanos,
do nosso país, a continuarem a ser bons exemplos de amor ao próximo, à justiça e à solidariedade,
observando, desse modo o princípio consagrado no Cur’an. É nas mesquitas que os muçulmanos
forjam a sua religiosidade. É nelas que os jovens muçulmanos recebem uma importante parte
da sua educação religiosa. Por isso, é essencial que as mesquitas continuem a incutir, na nossa
camada juvenil, crenças e valores, de maneira a não fazer uso da sua própria religião para promover
o ódio e a violência.
Queremos reafirmar a convicção de que os desafios e constrangimentos, seja qual for a sua
magnitude, de modo algum nos irão distrair, porque a imagem que temos do Islão é de uma religião
profundamente pacífica e de valores nobres de convivência harmoniosa entre as pessoas, uma
religião comprometida com o bem.
Caros Crentes,
Toda a família moçambicana tem obrigações em relação ao nosso bem comum. A nossa grande
mensagem é no sentido de utilizarmos os nossos mais variados valores religiosos, com particularidade
para os islâmicos, como ferramentas para a construção duma nação pacífica e reconciliada.
Queira Deus que os tempos vindouros sejam mais justos e de amor, que nos ajudem a criar as bases
indispensáveis para a criação da riqueza, para a luta contra a criminalidade e todo o tipo de males
que grassam no seio da nossa sociedade.
Por isso, nas celebrações de mais um aniversário da nossa Independência Nacional, que se aproxima,
vamo-nos dar as mãos e olhar para o nosso passado comum, e para a grandeza da unidade e da
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coesão, como factores de paz, solidariedade, harmonia social e progresso.
Quero terminar a minha intervenção, neste espaço sagrado, recorrendo à “Sura” e dizendo: estamos
aqui para, juntamente com a Comunidade Muçulmana do nosso país, festejarmos a purificação das
almas.
A todos os muçulmanos, desejo saúde e festas felizes, junto dos seus familiares, e peço a todos para
orarmos pela luz. A luz é a paz!

BARAKAT ALLAH!
EID AL-MUBARAK PARA TODOS!
AL-HAMDU LILLAHI!
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Presidente da República discursando na Gala

30º ANIVERSÁRIO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
CELEBRANDO TRINTA ANOS DE REALIZAÇÕES E RESULTADOS QUE
ORGULHAM
O POVO MOÇAMBICANO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Gala do 30º Aniversário do Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS), no AFFEC Gloria Hotel
Cidade de Maputo, 19 de Setembro de 2018

Presidente da República cumprimentando os premiados

142

INCLUSÃO SOCIAL IV

Presidente da República satisfeito com a celebração
das Bodas de Pérola do INSS

DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO E SOCIAL | CAPÍTULO II
Senhora Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social;
Digníssimo Provedor da Justiça;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social;
Senhora Presidente da Associação dos Pensionistas;
Ilustres Chefes das Missões Diplomáticas;
Senhores Parceiros de Cooperação;
Senhores Dirigentes de Empresas Públicas e Privadas;
Quadros do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social;
Ilustres Líderes Religiosos e Partidos Políticos;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com satisfação redobrada que, através de todos os presentes, dirigimo-nos a todos os
moçambicanos, por ocasião da celebração das Bodas de Pérola da criação do Instituto Nacional de
Segurança Social – INSS.
A nossa satisfação agiganta-se porque estamos aqui para brindar pelos trinta anos de existência de
uma instituição cujas realizações e resultados orgulham a todo o povo moçambicano, especialmente
aos trabalhadores, empresários e, consequentemente, aos pensionistas.
Por esta ocasião, quero endereçar uma saudação especial aos beneficiários e contribuintes do INSS,
incluindo os trabalhadores por Conta Própria que, religiosamente, canalizam parte da sua renda para
robustecer o nosso sistema de segurança social e como forma de preparar o seu futuro.
Uma palavra de apreço dedico ao Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, e ao Instituto
Nacional de Segurança Social – a todos os níveis – pelo trabalho e reformas que têm vindo a
implementar com o propósito de melhorar a qualidade de serviços prestados ao povo moçambicano.
Minhas Senhoras, Meus Senhores,
Em 1988, o Governo criou o INSS, uma entidade pública com a missão de estabelecer a base legal
para que todos os moçambicanos, sem qualquer tipo de discriminação, tivessem acesso a um direito
que, na época colonial, lhes era negado: o acesso à segurança social obrigatória.
Os primeiros frutos desse trabalho começaram a ser visíveis em 1990, quando foram inscritos os
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primeiros dez trabalhadores nas cidades de Maputo e Matola.
Volvidos trinta anos após a sua criação, registámos com júbilo que o Sistema de Segurança Social
cobre toda a dimensão territorial do nosso país.
Mais do que a cobertura territorial, orgulha-nos saber que temos um sistema que abrange não
somente os trabalhadores por conta de outrem, mas também os trabalhadores por conta própria,
dos sectores formal e informal.
A título de exemplo, os artistas, vendedores dos mercados, costureiras, escritores, desportistas e
músicos, já têm acesso à segurança social.
E, actualmente, o Sistema de Segurança Social moçambicano conta com noventa e sete mil,
duzentos e vinte e cinco empresas inscritas no sistema; um milhão e trezentos e oitenta e cinco
mil, quinhentos e trinta e três trabalhadores inscritos por conta de outrem; cinquenta e sete mil
pensionistas, por velhice; e mais de vinte e sete mil trabalhadores inscritos por conta própria.
Em 2015, quando, por Decreto Presidencial, passamos a denominar o pelouro que lida com estes
assuntos de Ministério de Trabalho, Emprego e Segurança Social, não pretendíamos fazer um mero
exercício semântico.
Estávamos a transmitir a mensagem de que a segurança social está na centralidade da nossa
governação, no mesmo nível que o emprego e o trabalho para jovens.
Queríamos, igualmente, deixar claro que os serviços de Segurança Social devem ser sustentáveis,
para beneficiarem, em primeiro lugar, os contribuintes – pensionistas do amanhã.
O INSS não é capoeira para quem se quer beneficiar do que o Instituto colecta; nem deve ser centro
de disputa de quem tira mais recursos ou vantagens.
O Programa Quinquenal de Governação 2015-2019 pontifica, como um dos seus objectivos
estratégicos, a necessidade de gestão criteriosa da coisa pública e de assegurar medidas tendentes
à consolidação e sustentabilidade dos sistemas de Protecção Social.
Em 2015, o Governo aprovou um novo regulamento de Segurança Social Obrigatória, que traz como
principais inovações o alargamento do prazo de garantia para a concessão de pensões, a introdução
da pensão reduzida, bem como mecanismos que permitem uma maior eficiência na gestão de
cobrança das contribuições.
Como forma de assegurar a concretização dos princípios de gestão transparente e de prestação de
contas, como Governo, orientámos ao INSS para publicar as contas atrasadas dos anos 2012, 2013
e 2014, e publicar regularmente as contas dos anos seguintes: 2015, 2016 e 2017. E é o que está a
acontecer.
No âmbito das medidas que temos vindo a imprimir na prevenção e combate às práticas de
corrupção, criámos mecanismos para que qualquer cidadão possa ter acesso à informação sobre a
situação real do nosso sistema de segurança social; e é o que também está a acontecer.
Com satisfação, temos vindo a assistir à expansão dos serviços de segurança social, de modo a
colocarem-se mais próximos do cidadão.
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O nosso sonho é de ver Moçambique dispor de um sistema de segurança social sustentável e
moderno, que responda às exigências dos contribuintes e dos pensionistas; mas também que
acompanhe as dinâmicas do desenvolvimento tecnológico do século XXI.
Por isso, hoje, os utentes não precisam de percorrer longas distâncias para tratar de assuntos
relativos à segurança social.
É possível, em tempo real, através de um simples telefone ou computador, ter acesso a toda a situação
contributiva e remeter a declaração de remunerações e guias de pagamento de contribuições.
Visando satisfazer cada vez melhor aos pensionistas, este ano foi introduzida a prova de vida
biométrica. E passamos a contar com brigadas móveis, para os que padecem de alguma enfermidade
realizarem a prova de vida nas suas casas.
Foi lançada, igualmente, a plataforma “Minha Contribuição, Meu Benefício”, que possibilita ao
trabalhador consultar a sua situação contributiva, tornando-se no primeiro fiscal da sua própria
situação.
E temos informações de que, desde Maio de 2017, já acessaram à plataforma mais de sessenta e dois
mil e trezentos beneficiários.
Os nossos empresários foram, igualmente, beneficiados com a onda de reformas que vêm sendo
introduzidas no INSS.
Através do sistema de Emissão da Certidão de Quitação Automática, é possível, sentado no conforto
do seu gabinete, entrar no sistema e emitir a sua própria certidão de quitação, desde que não tenha
qualquer dívida com o INSS.
Entre os vários benefícios, importa sublinhar que este sistema habilita o empresário a participar, em
tempo oportuno, em concursos públicos abertos pelo Estado.
Cientes de que temos muitos compatriotas que trabalham e residem na diáspora, temos estado a
trabalhar para facilitar a situação de segurança social destes.
Foi nesse contexto que foi rubricado um acordo com Portugal, que permite aos moçambicanos que
trabalham e residem naquele país receber as suas pensões em Portugal, o mesmo acontecendo com
os portugueses que trabalham e vivem em Moçambique.
É também após um aturado processo negocial com as autoridades sul-africanas que os antigos
trabalhadores moçambicanos nas minas da África do Sul, suas viúvas e seus dependentes já podem
receber as suas pensões e outros benefícios de previdência social aqui em Moçambique.
Fruto das reformas em curso no sector, o processo de fixação de pensões, que durava um a dois
anos, já é fixado em trinta dias, o mais tardar.
O subsídio de doença é fixado em sete dias e o subsídio de funeral é concedido no mesmo dia em que
é solicitado, enquanto a certidão de quitação é emitida no mesmo instante.
Compatriotas;
Trabalhadoras e Trabalhadores,
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Em palavras simples, diríamos que o burocratismo e a crónica doença do volta amanhã estão,
efectivamente, a encontrar cura neste sector; assim como está a acontecer em outros sectores da
nossa administração pública.
Apesar dos sucessos que enumerámos, não podíamos continuar com a nossa intervenção sem
deixar algumas recomendações que achamos serem oportunas de momento, para que o nosso
sistema continue a ser cada vez mais robusto e sustentável:
• é fundamental que todos os trabalhadores aceitem ser descontados e que os empresários
canalizem as contribuições para a segurança social;
• aos trabalhadores por conta própria, recomendamos que cultivem o hábito de canalizar
regularmente as suas contribuições, para que também tenham acesso aos benefícios da
segurança social;
• à direcção do INSS, queremos que paute por um maior rigor e contenção na realização das
despesas.
Devem, igualmente, realizar investimentos em projectos viáveis, de modo a que fiquem habilitados a
honrar o compromisso de canalização das contribuições, para assegurar a melhoria das condições
de vida dos pensionistas.
O INSS não deve parecer um banco onde gente sem os requisitos exigidos vai recolher financiamentos
ou apresentar projectos inviáveis; por vezes, para benefícios pessoais ou de grupos de indivíduos.
Há que reinvestir com as poupanças do trabalhador; há que reinvestir com as poupanças recolhidas
de projectos que beneficiem o povo, no seu todo, e ao trabalhador, em especial.
O INSS deve ser exemplo na promoção do desenvolvimento nacional, através da utilização racional
das contribuições dos moçambicanos.
Antes de concluir, queremos felicitar a todos os empresários que, ao longo de trinta anos, têm
cumprido com as suas obrigações legais.
As felicitações são extensivas aos premiados nesta gala, recordando-lhes que o melhor é todo aquele
que, com o seu trabalho, contribui para a nossa economia. E aceitem que vocês são, simplesmente,
a amostra dos campeões.
Exortamos para que continuem a trilhar este caminho, para servirem de inspiração aos que ainda
não honram os seus compromissos.
A terminar, permitam-me que convide a todos os presentes a que me acompanhem no brinde ao
sucesso do Sistema da Segurança Social moçambicano e à saúde de todos os contribuintes.
Bem hajam os pensionistas moçambicanos!

Muito obrigado pela atenção!
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Foto de Família
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Presidente da República e Esposa durante a celebração Eucarística de Acção de Graças

DIOCESE DOS LIBOMBOS
125 ANOS SEMEANDO A FÉ, AMOR E PAZ
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Celebração Eucarística de Acção de Graças, pela
passagem do Jubileu de 125 anos da Diocese dos Libombos, Igreja Anglicana em
Moçambique
Cidade de Maputo, 26 de Outubro de 2018

Presidente da República dirigindo-se aos crentes

148

INCLUSÃO SOCIAL IV

Presidente da República interagindo com o Bispo

DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO E SOCIAL | CAPÍTULO II
Sua Reverendíssima Dom Carlos Simão Matsinhe, Bispo da Diocese dos Libombos;
Sua Reverendíssima Dom Dinis Sengulane, Bispo Emérito da Diocese dos Libombos;
Reverendíssimos Bispos e Líderes Religiosos aqui presentes;
Senhor Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Caríssimos Irmãos em Cristo,

Quero, antes de mais, endereçar as minhas calorosas saudações a todos os presentes nesta
cerimónia de Celebração Eucarística, em Acção de Graças, pela passagem dos 125 anos da criação
da Diocese dos Libombos e encerramento da 22ª Sessão do Sínodo Diocesano.
Saudação especial dirijo aos convidados estrangeiros que decidiram juntar-se a nós, moçambicanos,
nesta ocasião única, para partilhar as conquistas que juntos fizemos ao longo deste percurso.
Este jubileu, cujo lema é: “Diocese dos Libombos: 125 Anos Semeando a Fé, Amor e Paz”, remete-nos
à celebração e valorização da Fé, do Amor e da Paz, valores nobres e fundamentais para a construção
de uma vida mais digna e mais humana, uma vida onde prevalece o bem de cada um de nós, da nossa
família, comunidade e Nação.
Ao revisitarmos a trajectória histórica da Igreja Anglicana, recordamo-nos que ela chega ao nosso
solo pátrio trazida por trabalhadores migrantes na África do Sul, onde está instalada a sede desta
congregação, na região sul do continente africano, hoje liderada pelo Arcebispo Thabo Maghoba,
que sucedeu ao bem conhecido Arcebispo Desmond Tutu, Prémio Nobel da Paz em 1984 – em
reconhecimento à sua luta contra o Apartheid.
Foram esses trabalhadores moçambicanos que, submetidos aos horrores do colonialismo e do
Apartheid, buscaram e encontraram na Igreja o consolo e a esperança necessárias para prosseguir a
sua caminhada, sempre pensando que o faziam para construir uma vida melhor para os seus entes
queridos.
Regressados à Pátria e munidos de conhecimentos, disseminaram a palavra da salvação, aliando-a
sempre ao apoio aos mais desfavorecidos. Dado o seu impacto no fortalecimento da consciência
cívica dos cidadãos, as suas actividades incidiram nas áreas de educação e saúde.
Foi assim que, em parcerias com outras comunidades religiosas protestantes, concentraram a
sua atenção nos centros educacionais de Maciene, em Gaza, e Messumba, em Niassa, bem como
nos Hospitais Missionários de Chicumbane e de Chicuque, onde um número considerável de
moçambicanos teve acesso à educação e saúde e, ao mesmo tempo, tantos outros formaram-se
como professores e enfermeiros.
Portanto, como podem ver, a história da Igreja Anglicana reporta a união entre os povos da região e
das comunidades moçambicanas do norte ao sul.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Distintos Convidados,
A contribuição da Diocese dos Libombos foi muito além do activismo social. Consciente dos desafios
que o povo moçambicano colonizado enfrentava, a liderança desta Igreja colocou-se ao lado dos
nacionalistas, prestando-lhes todo o apoio possível, mesmo ciente dos riscos que tal comportava.
Como consequência, alguns crentes desta Igreja foram presos, torturados e até mortos pelas
autoridades coloniais. Lembramo-nos, com a devida vénia, de líderes como o Padre Paulo Suizane
Litumbe que, fruto da sua dedicação à causa da libertação nacional, foi detido e desterrado de
Messumba para a Cadeia da Machava.
Recordamo-nos, igualmente, do Catequista anglicano Widney Sibambo, que acolheu o grupo de
jovens nacionalistas, tendo-lhes ajudado a atravessar a fronteira para Swazilândia, na sua caminhada
rumo à Tanzânia, onde se foram juntar aos outros combatentes da Luta de Libertação Nacional.
Desta gesta, e inspirados nela, surgiram, dentro da Igreja Anglicana em Moçambique, outros líderes
que, tendo escolhido dedicar as suas vidas a Deus, fazem-no envolvendo-se, também, em diferentes
missões que os engradecem perante a Pátria e o Mundo.
Foi o que testemunhamos com a chegada de Dom Dinis Salomão Sengulane, ao Bispado da Diocese
dos Libombos, ocorrida logo após a Independência do nosso país.
Ele e tantos outros líderes religiosos – aos quais saúdo e agradeço em nome do nosso povo –, com
coragem, determinação e perseverança, desbravaram os caminhos da desconfiança, construindo
pontes que aproximaram irmãos, tornando possível a celebração do Acordo Geral de Paz entre o
Governo e a Renamo. Nesta recente jornada de diálogo, somos testemunhas presentes do empenho
de Dom Sengulane, filho desta casa, no diálogo.
Para que esse objectivo fosse alcançado, mais uma vez, pudemos testemunhar a fé e valentia da
Igreja Anglicana que se associou ao Conselho Cristão de Moçambique, no Projecto de Transformação
de Armas em Enxadas – TAE. Através dessa iniciativa, foi possível recolher milhares de artefactos
militares e trocá-los por instrumentos de trabalho, permitindo a inúmeras famílias, separadas pela
guerra, regressar às suas zonas de origem e reiniciar a actividade produtiva.
Essa experiência inovadora será de extrema valia para o processo de Desarmamento, Desmobilização
e Reintegração, ora em curso.
Com estes feitos da igreja, em Moçambique, renovo o meu compromisso de 2014, de trabalhar para
a realização do projecto de mudança, isto é, o de consolidar um Moçambique unido, solidário, coeso,
soberano, democrático, em paz, de equidade e justiça social.
Portanto, como podemos ver, o percurso da Igreja Anglicana em Moçambique confunde-se com a
história do Povo Moçambicano.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Caros Irmãos em Cristo,
O que acabamos de destacar é apenas uma pequena amostra do trabalho realizado por esta
congregação religiosa. Com dados concretos, pudemos atestar o seu envolvimento, não só no campo
espiritual, como também no campo social, onde tem dado o seu contributo nas áreas da educação e
da saúde, com particular enfoque para a prevenção e tratamento da malária e do HIV-SIDA.
Queremos tomar esta oportunidade para enaltecer o nobre papel desempenhado pelas confissões
religiosas, em particular a Igreja Anglicana, no fortalecimento, por um lado, da relação entre estas e
o Estado e, por outro, criando condições para o bem-estar social, o que contribui para o progresso e
desenvolvimento do nosso país.
Encorajamo-vos a prosseguir nesta caminhada, colaborando nos esforços que temos vindo a
desenvolver para a consolidação da unidade nacional, reforço do espírito de trabalho e da cultura de
paz e reconciliação entre os moçambicanos.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Distintos Convidados,
A 10 de Outubro deste ano, tiveram lugar as V Eleições Autárquicas no nosso país, que permitiram
aos cidadãos, residentes em 53 autarquias, exercerem o seu direito e dever cívico de elegerem e
serem eleitos.
Através do voto, os cidadãos decidiram quem os deve governar, mas também, e não menos
importante, o que cada partido, coligação de partidos ou grupo de cidadãos concorrentes deverá
fazer para elevar a qualidade de vida nos municípios.
Registámos, com satisfação, o aumento significativo do nível de participação dos cidadãos,
demonstrando que, a cada pleito eleitoral, eleva-se a consciência cívica, o que é salutar para a nossa
jovem democracia.
Apelamos mais uma vez, a todos os moçambicanos, para respeitarem as escolhas feitas, porque elas
são também uma manifestação da vontade divina, conforme podemos extrair de Romanos, Capítulo
treze, versículos de um a cinco.
Colaboremos com as autoridades eleitas e façamos tudo para ajudá-las a esclarecer o que constitui
dúvida e a cumprir os seus mandatos com responsabilidade, consolidando o ambiente de paz e
estimulando o desenvolvimento do país.
À Igreja Anglicana em Moçambique, e às demais confissões religiosas, queremos reiterar que
continuamos a ver-vos e a contar convosco como parceiros na construção de um Moçambique
próspero, onde a Paz seja perene!
Termino, recorrendo a Mateus, Capítulo doze, versículo trinta e três, que descreve as árvores e seus
frutos: “Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau; porque pelo
fruto se conhece a árvore…”.
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Nestes 125 anos da Diocese dos Libombos, ninguém dirá que não conhece a Igreja Anglicana em
Moçambique; pelos bons frutos que ela oferece à sociedade moçambicana, alguns dos quais
acabamos de enumerar.
Agradeço, pelo convite, e desejo que as celebrações do Jubileu sejam coroadas de êxito.

Pela vossa atenção, o meu muito obrigado!
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Presidente da República e Esposa durante a celebração
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Presidente da República recebendo explicações do Senhor Carlos Yum, Administrador Executivo da EDM, sobre o Programa Nacional de Energia Para Todos

ACELERAR ESFORÇOS PARA O ACESSO UNIVERSAL À ENERGIA, PARA
IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DE
MOÇAMBIQUE
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, no acto de lançamento do Programa Nacional de Energia para Todos
Cidade de Maputo, 12 de Novembro de 2018

Presidente da República interagindo com parte dos presentes
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Digníssimo Provedor da Justiça;
Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Senhores Membros do Corpo Diplomático aqui presentes;
Estimados Parceiros de Cooperação do Sector de Energia Eléctrica;
Senhores Membros do Conselho de Administração da Empresa Electricidade de Moçambique;
Estimados Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Inicio, exprimindo agradecimentos e felicitações aos organizadores deste evento, o lançamento do
Programa Nacional de Energia para Todos. Este programa tem por objectivo a operacionalização, de
forma integrada, da electrificação rápida, e com qualidade, do nosso país.
Saudamos aos parceiros do Governo aqui presentes, por honrarem o compromisso assumido no
âmbito dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular, a Meta Sete, bem como pela
disponibilidade demonstrada em abraçar as diferentes oportunidades e desafios que o nosso país
apresenta, e pelo apoio à causa nacional de proporcionar acesso à energia para todos.
A todos, queremos que saibam o quão honrados nos sentimos com a vossa presença. Acreditamos
que esta participação qualitativa demonstra o compromisso em relação ao Programa que vem
impulsionar o desenvolvimento nacional.
Com a implementação deste programa, estamos a acelerar o passo para a materialização dos mais
legítimos anseios dos moçambicanos: o bem-estar e a melhoria da qualidade da sua vida.
Este é um momento importante da nossa história, porque marca o aprofundamento das nossas
abordagens para o desenvolvimento de Moçambique.
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O nosso país está na rota do desenvolvimento. Por isso, justifica-se o nosso empenho na sua rápida
electrificação. O acesso a uma energia moderna, segura, fiável; e a um custo comportável, é a
premissa para romper o ciclo vicioso da pobreza, fonte de muitos males.
Entre esses males que queremos contrariar, está a ausência de estabilidade social, baixo nível de
produtividade agrícola e industrial, impacto negativo sobre a educação, saúde e meio ambiente.
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O acesso à electricidade vai contribuir para um melhor uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação, e mais disponibilidade de informação, um direito consagrado pela nossa Constituição.
O Programa Nacional de Energia para Todos, que hoje lançamos, decorre da necessidade de imprimir
maior celeridade, continuidade e tangibilidade aos objectivos plasmados no Programa Quinquenal
do Governo, para o sector de energia, sobretudo no que tange ao acesso à electricidade.
A actual cobertura da electrificação, através da Rede Eléctrica Nacional de 152 distritos, e a
perspectiva de completar, até ao final do ano em curso, a ligação, na totalidade, dos 154 distritos, é
ilustrativa do dinamismo que caracteriza o sector de energia no presente quinquénio, não obstante
reconhecermos que muito ainda deve ser feito – considerando que 72% da população moçambicana
ainda não tem acesso à energia eléctrica.
Com este crescimento, o sector de energia coloca-se numa posição cada vez melhor, para responder
aos grandes desafios inscritos no Programa Nacional de Energia para Todos.
Este é um contributo para melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos, atrair investimentos e
promover o uso produtivo e eficiente da energia.
O Plano Quinquenal do Governo, na sua quarta prioridade, preconiza o aumento do acesso e
disponibilidade de energia eléctrica para o desenvolvimento de actividades sócio-económicas,
consumo doméstico e exportação; por isso, temo-nos empenhado no aprimoramento das nossas
acções e estratégias.
Para dar sequência a esta prioridade, o Governo aprovou o Plano Integrado de Desenvolvimento de
Energia 2018-2043 e a Estratégia Nacional de Electrificação 2018–2030.
O Programa de Energia para todos é o instrumento através do qual traduzimos, em acções concretas,
a Estratégia de Electrificação acima referida. Com o Programa queremos, igualmente, conferir
materialidade aos compromissos internacionais, continentais e regionais assumidos pelo nosso
país, em especial os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, cuja Meta Sete preconiza o acesso
universal à electricidade, até 2030.
O programa decorre do reconhecimento de que, não obstante os enormes esforços que fazemos
na expansão da electrificação e aumento do número de ligações – presentemente, situado a uma
média de 200.000 por ano –, o acesso universal à electricidade até 2030 poderia ser dificilmente
alcançável.
O acesso universal até 2030 pressupõe, igualmente, um aumento substancial do volume de recursos
financeiros dedicados à electrificação.
Impõe também que, ao mesmo tempo que se faz a electrificação em zonas com prioridade – as de
elevada viabilidade económica –, se acelere o ritmo da disponibilização de energia eléctrica a cada
vez maior número de cidadãos, com destaque para o meio rural, onde a viabilidade económica seja
ainda potencial.
Distintos Convidados,
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Para a materialização desta aspiração, através do programa, pretendemos cumprir um dos preceitos
da Estratégia Nacional de Electrificação; criar um mecanismo dedicado a financiar a electrificação
social, como subcomponente separada da electrificação comercial.
O programa reflecte uma abordagem mais arrojada de mobilização de parceiros e recursos para
acelerar o acesso à energia eléctrica às famílias com rendimentos baixos, sem negligenciar as
parcerias para projectos de produção de electricidade para fins comerciais.
O Programa Nacional de Energia paraTodos vem permitir uma melhor conjugação de esforços,de todos os
intervenientes, na realização do objectivo de garantir o acesso à energia para os moçambicanos, de
modo a fazer face aos desafios presentes e futuros.
O programa e a estratégia definem com maior precisão o papel de cada interveniente no processo de
electrificação, desde as entidades implementadoras públicas (EDM e FUNAE), o sector privado, até
os parceiros de desenvolvimento e de cooperação.
A implementação do programa de energia para todos é, por conseguinte, uma indicação clara
de que o acesso universal é uma das principais prioridades da nossa governação, da qual nunca
abdicaremos até à sua concretização.
Assim é porque sabemos que a energia promove o desenvolvimento, gera emprego, viabiliza a
sustentabilidade ambiental, dissemina a justiça social e a inclusão de todos no acesso aos recursos
e às oportunidades.
O Programa Nacional de Energia para Todos é uma resposta aos clamores do nosso povo, que nos
são transmitidos nas visitas e interacção que fazemos por todo o país.
É a reafirmação do nosso compromisso de que no acesso à energia nenhum moçambicano seja
excluído.
Nós, como Governo, estamos a dizer que sim, estamos a resolver o problema real e estamos
comprometidos.
Para isso, no quadro do programa, queremos, também, aumentar a cobertura naquelas zonas onde
existe uma Rede de Distribuição com potenciais consumidores sem ligação, permitindo maximizar
o uso das infraestruturas eléctricas existentes, principalmente em zonas peri-urbanas, sedes de
distritos, postos administrativos e localidades ligadas à Rede Eléctrica Nacional.
Com este programa, alargaremos a rede eléctrica nacional para mais zonas rurais, sobretudo as
de notável densidade populacional, com potencial para actividades económicas de geração de
rendimento, assegurando, a médio prazo, a sustentabilidade do serviço de fornecimento de energia
eléctrica.
O programa permitirá que implementemos a electrificação com recurso a sistemas fora da rede
nacional (off-grid), baseados em centrais solares ou outras fontes de energias renováveis, com rede
local de distribuição, envolvendo os sectores público e privado.
Nos casos de muita dispersão populacional, o programa preconiza a implementação de sistemas
solares individuais (Solar Home Systems) constituídos por unidades de sistemas de painéis para
famílias, individualmente.
COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

157

Com este programa, queremos definir novos padrões de equipamento e materiais a utilizar na
electrificação, permitindo melhor racionalidade no uso de recursos.
Caros Presentes,
Permitam-me que, nesta ocasião de lançamento de um programa histórico que vai mudar
completamente para o melhor a sorte de muitos compatriotas, reconheça a dedicação dos
intervenientes no sub-sector de electricidade, nomeadamente, a EDM, FUNAE, sector privado,
empreiteiros e o público em geral.
Os visíveis êxitos registados pelo sector não seriam possíveis sem o inestimável apoio dos nossos
parceiros de cooperação, congregados no Grupo de Trabalho do Sector da Energia; os parceiros
bilaterais e os parceiros do Global Energy Feed-in Tariff (GET-FiT), e do Programa de Leilões de
Energias Renováveis (PROLER). A todos eles, vai o nosso maior apreço.
O seu exemplo de coordenação, através do Grupo de Trabalho do Sector de Energia, tem permitido
uma melhor complementaridade nas suas intervenções, em programas e projectos do sector.
Merece ainda destaque a prontidão com que alguns dos parceiros, membros do Grupo de Trabalho
do Sector de Energia, responderam a este Programa, anunciando financiamentos que viabilizam o
início da sua implementação.
Os moçambicanos saberão valorizar, com a sua gratidão e boa utilização das infraestruturas,
a parceria com o seu governo. E nós, como Governo, continuaremos a exigir das empresas
implementadoras maior transparência e eficiência.
Com o vosso gesto, têm conseguido traduzir as políticas e estratégias do Governo para o sector, em
acções e realizações múltiplas.
Do mesmo modo, gostaríamos de enaltecer o papel que tem sido desempenhado pela empresa
pública Electricidade de Moçambique, que acelerou o ritmo de ligação à Rede Eléctrica Nacional de
milhares de compatriotas.
Estimados Convidados,
O nosso Governo continuará a envidar todos os esforços com vista a acelerar a electrificação do
país, porque entendemos tratar-se de uma das áreas nevrálgicas com efeito multiplicador da nossa
economia. Intensificaremos a construção de linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica,
do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico.
O programa que acabamos de lançar é de nível nacional e do povo moçambicano. Continuaremos,
igualmente, firmes nos esforços, visando manter o ambiente de paz, condição necessária para
a circulação segura de pessoas e bens em toda a extensão do território nacional, incluindo os
trabalhadores do sector eléctrico que palmilham cada canto de Moçambique para iluminar o nosso
desenvolvimento, que melhora a vida de todos, dando sentido à Independência Nacional.
Antes de terminar, quero exortar ao Sector no sentido de continuar a promover o uso produtivo e
eficiente da energia eléctrica, permitindo que a empresa e os consumidores poupem e obtenham
mais rendimento, e se melhorem as condições de vida de mais compatriotas.
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Apelamos que, cada um de nós, de forma criadora, promova actividades que permitam a maximização
dos benefícios decorrentes da disponibilização de energia em todos os lugares do nosso País.
Criemos condições para pagarmos pelos nossos consumos de energia, porque assim contribuímos
para a continuidade e sustentabilidade do serviço prestado.
Aproveitamos esta oportunidade para, mais uma vez, apelar à participação de todos na prevenção
e combate à vandalização das infraestruturas eléctricas e de materiais eléctricos, acarretando
avultados custos para os consumidores, para a empresa Electricidade de Moçambique e o Estado.
Felicito e encorajo os promotores e gestores do programa.
Façamos da energia um instrumento de combate contra a pobreza!
Com estas palavras, declaro lançado o Programa Nacional de Energia para todos.

Muito obrigado!
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CAPÍTULO III

PROMOÇÃO DO EMPREGO,
DA PRODUTIVIDADE E
DA COMPETITIVIDADE

Presidente da República dirigindo-se aos presentes

REAFIRMANDO O COMPROMISSO DE O GOVERNO CONTINUAR A TRABALHAR
PARA O FLORESCIMENTO DO SECTOR PRIVADO NACIONAL
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Jantar da Décima Quinta Conferência Anual do
Sector Privado (CASP)
Cidade de Maputo, 12 de Março de 2018

Presidente da República proferindo o seu discurso
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Senhor Primeiro-Ministro da República de Moçambique;
Senhor Ministro da Indústria e Comércio;
Senhor Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Senhores Deputados da Assembleia da República;
Senhores Representantes dos Órgãos Sociais da Confederação das
Associações Económicas de Moçambique;
Senhores Membros dos Conselhos Empresariais Nacional e Provinciais;
Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditado em Maputo;
Caros Empresários;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Terminou há momentos a XV Conferência Anual do Sector Privado, realizada sob o lema “Fazer
Negócios em Moçambique: Quadro Regulatório e Papel dos Actores Relevantes”.
Os semblantes, de quase todos os presentes nesta sala, denunciam o sentimento de missão
cumprida. Na Conferência, testemunhamos a assinatura dos Memorandos de Prioridades de
Reforma para 2018, assim como do Memorando para o Desenvolvimento da Plataforma SPX. Por
isso, que felicitamos a todos os intervenientes.
Queremos, por outro lado, saudar, mais uma vez, a todos os que estiveram envolvidos na organização
deste evento que, uma vez mais, mostrou que o melhor caminho para resolvermos os nossos
problemas é o diálogo.
O convite para este jantar é outra oportunidade para eu reiterar a minha convicção – perante todos
os representantes do sector empresarial, privado, – e enfatizar o compromisso do meu Governo de
desenvolver relações de apoio com o sector privado, com base em uma parceria genuína e dinâmica.
Caros Empresários,
O calor dos debates havidos em todos os painéis da CASP consolidou o nosso entendimento sobre
as grandes preocupações da nossa classe empresarial. Por outras palavras, estamos a afirmar que
foi uma oportunidade para ganharmos a sensibilidade colectiva para melhorarmos o ambiente de
negócios na nossa mãe pátria.
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Percebemos, por exemplo, que há uma enorme expectativa em ver o Governo a apoiar as PME, por
serem a paisagem dominante da nossa economia. Há, igualmente, interesse de se ver consolidado o
processo de reestruturação da dívida pública interna, assim como reestruturado o sector empresarial
do Estado.
Não menos importante, ficou patente a vontade de ver mais incentivos fiscais nos investimentos
privados, especialmente nas quatro áreas prioritárias de desenvolvimento eleitas pelo Governo.
Igualmente, há o sentimento de que, nos investimentos, a componente do conteúdo nacional deve
ser capitalizada como meio para promover a exploração inclusiva dos recursos naturais.
Foi consensual que urge a implementação efectiva das reformas já aprovadas, bem assim a
consolidação do processo de consulta para a elaboração inclusiva de leis e regulamentos. No mesmo
diapasão, almejam-se acções concretas para viabilizar o uso da terra nos projectos de investimento.
Estimados Agentes da nossa economia,
A Conferência Anual do Sector Privado (CASP) é o momento mais alto do diálogo público-privado,
momento voltado para fazer o balanço e a reflexão sobre os desafios inerentes ao desenvolvimento
de negócios e, por conseguinte, ao desenvolvimento do país. É um evento antecedido por uma série
de discussões que acontecem a diversos níveis, desde os Conselhos Empresariais Provinciais, os
Conselhos Empresariais Nacionais, os Conselhos de Monitoria do Ambiente de Negócios, entre
outros espaços. O grande propósito é aproximar as posições das duas partes, sobre as modalidades
de fazer negócios e tornar mais forte o sector produtivo privado.
Queremos, por isso, saudar a todos os pequenos, médios e grandes empresários, nacionais e
estrangeiros, que operam em diversos ramos de actividade económica em todo território nacional e
mantêm vivo um diálogo profícuo.
Reiteramos, igualmente, o nosso apreço e felicitação à nova direcção da Confederação das
Associações Económicas de Moçambique (CTA), eleita em Maio de 2017.
Exortamos para que continue a ser parceira fundamental na reforma institucional e de políticas
económicas que, em maior ou menor dimensão, viabilizam o fluxo normal de negócios no nosso país.
Quando, em 2015, assumimos os destinos desta Nação, comprometemo-nos a tornar Moçambique
um dos melhores lugares para fazer negócios, envolvendo o sector privado.
No quadro da implementação do PQG 2015-2019, não temos dúvidas de que temos vindo a registar
muitos progressos. A título de exemplo, entre 2015 e 2017:
• adoptamos um novo modelo de diálogo público-privado, com a indicação do Primeiro-Ministro para liderar a
equipa do Governo;
• aprovamos a proposta de alteração da Lei que aprova o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado;
• reduzimos o tempo necessário para o estabelecimento de uma ligação eléctrica, através da simplificação de
procedimentos; e
• introduzimos reformas que nos permitiram melhorar o comércio transfronteiriço, mediante novos investimentos
nas infra-estruturas do complexo portuário de Maputo e Matola.
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Apesar de melhorias em alguns indicadores, sobre a facilidade de fazer negócios, estamos cientes
de que ainda temos muitos desafios.
Não conformado com a avaliação do país nas agências de avaliação do desempenho sócioeconómico e financeiro, o nosso Governo desencadeou o processo de revisão do Código Comercial.
O Código Comercial é um instrumento jurídico que regula a actividade empresarial, para adequá-la
à actualidade sócio-económica do país.
Com esta revisão pretendemos, igualmente, incentivar os comerciantes informais a formalizarem a
sua actividade económica.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A última publicação do Doing Business não nos pode deixar resignados, impotentes e a lamentar, de
braços cruzados, só porque baixamos um degrau. Pelo contrário, os resultados do Doing Business
devem deixar-nos desafiados e mais inconformados, para introduzirmos reformas mais arrojadas,
para darmos a volta por cima, de modo a contribuirmos para o crescimento da nossa economia.
A preocupação não deve ser simplesmente ou, apenas, ocupar posições cimeiras; deve ser, sim, a de
criar bases sólidas e fortes para o crescimento do sector empresarial, através de métodos capazes
de corrigir e reverter a situação.
Como Governo, não iremos declarar trégua, até que consigamos remover o último obstáculo, ao
florescimento de negócios em Moçambique.
Sabemos que a deficiente infra-estrutura de transporte e de energia, o excessivo burocratismo,
a inflexibilidade de algumas leis e regulamentos, ou o custo do dinheiro, são alguns dos
constrangimentos que imperam a melhoria do ambiente de negócios. Por isso, apresenta-se como
solução a intensificação de medidas e introdução corajosa de reformas.
Estimados Empresários,
Entre os vários obstáculos que afectam o bom ambiente de negócios em Moçambique, julgamos
haver necessidade de incluirmos, na lista das acções prioritárias a desenvolver, a luta tenaz contra
práticas que configuram corrupção. Onde reina a corrupção, o negócio torna-se oneroso; surge o
desrespeito pelo produtor e trava-se o desenvolvimento.
Reconhecemos que, por muitas reformas institucionais, por muitas revisões de leis ou códigos que
possam fazer, de nada valerá se a prática da corrupção prevalecer e estiver enraizada nos esquemas
obscuros de fazer negócios. Pior ainda será se ninguém assumir que a prática deste mal existe.
Na dicotomia da corrupção temos, por um lado, o corruptor; e, por outro, o corrompido.
Se é verdade que algumas vezes a iniciativa de corrupção vem de um Agente e Funcionário do Estado,
não é menos verdade que existem ocasiões em que quem dá o primeiro passo é um Agente do Sector
Privado. A partir daqui, nasce um dos ciclos viciosos da corrupção.
Quem perde é o Estado. Portanto, o povo que vai, por um lado, gastar mais recebendo serviços,
bens ou obras de baixa qualidade, com consequências na sua durabilidade e nos seus custos. E, por
outro lado, reduz-se a credibilidade e, os agentes do sector privado honestos – que não trilham os
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caminhos invisíveis da corrupção –, acabam, também por ficar prejudicados.
Estamos empenhados em mudar este quadro de coisas e esta mentalidade, e todos devemos
colaborar.
Convidamos ao Sector Privado a contribuir para a divulgação e cumprimento das regras, para que
possamos, na base das ferramentas legais que possuímos, responsabilizar e punir os infractores. Esta
é a razão pela qual, nos últimos tempos, têm sido recorrentes notícias sobre audições, detenções e
julgamentos relacionados com a corrupção.
Prezados Participantes,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
É importante, aqui, referir que a Décima Quinta Conferência Anual do Sector Privado, que se realiza
sob o lema
“Fazer Negócios em Moçambique: Quadro Regulador e Papel dos Actores Relevantes”, decorre num
misto de sentimentos de felicidade e de preocupação.
Felicidade, porque decorre num período em que a nossa economia, embora enfrentando várias
vicissitudes, está a mostrar sinais de estabilização e de transição para uma nova fase, depois de
um período particularmente desafiante. Ainda temos fresco na nossa memória o ano 2016, quando
viemos proceder à abertura da Conferência Anual do Sector Privado. Para não dar espaço a
questionamentos do que me refiro, recordo-vos que a taxa de câmbio do metical, em relação ao dólar
americano, era de cerca de oitenta meticais; mas, hoje, o mesmo dólar está em torno de sessenta
meticais.
Preocupação porque, por outro lado, não obstante a economia estar a mostrar sinais de vitalidade,
continuamos a registar índices de produção aquém do desejado, o que se reflecte directamente na
nossa balança comercial, dominada por mais importações e menos exportações.
Em face a esta realidade, o Governo de Moçambique tem vindo a tomar medidas de estabilização
macro-económica, condição necessária para a realização de investimentos e estabilização da taxa
de câmbios e de inflação.
Na componente fiscal, as medidas levadas a cabo têm em vista a consolidação orçamental, reforço
da transparência e melhoria da boa governação. O rigor na colecta de receitas públicas torna-se
ainda mais importante, num contexto de suspensão do apoio externo ao Orçamento do Estado.
Na verdade, a maior solução podemos encontrar ao nível do aumento da produção, da produtividade
e competitividade, para gerarmos mais receitas fiscais, mais empregos e renda para as famílias
moçambicanas.
A nossa premissa básica é que o país deve produzir, deve diversificar as actividades económicas,
deve transformar e deve consumir e exportar mais.
Por isso, foi com júbilo que vimos que, na Conferência Anual do Sector Privado que terminou,
debateram questões que concorrem para o aumento da produção.
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Mais do que preocupações, ficou evidente, durante os debates, que tanto o sector privado, quanto o
Governo têm estado a trabalhar com todo o vigor para pôr cobro à grande parte dessas preocupações.
Por parte do Governo, no que respeita aos fornecedores de bens e serviços ao Estado, estamos
no processo de verificação da existência das dívidas e respectiva validação legal, para iniciar a
negociação com os credores, e posterior pagamento. Ao mesmo tempo, como vos foi informado,
estamos a trabalhar na reestruturação de algumas empresas do Estado.
Temos estado a introduzir reformas para criar maior comodidade ao contribuinte, através da:
(i) simplificação da legislação e dos procedimentos para o cumprimento das obrigações fiscais; (ii)
introdução de plataformas informáticas que facilitem o pagamento e gestão do contribuinte; e (iii)
criação de postos de cobrança cada vez mais próximos do sujeito passivo.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A Décima Quinta Conferência Anual do Sector Privado representou um marco de referência para
a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique, porquanto a solução para induzirmos o
desenvolvimento endógeno tem o seu fulcro no aumento da produção e da produtividade interna.
Felicitamos a todos os apresentadores, painelistas e moderadores dos diferentes temas, que
emprestaram a qualidade dos resultados conseguidos.
Vamos, em conjunto, assumir o compromisso de tornar o nosso país um lugar melhor. Vamos
construir uma parceria honesta e genuína entre o Governo e o sector privado.
No que nos diz respeito, não pouparemos esforços na busca do desenvolvimento, numa verdadeira
missão patriótica cuja base sólida é o sector empresarial nacional que aplica o seu saber para a
exploração dos nossos abundantes recursos naturais, transformando-os em riqueza.
Antes de concluir, queremos reafirmar, aqui e agora, que eu e o meu Governo vamos continuar a
trabalhar para o florescimento do sector privado nacional, porque sabemos que nenhum país pode
prosperar sem um pujante, vibrante e rico empresariado.
Nós faremos a nossa parte!

Obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República descerrando a lápide por ocasião da inauguração da Fábrica de Grafite

INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE GRAFITE DE BALAMA
AGREGANDO VALOR AOS RECURSOS NATURAIS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração da Fábrica de Processamento de Grafite de
Balama, na província de Cabo Delgado
Distrito de Balama, 12 de Abril de 2018

Presidente da República recebendo das mãos de José Caldeira,
uma pintura de um artista aborígene da Austrália
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Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia;
Senhor Governador da Província de Cabo Delgado;
Senhores Membros do Governo e Vice-Ministros;
Senhor Administrador do Distrito de Balama;
Caros Accionistas e Funcionários da TWIGG Exploration & Mining Limited;
Senhores Membros do Governo Provincial;
Ilustres Líderes Comunitários;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Hoje, as atenções dos moçambicanos, e do mundo inteiro, estão viradas para Balama, província de
Cabo Delgado. As razões não são para menos. Concretiza-se um dos nossos sonhos, o projecto de
industrialização do país: entra em funcionamento mais uma fábrica em Moçambique, e em Cabo
Delgado: a fábrica de Processamento de Grafite de Balama. Trata-se de um projecto que coloca
Moçambique como o maior produtor e exportador de grafite, a nível mundial.
Não é todos os dias e nem todos os países inauguram uma fábrica com um investimento estruturante
de cerca de 250 milhões de dólares americanos.
A exploração de grafite e vanádio, a partir desta parcela do país – para o mercado internacional –, vai
mudar completamente o nível de vida dos nossos compatriotas nesta zona.
Os cerca de dois mil e trezentos moçambicanos que participaram no processo de construção da
fábrica, os mais de 650 trabalhadores agora em exercício – 90%, dos quais, jovens moçambicanos
–, podendo ascender a 1000 os que poderão adquirir o emprego na fase de plena produção, farão
deste empreendimento o seu posto de colheita de rendas. O país sai a ganhar e a qualidade de vida
vai melhorar.
Compatriotas,
Queremos saudar o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, por ter acolhido e flexibilizado este
projecto. Aos Governos da província de Cabo Delgado e do distrito de Balama, e a sua população,
pelo acarinhamento e apoio oferecido.
Saudamos, igualmente, a empresa Twig Exploration e seus accionistas, por acreditarem em nós
numa fase em que a economia nacional enfrenta desafios.
Com a vossa participação, tornam-se parceiros firmes do Governo, na sua visão expressa no
Programa Quinquenal, que visa a exploração sustentável dos recursos naturais de que o país dispõe,
através de implantação desta indústria que hoje temos a honra de inaugurar.
Como Governo, continuaremos com a promoção deste sector, através de incentivos e provimento
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de infra-estruturas complementares como estradas, energia e portos, de modo a reduzir os custos
operacionais da indústria nacional.
Alegra-nos ver a alteração positiva do nível de vida das populações no corredor Balama-Pemba,
como resultado do crescimento do sector mineiro, concretamente, com as fábricas de Rubi, em
Montepuez, e Grafite, de Ancuabe, que tivemos ocasião de inaugurar no ano passado.
Quem está no terreno vê de forma diferente do que quem ouve dizer ou faz deduções com base em
estudos.
A qualidade das casas está a mudar. As crianças são gradualmente nutridas e frequentam escolas.
Os postos de saúde estão cada vez mais próximos; há mais furos de água.
Observam-se mais meios de transporte individual e mais ligações de energia, não obstante o facto
de ainda não abranger grande parte do nosso Povo.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Queremos apelar à população para colaborar para o sucesso deste empreendimento de dimensão
internacional.
Exortamos aos trabalhadores, maioritariamente jovens, a respeitar o emprego e a cuidar da fábrica.
Aos gestores, a aprimorar actividades de formação e o bom relacionamento com os trabalhadores,
comunidades e estruturas locais, como forma participativa de operar a fábrica.
Com estas palavras, declaro oficialmente inaugurada a Fábrica de Grafite de Balama.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República ladeado pelo Governador de Cabo Delgado (esquerda) e pela Administradora de Balama (direita)
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Presidente da República inaugurando o Centro Comercial

INAUGURAÇÃO DO BAIA MALL
AGLUTINANDO NO MESMO ESPAÇO SERVIÇOS E PRODUTOS A BEM DO POVO
MOÇAMBICANO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração do Centro Comercial Baía Mall
Cidade de Maputo, 07 de Junho de 2018

Presidente da República discursando no evento
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Senhor Ministro da Indústria e Comércio;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Senhores Membros do Governo e Vice-Ministros;
Estimados Gestores e Trabalhadores do Baía Mall;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Pela inauguração do Baía Mall saúdo, ao Ministério da Indústria e Comércio, ao Governo da cidade
de Maputo, bem assim ao Município de Maputo, por responderem de forma concreta à visão do
Governo expressa na Política e Estratégia Comercial.
A política visa tornar o sector comercial relevante e competitivo, no contexto regional, permitindo
a criação de capacidade para a satisfação da demanda interna e externa, através da valorização da
produção nacional.
Por isso, jubilamos pelo facto de vermos implantado, junto à Baía de Maputo, uma infra-estrutura
que hospeda, num único espaço, um hotel, mais de cem lojas e vários outros locais de prestação
de serviços que irão contribuir para diversificar a oferta de produtos com padrões de qualidade
internacional.
A nossa satisfação agiganta-se pelo facto de termos sido informados que as prateleiras de alguns
supermercados, aqui, estão repletas de produtos provenientes da cintura verde de Maputo, e do
frango nacional, fazendo jus ao nosso apelo de intensificarmos a produção e aumentar o consumo
da produção nacional.
Com efeito, auguramos, também, que as instâncias hoteleiras e restaurantes, em funcionamento
no Baía Mall, incluam, no seu rico cardápio, pratos tipicamente moçambicanos, para dar realce à
culinária moçambicana.
Por outro lado, a entrada em funcionamento do Baía Mall lança um desafio aos produtores locais,
para produzirem e fornecerem bens que respondam à qualidade e padrão exigidos pelos clientes
deste tipo de empreendimentos.
O Baía Mall deve vender aos moçambicanos e a todos os que escolheram viver em Moçambique e,
destes, deve comprar o que produzem.
A ser assim, então podemos afirmar que estará montada a orquestra da cadeia de valor que
beneficiará a todos os envolvidos, edificando da forma mais robusta e sustentável a nossa economia
nacional.
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O Governo continuará a acarinhar o sector privado, que é o motor principal na criação da riqueza e
prosperidade económica, através da introdução de reformas capazes de flexibilizar e atrair cada vez
mais investimentos para o país.
Na cidade de Maputo, a actividade comercial está cada vez mais competitiva, pois, continuamente,
surgem novos empreendimentos comerciais, fruto das políticas do Governo, que tendem a consolidar,
cada vez mais, um melhor ambiente para fazer negócios.
A qualidade do produto, o preço praticado, a rapidez, agilidade e o bem servir ao cliente podem ser
determinantes para que um vendedor tenha mais vantagens sobre o outro.
Alegra-nos o facto de sabermos que o Projecto Baía Mall irá gerar mais de dois mil postos de trabalho
directos, além de empregos indirectos que vão surgindo em toda a sua cadeia de valor e suporte.
Gostaríamos de ver este grupo empresarial a expandir o leito dos seus investimentos, implantando,
por exemplo, outros empreendimentos em toda a extensão territorial, especialmente nas zonas
rurais, onde vive grande parte das nossas populações.
Apelamos para a observância rigorosa dos aspectos ligados à higiene e segurança no trabalho.
É, igualmente, nosso desejo que se desenvolvam novos pacotes, produtos e serviços turísticos
capazes de promover o turismo doméstico e de negócios, fortalecendo a junção trabalho e lazer.
Com estas palavras, temos a honra de declarar inaugurado o Baía Mall.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República recebendo uma recordação das mãos de Eduardo Mondlane Jr, um dos sócios do empreendimento
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Presidente da República dirigindo-se aos presentes durante a Conferência

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Abertura da Conferência Internacional sobre o Turismo
Baseado na Natureza
Cidade de Maputo, 7 de Junho de 2018

Momento cultural
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Sua Excelência General Seretse Khama Ian Khama, Antigo Presidente da República do Botswana;
Senhores Ministros dos Governos da África do Sul, Zimbabwe, Kenya, Angola, Tanzania e de
Moçambique;
Senhores Vice-Ministros;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo e Governadores Provinciais;
Senhor Presidente do Conselho Municipal de Maputo;
Senhor Representante do Banco Mundial em Moçambique;
Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados em Moçambique;
Ilustres Profissionais do Turismo e de Conservação;
Senhores Membros do Programa Mundial da Vida Selvagem;
Caros Amigos da Comunicação Social;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Antes de mais, gostaria de saudar calorosamente a todos, por nos honrarem com a vossa presença
nesta Conferência Internacional sobre “Turismo Baseado na Natureza”, a primeira a ser realizada em
Moçambique que, coincidentemente, acontece um dia antes do Dia Mundial dos Oceanos. Sejam
Bem-vindos a Moçambique!
Uma saudação especial vai para o antigo Presidente do Botswana, o meu e vosso irmão TenenteGeneral Seretse Khama Ian Khama, cuja presença empresta brilho a este evento e testemunha a
dignidade da irmandade, e a sua identidade como munícipe desta maravilhosa capital das acácias.
Agradecemos também a presença nesta sala de ilustres profissionais de turismo e de conservação,
formuladores de políticas, filantropos, investidores, académicos e investigadores provenientes de
todo o mundo, que se juntam a nós para, durante os próximos dias, debater o tema de Turismo
Baseado na Natureza.
É nossa expectativa fazer desta Conferência um marco de viragem para o desenvolvimento das
Áreas de Conservação e de Moçambique como destino turístico no Mercado global.
Distintos Convidados,
Minhas Senhoras, Meus Senhores,
Inicio a minha intervenção, recordando-vos o que afirmei no dia 10 de Junho de 2015, isto é, durante
o meu primeiro semestre de Governação, no acto de lançamento da Fundação Para a Conservação
da Biodiversidade, que passo a citar: “Persiste entre nós uma visão equívoca que antagoniza os
assuntos da natureza e os assuntos do Homem e do bem-estar social. Essa divisão resulta de um
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mal-entendido: na verdade, não pode haver bem-estar social se não existir um património Natural
bem gerido e bem cuidado” .
Hoje, com o nível de conhecimento e as facilidades de transmissão de informação ao nosso alcance,
somos todos testemunhas das mudanças que estão a ocorrer no mundo. Estamos mais conscientes
de que temos responsabilidade das consequências que a intervenção humana sobre a natureza
produz no Planeta.
Entendemos mais sobre as ligações, por vezes complexas e subtis, que existem nos sistemas
naturais. Percebemos melhor sobre o papel fundamental que outras espécies possuem para o nosso
bem-estar.
Hoje reconhecemos o papel vital que os micro-organismos desempenham na manutenção da nossa
saúde, que há poucas décadas considerávamos como grandes malfeitores. Percebemos melhor a
importância das abelhas e outros animais na polinização das plantas e, assim, na nossa economia
agrária. Igual é o caso dos mangais, que são fundamentais para a produção da lagosta e do camarão,
e na protecção da nossa costa. Temos inúmeros exemplos que nos vão ensinando sobre a relação
das espécies, dos habitats e da vida neste Planeta.
Portanto, temos o dever de saber como cuidar e garantir uma boa conservação da Natureza, pois, só
assim poderemos garantir a nossa própria sobrevivência. Em cada dia fica mais claro que somos nós
que precisamos da Natureza, mais do que ela precisa de nós.
Nesta altura, em que os desafios naturais que o Mundo enfrenta são motivo de crescente
preocupação, as áreas de conservação continuam a assumir o papel de templos da conservação da
biodiversidade e um mecanismo crítico de apoio à segurança hídrica, segurança alimentar, saúde e
bem estar humano, e à redução dos riscos de desastres relacionados com as mudanças climáticas.
Distintos Convidados,
Minhas Senhoras, Meus Senhores,
Moçambique declarou 25% do seu território nacional como sendo de áreas de conservação. Trata-se
de cerca de 200.000 km2 de território do nosso país, que designamos como áreas para conservarmos
e gerirmos a rica diversidade de espécies, habitats e paisagens de que dispomos.
No entanto, estamos conscientes de que não é suficiente apenas a declaração de Parques e Reservas
publicados em Boletins da República; é preciso garantir que tenhamos disponíveis mecanismos que
permitam a sua gestão eficaz.
Isso implica olharmos com novos olhos para o seu papel e o seu modo de funcionar. Ao fazermos
isso, apercebemo-nos de que estas áreas não são apenas destinadas à conservação de espécies
e ecossistemas; elas são parte da nossa integridade como nação que cresce de forma equilibrada.
As áreas de conservação devem ser geridas como um potencial económico e cultural, e como
património da natureza. Devem ser capazes de gerar receitas para as comunidades locais e para a
economia nacional, devem ser capazes de nos acolher condignamente.
Nesta missão conjunta de protecção da natureza, o Governo, por um lado, aprovou Políticas, Leis
e Regulamentos que nos apoiam no desenvolvimento e gestão da Conservação da Biodiversidade
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e das Áreas de Conservação. Criou instituições como a Administração Nacional das Áreas de
Conservação e apoiou o estabelecimento do Fundo Para a Conservação da Biodiversidade.
Reforçou os investimentos para a fiscalização dos recursos naturais, contratando, formando e
equipando maiores efectivos. Construiu mais infra-estruturas de gestão, que permitem providenciar
acomodação e condições básicas para as operações das equipas no terreno.
Por outro lado, como forma de melhor conviver com a natureza, estamos a realizar mais estudos
de investigação, que têm revelado descobertas de novas espécies de plantas, insectos e, até ,novas
espécies de morcegos. Temos estado a devolver um efectivo de fauna, com mais de 4.000 animais
reintroduzidos nos Parques e Reservas Nacionais desde 2015. Estamos também a trabalhar com as
comunidades que habitam dentro e ao redor destas áreas de conservação, como forma de criar mais
consciência sobre as formas de convivência harmoniosa com a natureza.
Além de partilharmos com as comunidades 20% das receitas geradas nas respectivas áreas, temos
estado a contribuir com diversas iniciativas importantes, que vão desde projectos de educação,
saúde, agricultura e pesca, até outras actividades que visam reduzir a dependência do uso dos
recursos naturais e contribuir para o melhoramento de qualidade de vida.
Estas realizações têm sido possíveis graças aos esforços que conseguimos envergar com a
colaboração dos parceiros do sector privado, de organizações não governamentais e dos diferentes
doadores.
Contudo, os desafios que temos de enfrentar são ainda inúmeros. Precisamos de passar, ainda, por
mais etapas e vencê-las. Mas os resultados que estamos a colher revelam confirmação, quanto ao
caminho que escolhemos envergar.
Hoje não discutimos a necessidade de colaboração; abordamos o aprimoramento dos modelos de
gestão colaborativa, para que possam produzir melhores resultados no terreno.
Distintos Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Decidimos realizar esta Conferência Internacional com o tema “Turismo Baseado na Natureza”,
porque acreditamos no imenso potencial que o turismo tem para transformar a economia e servir
de instrumento efectivo no combate à pobreza, através da geração de receitas e emprego. Foi por
essa razão que o nosso Governo definiu o turismo como um dos quatro pilares estratégicos para o
desenvolvimento do país.
O Governo, com a participação do sector privado, está a desenvolver esforços no sentido de colocar o
país em rotas turísticas internacionais. Hoje podemos afirmar, seguramente, que o desenvolvimento
do turismo é notável em todos os cantos do nosso belo país.
O ecoturismo está a tornar-se, cada vez mais uma das áreas do turismo de maior procura em
Moçambique, por ser a mais saudável.
O turismo, além de trazer benefícios económicos, é também um vector de intercâmbio e difusão
cultural, decorrente das relações sócio-culturais; dos turistas dos países emissores e dos cidadãos
dos países receptores. O turismo incentiva o conhecimento entre os povos, convertendo-se num
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elemento fundamental de paz e concórdia entre as pessoas.
O Governo está comprometido a ultrapassar os diversos obstáculos, para que possamos desenvolver
o país, permitindo que o nosso povo tenha um futuro próspero.
É assim que o Governo está a eliminar as práticas burocráticas e corruptas que bloqueiam o
ambiente de negócios, e inibem os investimentos do sector privado em diferentes áreas da sua
intervenção, incluindo o do turismo e o de conservação da natureza.
De modo a eliminar as barreiras do desenvolvimento do turismo, o Governo está a tomar medidas
para impulsionar a sua cadeia de valor, como a liberalização do espaço aéreo nacional para voos
intercontinentais directos para Moçambique, e voos domésticos.
Esta medida tem estado a contribuir para o crescimento da demanda turística, porquanto abre mais
alternativas de acesso ao país e de circulação doméstica. Criamos facilidades de obtenção do Visto
de Turismo nos pontos de entrada, o que facilita e poupa tempo ao turista.
O processo de reabilitação dos nossos Parques e Reservas coloca Moçambique no roteiro mundial
de áreas com destaque para a conservação de referência.
O programa de formação de pessoal, em todos os níveis, está a melhorar de forma notável a qualidade
de serviços prestados, oferecendo aos visitantes um turismo de padrão internacional.
Minhas Senhoras, Meus Senhores,
Reafirmamos o nosso compromisso, como Governo, de manter a nossa dedicação e empenho no
desenvolvimento das áreas de conservação, promovendo as condições favoráveis para o crescimento
do turismo baseado na natureza.
Acreditamos que este evento, tendo em conta os temas que irão a debate, e a diversidade de
participantes, com experiências de vários cantos do mundo, irá fortalecer a forma de actuação de
cada um de nós para a melhor capitalização do Turismo Baseado na Natureza.
Esperamos dos decisores políticos e das economias, profissionais do turismo, amigos da natureza
e investidores, uma nova forma de tirar vantagens perante as oportunidades de investimentos aqui
apresentadas.
O Governo está aberto para acolher propostas sustentáveis, dos interessados em investir nas áreas
de conservação, consciente de que haverá retornos satisfatórios, sobretudo, para assegurar a
conservação da biodiversidade, com todas as vantagens que dela colhemos.
Queremos reiterar os nossos agradecimentos pela presença dos membros de Governo dos diversos
países, do Programa Mundial da Vida Selvagem e dos parceiros Banco Mundial, por nos terem
apoiado a tornar esta Conferência uma realidade.
A terminar, congratulamo-nos pelo facto de os investidores turísticos e empresários nacionais e
estrangeiros terem acorrido a este grande evento na sua máxima presença.
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Estamos convictos de que, num futuro breve, poderão implantar os vossos empreendimentos
económicos nas nossas áreas de conservação e irão juntar-se nesta nobre causa de desenvolvermos
nossos templos de conservação da biodiversidade.
Termino, exactamente, como há três anos publicamente afirmei dizendo:
“Moçambique será menos Moçambique se olharmos passivamente para o abate ilegal de floresta e
fauna, se não utilizarmos o mar com conhecimento”.
Vamos fazer desabrochar a abundância e prosperidade dos moçambicanos, traduzindo fielmente os
princípios de desenvolvimento sustentável.
Com estas palavras, declaro aberta a Conferência Internacional sobre Turismo Baseado na Natureza.

Muito obrigado!
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Presidente da República ladeado pelo Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela e Vice-Presidente da Anadarko Mitchell Ingram

PROGRAMANDO A PARTICIPAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E EMPRESARIADO
MOÇAMBICANO PARA MAXIMIZAR OS BENEFÍCIOS DA INDÚSTRIA DE
PETRÓLEO E GÁS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do 1º Seminário de Oportunidades Locais – Projecto da
ANADARKO Moçambique Área 1
Cidade de Pemba, 10 de Agosto de 2018

Foto de Familia por ocasiao do 1º Seminário de Oportunidades Locais – Projecto ANADARKO Moçambique Área 1
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Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhor Embaixador dos Estados Unidos da América;
Senhores Vice-Presidentes da ANADARKO;
Senhor Governador da Província de Cabo Delegado;
Senhor Presidente do Conselho Municipal de Pemba;
Estimados Membros do Corpo Diplomático Acreditado em Moçambique;
Senhores Representantes dos Concessionários da Área 1;
Senhores PCA de Empresas Públicas e Privadas;
Senhores Representantes dos Sindicatos;
Caros Empresários;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Meus Compatriotas,

Estamos nos momentos derradeiros de um Seminário que encerra, em si, um potencial para mudar
o paradigma da relação entre os grandes investimentos, o Governo, as comunidades locais e o
empresariado nacional. Refiro-me ao nosso SEMINÁRIO DE OPORTUNIDADES LOCAIS.
Moçambique está a fazer a sua própria história.
Quero, por isso, associar-me a todos os que aqui usaram da palavra, nas demais intervenções, para
endereçar os nossos cumprimentos a todos os presentes neste evento, de grande importância para
nós, para a população de Cabo Delgado e para todo o povo moçambicano.
Sentimo-nos, deveras, honrados pela presença de todos, o que assumimos como reconhecimento
do nosso esforço, individual e colectivo, como Governo de Moçambique, como concessionários e
empresários na promoção de mudanças significativas no panorama económico nacional, sempre ao
encontro do ideal de boa governação: que proporcione a inclusão, justiça social, transparência e paz
social, que são a condição para o desenvolvimento sustentável.
Permitam-me, neste contexto, usar esta oportunidade para agradecer a todos os que estiveram na
preparação deste evento, por constituir uma plataforma privilegiada para, como nação, mostrarmos
a nós mesmos, e ao mundo, o melhor que queremos fazer por Moçambique, pelo seu progresso e
bem-estar do seu povo.
Obrigado pelas intervenções francas, abertas, que são contributo fundamental para a engenharia do
tipo de nação que pretendemos construir.
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Caros Presentes,
O Governo continua a trabalhar para o incremento do desempenho da nossa economia. Não
precisamos de gritar que a nossa economia está em franca recuperação; precisamos de prová-lo.
O PIB está em crescimento; e pensamos que, até ao fim do ano, poderá superar os índices de 2017.
Este crescimento está sendo apoiado, em grande medida, pelos esforços do nosso povo no aumento
da produção agrária.
A inflação que, nos fins de 2016, rondava os 26%, está agora por volta de 6%. Estes são alguns dos
indicadores positivos da nossa economia, que nos encorajam e justificam o esforço colectivo.
Os desafios pelos quais o país tem passado, em todas as esferas – a partir das adversidades naturais
até ao nível económico e financeiro –, ensinam-nos importantes lições, quer para o empenho colectivo
dos moçambicanos, na procura da Paz efectiva para manter a estabilidade macroeconómica, quer,
ainda, sobre como melhor explorar os recursos minerais ainda no subsolo e no mar, transformandoos em riqueza que sirva aos moçambicanos, sem discriminação.
Da experiência nacional da comunidade, no aproveitamento de oportunidades decorrentes da
exploração de diversos recursos naturais, sempre ficou a impressão de que as aspirações da
sociedade, ou mesmo como povo, se acharam excluídas.
É por estes e outros motivos que temos estado em permanente interacção com as grandes
empresas, a comunidade e a sociedade civil, num diálogo conducente à introdução conjunta de
práticas, com o intuito de maximizar os ganhos dos moçambicanos.
O Seminário de Oportunidades Locais, muito bem abreviado por SOL, é, por isso, a primeira amostra
da capacidade que estamos a criar para o aprimoramento permanente do diálogo tripartido:
Governo, Comunidade de empresários nacionais e Mega Projectos. O Governo tem a consciência
de que os fazedores do desenvolvimento de Moçambique são os nossos empresários, sejam eles
pequenos, médios ou grandes operadores.
Para nós, a criação de oportunidades locais faz parte da nossa visão estratégica para o sector de
petróleo e gás, onde esta indústria deve contribuir para a criação de empregos, desenvolvimento
tecnológico, aumento da renda nacional e individual, fortalecimento do nosso empresariado, em
suma, para o crescimento económico e para a melhoria da vida de todos os moçambicanos.
É visão do Governo que o "conteúdo local", em Moçambique, facilite a participação do nosso
empresariado no mercado internacional de oferta de bens e serviços, de forma a tornar-se cada vez
mais competitivo.
Estamos aqui para assegurar mais oportunidades locais de empregos e de qualificação de mão-deobra nacional.
Compatriotas,
Como referimos no nosso Programa Quinquenal, o nosso objectivo é tornar mais robusto o sector
empresarial nacional, o que constitui mais-valia na construção de um Estado cada vez mais forte e,
desta maneira, facilitar a actividade dos investidores do sector de petróleo e gás, com destaque para
a Empresa ANADARKO.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Com esta iniciativa deliberada do nosso Governo, e Parceiros da Área 1, pretende-se dar a conhecer
a todos os moçambicanos, com a máxima transparência possivel, em todo o território nacional e
na diáspora, as oportunidades de negócio e os requisitos para se obter emprego na ANADARKO
Moçambique Área 1, e junto dos seus parceiros, no âmbito da implementação do primeiro projecto
de Gás Natural Liquefeito, em terra, no nosso país.
O evento que hoje, com orgulho, dirigimos, caros participantes, faz parte de um vasto programa de
eventos que o Governo e a ANADARKO irão replicar por diversos pontos do país e com diferentes
investimentos.
Este conjunto de eventos, que hoje iniciamos, constitui uma demonstração de como a partir da
exploração do gás natural, ou outros recursos naturais, podemos desenvolver a capacidade produtiva
do país, evitando cair na chamada “Doença Holandesa” ou a “Maldição dos Recursos”.
Exemplos não nos faltam, sobre o insucesso de projectos de exploração de recursos naturais: desde
reassentamentos que provocaram insatisfação por parte das comunidades beneficiárias – como foi
o caso de Moatize, em que o diálogo para o entendimento foi intenso –, às areias pesadas de Topuito,
na província de Nampula, isto a nível nacional. Temos consciência de que foi a fase inicial, que exigiu
experiência, e alguns casos derivados de muitas expectativas.
Existem experiências internacionais, não poucas, onde os orçamentos dos países dependentes do
petróleo reduziram drasticamente, devido à oscilação do preço do petróleo no mercado internacional.
Estes países foram menos resilientes por não terem investido em acções que promovem o conteúdo
local, além de não investirem, igualmente, na diversificação das suas economias.
A experiência ensina-nos que a adopção de políticas que promovem o conteúdo local fez com que
países como a Grã Bretanha, Noruega, e muitos países do Médio Oriente e África do Norte obtivessem
benefícios para os seus povos e suas economias; acreditamos que há outros bons exemplos e que
Moçambique tem a oportunidade única de fazer melhor.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Decorrente do que foi apresentado hoje, o Governo de Moçambique espera uma participação
significativa de empresas e cidadãos moçambicanos neste projecto, o maior Investimento Estrangeiro
de liquefação de gás natural, em terra, alguma vez realizado no nosso país.
Queremos que o empresariado moçambicano, e todos os moçambicanos, sejam os principais
beneficiários das várias oportunidades de negócios disponíveis em multinacionais que investem no
nosso país, porque entendemos que essas empresas devem crescer com o empresariado nacional
e com Moçambique.
Sem descurar a presença de mão-de-obra estrangeira qualificada, e outros provedores de serviços
que virão de outros quadrantes do mundo, os proponentes deste projecto demonstraram o seu
interesse em investir em Moçambique, adquirindo bens e serviços junto de empresas nacionais,
gerando empregos para os nossos concidadãos.
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A nossa legítima expectativa é que este projecto dinamize o desenvolvimento de uma cadeia de valor
à jusante, que fomente a industrialização do nosso país.
O Governo exorta aos agentes económicos a organizarem-se em associações ou cooperativas para
minimizarem os investimentos e maximizarem os ganhos.
Não há espaço para se fazerem de vítimas, porque as oportunidades foram colocadas de forma
aberta, pública, com a máxima transparência, para todos os moçambicanos.
Queremos, igualmente, incentivar a banca nacional a estudar formas de intervir neste processo,
abrindo linhas de crédito de apoio aos empresários moçambicanos que manifestem interesse em
fazer negócios no âmbito da implementação deste projecto.
É importante salientar que o melhor aproveitamento das oportunidades locais não deve ser feito
através de políticas meramente proteccionistas, que não capacitem e preparem as empresas
nacionais para concorrerem; entendemos que tal atitude não favorece uma indústria saudável,
competitiva e sustentável.
Devemos continuar a potenciarmo-nos de qualificações técnicas e profissionais que nos permitam
responder, de forma igual e com elevada qualidade, às oportunidades que se nos apresentem.
Entendemos que só apostando na capacitação e na oferta de oportunidades justas às empresas
locais poderemos, a médio e longo prazos, atingir uma participação significativa da indústria local,
com aptidão de ombrear com provedores de bens e serviços de outros países.
Dizemos a médio e longo prazos porque devemos compreender que as imensas oportunidades, hoje
lançadas, não virão da noite para o dia e nem de uma só vez.
A indústria petrolífera e do gás é rentável, mas de forma bastante lenta. Embora exponencial. Há
que saber investir e saber esperar, para depois colher. O seu pleno aproveitamento decorrerá de um
longo processo, para o qual devemos ter a paciência e o discernimento suficiente de saber esperar,
sob pena de alimentarmos expectativas irrealistas que nos acabariam frustrando.
Estimados pequenos, médios e grandes empresários nacionais e estrangeiros,
Como referimos, o Governo tem vindo a negociar Planos de Desenvolvimento com as concessionárias
das áreas adjudicadas, para que a exploração dos recursos não renováveis de gás natural seja feita
de forma transparente, racional e sustentável, de modo a que contribuam, em primeiro lugar, para o
desenvolvimento económico e social de Moçambique.
É neste quadro que o Governo aprovou dois projectos de liquefação de gás natural, conforme nos
foi explicado detalhadamente.
Alegra-nos saber que o Plano de Desenvolvimento que foi aprovado em Fevereiro do corrente ano, a
ser desenvolvido pela ANADARKO e seus parceiros, em Afunji, Palma, comporta um investimento de
30 mil milhões de dólares americanos, podendo gerar, para o Estado Moçambicano, no global, 53 mil
milhões de dólares americanos.
Portanto, prevemos receitas médias na ordem de 2,1 mil milhões de dólares americanos por ano, a
partir de 2025.
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Uma cifra bastante significativa para a economia nacional.
Importante é saber que a ANADARKO já emprega 2 mil compatriotas e, destes, 800 são originários
de Palma, numa fase preparatória, e o programa de reassentamento das populações está a decorrer
como foi programado.
A indústria de hidrocarbonetos é fundamental na agenda do desenvolvimento do país.
Espera-se que, gradualmente, se criem cerca de cinco mil postos de trabalho, directos, e dez mil
empregos, indirectamente, contribuindo decisivamente para a redução da pobreza e para alavancar
o crescimento económico e inclusivo no país. Haverá empregos para moçambicanos em toda a
cadeia de produção do gás: exportação, produção, refinaria, transporte, distribuição e revenda.
Este seminário ajudou-nos a perceber melhor quais são os requisitos que os moçambicanos devem
demonstrar para que sejam contratados ou forneçam bens e serviços às empresas.
Como dissemos, para anteciparmos as incertezas do mercado internacional, caracterizadas pela
volatilidade dos preços, há que não perdermos a nossa linha estratégica de desenvolvimento inclusivo
e sustentável. Continuemos a apostar nas nossas actividades tradicionais (refiro-me à agricultura, à
pecuária, à pesca e à exploração das nossas vantagens comparativas), explorando outros recursos
minerais, a energia, o turismo, entre outras actividades. Só assim é que, de forma conjugada, a nossa
economia continuará forte e relevante ao serviço do povo.
O nosso desejo comum, de vir a ter uma produção local de determinado bem ou serviço, tem de ser
equacionado, tendo em conta o nível de procura do mercado local e a eventual exportação. Devemos
investir, permanentemente, na criação de capacidades para a sustentabilidade e sobrevivência da
indústria nascente, tirando vantagens a partir deste processo.
Eventuais incentivos devem restringir-se ao encorajamento da produção local, por empresas
nacionais – ou associadas em consórcios –, visando a produção competitiva e eficiente, sem o uso
de subsídios.
Por isso, é fundamental que as Pequenas e Médias Empresas, o maior tecido empresarial nacional,
saibam usar, de forma estratégica, a informação sobre as oportunidades aqui apresentadas. Que, com
base neste conhecimento privilegiado, se lancem na busca de parceiros nacionais ou internacionais
experientes para, juntos, explorarem ao máximo as oportunidades que forem sendo criadas.
Podem, ainda, apostar na formação em áreas críticas que as grandes empresas exigem, como a
higiene e segurança no trabalho, qualidade, gestão estruturada e eficiência das tecnologias – não
apenas para a indústria extractiva, mas também para outros sectores, tais como a indústria têxtil e
alimentar; que tenham a capacidade de gerar produtos.
Não há nenhuma actividade económica que não tenha lugar na cadeia da actividade de exploração
do gás. Esta actividade precisa de Homens. Portanto, do capital humano, de água, de energia,
de saúde, de Homens educados, homens que comem, que viajam por diversos meios, que usam
estradas ou aeroportos e portos; precisa de carpinteiros, serralheiros, cozinheiros, de vigilantes. O
mais fácil seria dizer o que esta actividade não precisa. O que não existe.
Caros Compatriotas,
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Um dos elementos que não devemos descurar neste leque de abordagens, hoje apresentadas, é a
nossa capacidade de nos mantermos unidos e coesos como nação.
Hoje estamos a discutir as oportunidades oferecidas pela Bacia do Rovuma e Cabo Delgado; mas
ontem já vivemos das oportunidades de Moatize, do Porto da Beira e de Maputo, ou de Nacala; já
vivemos do regadio do Chókwe ou da HCB.
Hoje vivemos da linha de Mecanhelas-Cuamba-Nacala, da linha de Chicualacuala, de Goba; de
Ressano Garcia, de Sena ou de Machipanda. Amanhã viveremos das areias pesadas de Chibuto,
como vivemos das areias de Kenmare no Larde.
Nada nos resta como nação, senão unir energias e experiências, e viabilizar – unidos – os nossos
recursos e desenvolver, de forma sustentável, Moçambique.
A realização deste Seminário sobre Oportunidades Locais representa, como disse, um marco histórico
no nosso país. Estamos num longo processo de construção de uma nação que se orgulhe pelo uso
transparente, racional e sustentável dos seus recursos; é um momento em que Moçambique quer
responder “SIM” ao desenvolvimento!
Este é o momento em que queremos responder de forma positiva aos desafios que a exploração
destes recursos representa para a Nação! Repito: NAÇÃO! Porque não devemos encontrar aqui
elementos que nos levem à desunião nesta nossa batalha para o desenvolvimento.
Cada canto do nosso país é um potencial fornecedor de recursos para a nação inteira; recursos que
nos levem, como país, ao desenvolvimento. Os moçambicanos, todos juntos, devem sentir-se donos
legítimos desta riqueza com que a natureza nos brindou.
Não temos carvão dos nyungwes, gás dos matswas ou kimwanis, areias pesadas dos macuas ou
praias dos guitongas; ou reservas dos yaos ou dos ndaus. Temos recursos dos moçambicanos. De
todos e para todos.
Foram aqui anunciados vários postos de trabalho, entre directos e indirectos, para os primeiros anos
do projecto, período de construção das infra-estruturas.
Esses postos de trabalho permitirão que concidadãos nossos, de todo o país, tenham importantes
fontes de rendimento que contribuam para a melhoria das suas condições de vida e o bem-estar das
suas famílias.
Outro elemento relevante é que as oportunidades que nos foram dadas a conhecer exigem a
formação e capacitação da mão-de-obra local; investimento na melhoria da qualidade dos produtos
e serviços prestados, e celeridade no processo produtivo – sob pena de continuarmos a assistir
à utilização sistemática da excepção à preferência local, com o argumento de que os produtos e
serviços locais não satisfazem os padrões internacionais.
O Governo vai influenciar para que se priorize o treinamento daquele que não conseguiu nenhuma
educação, para que também tenha oportunidade de concorrer para dar a sua contribuição,
encontrando aqui a fonte de suas rendas.
Por isso, para o presente quinquénio, aprovamos o Desenvolvimento do Capital Humano e Social,
e a Promoção do Emprego, Produtividade e Competitividade, como parte das prioridades da nossa
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governação.
Nesse contexto, por um lado, continuaremos com o envolvimento do sector privado a apostar no
Ensino Técnico-Profissional de qualidade e relevante, assente em padrões de competências, e
que responda às necessidades e especificidades do mercado laboral, estimulando a participação
massiva dos jovens.
A juventude é a nossa aposta estratégica para que o projecto seja sustentável e contínuo. A este
propósito, apraz-nos tomar conhecimento de que, no âmbito da implementação deste projecto,
algumas vagas de especialidade, quer na fase de construção, quer na fase do seu funcionamento,
serão ocupadas, na sua maioria absoluta, por jovens moçambicanos.
Por outro lado, fortaleceremos a integração e crescimento das indústrias nacionais na cadeia
de valor de bens e serviços dos mega-projectos, privilegiando as pequenas e médias empresas
moçambicanas, substituindo deste modo as importações.
Senhor Vice-Presidente da ANARDAKO, estimado amigo;
Caros Gestores da ANADARKO e Parceiros da Área 1,
Quero repetir o que disse em texto, quando visitei a vossa sede para verificar como se desenvolve
uma empresa petrolífera.
Queremos encorajar-vos a melhorarem constantemente a vossa abordagem e os processos de
conteúdo local, visando aumentar ainda mais os gastos locais e a participação no desenvolvimento
de empresas locais; porque, assim fazendo, estarão a crescer com Moçambique, tornando-se uma
empresa moçambicana.
Nos casos em que estejam envolvidas empresas estrangeiras, estimulem parcerias com empresas
de capital moçambicano, bem como a transferência de competências e tecnologia para que, a
breve trecho, adjudiquem concursos complexos a empresas nacionais que sejam geridas por
moçambicanos, aumentando, assim, o leque de bens e serviços obtidos em Moçambique.
Sabemos que os impactos da exploração e produção de grandes reservas de gás natural na
economia de um país podem ser controversos. Certos países têm demonstrado incapacidade de
se desenvolverem com base nesses recursos, enquanto outros conseguem com bastante sucesso.
Nós, em Moçambique, queremos fazer parte deste segundo grupo de países e tudo faremos, em
parceria com o Sector Privado, para potenciar a utilização de insumos nacionais de modo que a
exploração do gás natural estimule a diversificação da nossa economia.
Queremos que o nosso Estado e os moçambicanos sejam os primeiros beneficiários das riquezas
e potencialidades de que o país dispõe, porque só assim promovemos a verdadeira inclusão que
sempre defendemos.
Reitero a minha disponibilidade para apoiar este projecto, assim como o fiz quando em Tokio, em
Beijing, na Holanda traduzi a nossa mensagem comum de viabilizar o projecto da ANADARKO para
clientes fiáveis para o nosso gás, produzido pela vossa empresa.
Como referimos no começo, o conteúdo aqui debatido promete ser um marco histórico na
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interacção dos vários grupos de interesse locais com as Concessionárias de Grandes projectos de
desenvolvimento do sector de petróleo e gás, bem assim, experiência para outros grandes projectos.
Antes de terminar quero, mais uma vez, congratular o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, e
o Instituto Nacional do Petróleo, pela iniciativa impar de organizar este Seminário de Oportunidades
Locais (SOL), em parceria com a ANADARKO, que é um exercício de promoção de justiça social
e transparência governativa – requisitos fundamentais para um desenvolvimento inclusivo e
sustentável.
MIREME, Instituto Nacional do Petróleo e ANADARKO, vós sóis referência da promoção dos
conteúdos locais.
Fecho, endereçando, uma vez mais, palavras de apreço à organização deste evento, por criarem o
clima apropriado para abordarmos as soluções que vão permitir que os moçambicanos sejam parte
da espinha dorsal deste projecto.
Unámo-nos, rumo a um Moçambique próspero e de todos nós!

Muito obrigado a todos!
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Gestores da Área 1
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Presidente da República discursando após visita a Empresa

PORTOS E CAMINHOS DE FERRO DE MOÇAMBIQUE
UMA EMPRESA COM HISTÓRIA E UMA EMPRESA COM FUTURO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Visita à Empresa Portos e Caminhos de Ferro de
Moçambique
Cidade de Maputo, dia 09 de Julho de 2018

Presidente ladeado pelo Ministro das Transportes e Comunicações (direita) e pelo PCA dos Caminhos de Ferro (esquerda)
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Senhor Ministro dos Transportes e Comunicações;
Senhor Presidente do Conselho de Administração da Empresa Caminhos de Ferro de
Moçambique;
Senhor Ministro da Economia e Finanças;
Senhora Vice-Ministra dos Transportes e Comunicações;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Senhores Membros do Corpo Diplomático;
Antigos Dirigentes da Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique;
Estimados Trabalhadores da Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Gostaria de iniciar a minha intervenção, recuando no tempo, para recordar que foi no dia 8 de Julho
de 1895 que, a chamada linha Lourenço Marques-Transval iniciou a sua operação ferroviária. Por
isso, quero saudar de forma singular os CFM, pelos 123 anos que a empresa completou, justamente
ontem, dia 8 de Julho. Parabéns a toda família ferro-portuária!
A última vez que estivemos cá, em Junho de 2015 – para a inauguração do Museu dos CFM –,
reconhecemos que os Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique não eram apenas uma base
logística para o transporte de carga e para trânsito ou mobilidade de pessoas e bens. Deixámos
registado o nosso sentimento de satisfação pelo facto de os CFM terem um papel multifacetado no
desenvolvimento da nossa jovem nação, desde a dinamização da economia... , mas também a nível
social e cultural, ou mesmo desportivo.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Os CFM transportam consigo um símbolo histórico bastante marcante para os moçambicanos; e
esse símbolo ultrapassa a dimensão da sua natureza e actividade. Os Caminhos de Ferro foram e são
uma plataforma crucial na construção da cidadania moçambicana. Por isso, estamos aqui, mais uma
vez, para prestar homenagem aos milhares de moçambicanos que, ontem e hoje, deram e continuam
a dar a sua contribuição, através desta empresa, para manter em pé este país.
Estamos aqui para reconhecer a entrega dos moçambicanos que hoje não se rendem perante as
dificuldades e que, com o trabalho, se vingam contra todo o tipo de crises.
Distintos Convidados,
Os números que acabámos de ouvir, especificamente, a partir de 2017, durante a apresentação e na
breve visita que efectuámos, transmitem-nos a mensagem de que estamos perante uma empresa
forte e resiliente, com resultados que demonstram uma solidez e uma imagem positiva do nosso
país.
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Mais do que isso, esses resultados alertam a todos nós, e especialmente ao sector empresarial,
que SIM, com sacrifício, empenho e dedicação é possível ser sustentável num contexto de crise
económica e financeira nacional e internacional.
Os Caminhos de Ferro de Moçambique, por si mesmos, tornam-se num dos modelos de gestão
para as empresas ferro-portuárias da região por, de uma forma consistente, estarem a apresentar
resultados líquidos positivos ao longo dos anos.
O lucro, de cerca de 47 milhões de dólares americanos, que nos é demonstrado no exercício de 2017,
é prova inequívoca disso.
Com esta demonstração, fica evidente que, nas projecções actualizadas, o valor da empresa, hoje, é
de mais de 1,2 biliões de dólares americanos, representado pelo seu próprio capital e do activo fixo.
Ainda em 2017, nos orgulhámos de saber que os CFM contribuíram para o tesouro com um valor
estimado em 93 milhões de dólares americanos, incluindo impostos, facto que permitiu que esta
empresa tivesse o reconhecimento da Autoridade Tributária como um dos melhores contribuintes
dos exercícios fiscais de 2015 e 2016.
Compatriotas;
Senhores Empresários,
Hoje, no contexto da transformação estrutural da economia, em que o mercado é mais dinâmico
e competitivo, viemos aqui, tomando como exercício os CFM, para incentivar as outras empresas
nacionais a encontrarem modelos de negócio mais arrojados e inovadores, assentes na conjugação
de sinergias para superar o fantasma da “crise” e, assim, desenvolvermos o nosso país.
Nenhum gestor deve encontrar a palavra crise para justificar o seu insucesso. Estamos colocados
nos postos para vencer as crises.
Capitalizem a parceria com as instituições multilaterais como o Banco Mundial, o Banco Europeu
de Investimento, KFW, DFID, entre outras, que financiaram, por via de acordos bilaterais, diversos
projectos desta empresa.
Entendemos, igualmente, que seja uma óptima oportunidade para o empresariado nacional buscar
parcerias com os CFM, cuja posição financeira tem sido consistentemente forte e constante, com os
resultados que a empresa vem alcançando nos últimos anos.
O Plano Estratégico, que foi aqui sumariamente apresentado, remete-nos para uma radiografia
promissora em termos de gestão desta empresa.
A empresa gerou um significativo fluxo de caixa de operações em dólares: 88,3 milhões em 2017 – o
que mostra que a sua actividade operacional é sustentável e gera fluxos internos para fortalecer
fundos para investimento.
Estes resultados permitem que o plano de investimento dos próximos três anos, que supera os 200
milhões de dólares americanos, possa ser concretizado dentro do tempo previsto e com impacto
desejado.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,
É com satisfação que registámos os resultados positivos apresentados em 2017, pelos CFM. Esses
resultados são sintomáticos da evolução da nossa economia nos últimos 3 anos.
Os CFM atuam num sector nevrálgico da economia de serviços logísticos. Os resultados deste sector
são um dos termómetros da economia real do nosso país. Por isso, escolhi este momento, em que
uma das maiores empresas do nosso país lança o seu plano de investimentos para os próximos anos,
para falar da evolução da nossa economia.
No lançamento do novo ciclo de governação, em 2015, assumimos, como compromisso, a construção
de uma economia robusta e inclusiva. Por isso, queremos usar este espaço para avaliarmos o estágio
da nossa economia e actualizar os moçambicanos sobre o nível dos nossos esforços.
Apesar da média de crescimento a 7%, que Moçambique conquistou ao longo das últimas décadas,
tínhamos consciência de que o modelo económico se afigurava insustentável, pelos baixos índices
de produtividade e competitividade apresentados, pela crescente acumulação de dívida externa,
acompanhada pelo despesismo acentuado do Estado.
Era necessário imprimir reformas estruturais que assegurassem as grandes conquistas de
desenvolvimento das últimas décadas; mas que, ao mesmo tempo, respondessem aos anseios
da maioria dos moçambicanos, de construir uma economia de mais e melhores oportunidades de
emprego, uma economia que respondesse ao principal desafio do povo moçambicano, o combate à
pobreza.
Ao longo destes três anos e meio, foram grandes os obstáculos que coletivamente enfrentámos
e superámos na busca deste desiderato. Entre eles, destaca-se a crise financeira. Uma crise que,
inicialmente, parecia confinada ao ocidente, mas que acabou por afectar a economia mundial,
por via da economia real. Uma crise com características distintas: assistimos assim à baixa das
exportações e à queda dos preços dos principais commodities, com as economias do continente
africano atingindo os valores mais baixos de crescimento das últimas décadas.
Na região da SADC, destacam-se a desaceleração das economias da África do Sul, com um
crescimento do PIB inferior a 1%, e do Zimbabwe, a 2.8 %.
Um dos grandes exemplos desta vertente da crise ocorreu no sector mineiro, em Moçambique, com a
queda do preço do carvão a nível internacional. Colocou em risco um dos investimentos estratégicos
deste sector, efectuado pela Vale, empresa mineradora brasileira que opera a mina de carvão de
Moatize.
No período mais crítico da crise, os investidores aventaram a possibilidade de encerrar a operação.
Entretanto, não somente fomos capazes de assegurar a manutenção deste investimento estratégico,
como também de atrair um novo investidor de outra área geográfica. Refiro-me ao grupo Mitsui, do
Japão, que reforçou o investimento na mina.
Os caminhos de Ferro conhecem muito bem esta história.
O trabalho árduo de diplomacia e negociação permitiu que fizéssemos a ponte do momento de crise
para um momento próspero. As recentes recuperações dos preços do carvão vêm premiar esta
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abordagem estruturada, por nós assumida.
A este exemplo de impacto na nossa economia, podemos acrescentar muitos outros, como a
incapacidade de alguns clientes regionais da Hidroelétrica de Cahora Bassa de cumprir com os
pagamentos em tempo útil de exportação de energia, com impacto directo nas finanças da empresa
e do país.
Mesmo com estas limitações, fomos capazes de concretizar o investimento crítico na sua operação
e, ainda, antecipar a amortização do crédito internacional de um bilião de dólares, que surgiu no
âmbito da reversão.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A crise que enfrentamos nos últimos anos caracteriza-se, ainda, pela redução do fluxo do investimento
directo estrangeiro, facto determinante para o nosso crescimento, com uma redução de 4 biliões de
dólares americanos em 2015, para 2,2 biliões de dólares em 2017.
Esta realidade exigiu do Governo um redobrar de esforços para atrair mais investimento directo
estrangeiro, onde destacamos os avanços nos sectores estratégicos da economia.
No Turismo, depois de três anos de recuperação do nosso capital natural, nossas reservas e parques,
inaugurámos uma nova era. Recentemente, Moçambique acolheu a Conferência Internacional de
Turismo Baseado na Natureza.
Essa conferência inseriu-se na estratégia do Governo, de atracção de investimento estrangeiro,
tendo registado a participação dos principais investidores a nível global. E assegurámos mais de
meio bilião de dólares americanos de investimento, para o turismo, nos próximos 5 anos.
No sector de Energia, até ao final de 2019, teremos concretizados investimentos estratégicos
correspondentes a cerca de um bilião de dólares americanos em infra-estruturas de geração de
energia, como a Central Térmica de Ressano, Kuvaninga e a Central Térmica de Maputo, e o início
da construção, em Mocuba, na província da Zambézia, da primeira central de geração de energia a
norte de Cahora Bassa, num investimento norueguês de 75 milhões de dólares americanos, só para
citar alguns dos empreendimentos que surgem por conta do investimento directo estrangeiro.
No Sector Agroflorestal, as reformas sectoriais em curso, de organização da terra, e a nova ordem
no sector de florestas, permitiram assegurar um compromisso de investimento superior a 1 bilião de
dólares americanos para os próximos anos.
Aqui destacam-se o sector de silvicultura que, durante estes três anos, já plantou mais de 10 mil
hectares e deverá chegar aos 40 mil hectares até ao final de 2019.
Podemos afirmar que a previsão de investimento directo estrangeiro, para os próximos 10 anos,
coloca Moçambique como destino preferencial de investimento a nível global.
Outra característica desta crise foi a diminuição da ajuda estrangeira directa aos países com
economias em desenvolvimento que, em Moçambique, foi agravada pelo endividamento excessivo
que esteve na origem de uma redução da capacidade de investimento público.
Perante este quadro, impunha-se uma abordagem rigorosa de gestão das contas públicas, tendo
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como premissas a consolidação dessas contas. Em linguagem mais perceptível, falamos do
levantamento e registo de todas as dívidas sobre responsabilidade directa ou indirecta do Estado,
nas contas públicas.
É nossa intenção conferir uma gestão transparente e eficiente da dívida, e uma redução das
despesas, para permitir que o Estado continue a fazer investimentos estratégicos.
Afirmo que ainda temos que fazer muito mais, porque continua a falta de transparência e a tendência
de consumir o que não produzimos.
Contudo, demos passos concretos, iniciando o processo de consolidação fiscal que permitiu inverter
a tendência decrescente do investimento público, que registámos desde 2015. Aqui, importa salientar
que os registos de investimento público dos últimos três anos são indicadores do resultado alcançado:
em 2015, o investimento público foi de cerca de 64 biliões de meticais; em 2016, reduziu para cerca
de 50 biliões e, em 2017, registou-se um aumento significativo do investimento, comparativamente
ao ano anterior, para 62 biliões de meticais.
Estas medidas de consolidação fiscal foram ainda acompanhadas por uma política monetária
assertiva e permitiram a inversão das tendências negativas dos principais indicadores económicos
onde se destacam:
• a redução da inflação de mais de 20%, em 2016, para menos de 5%, em 2017;
• a estabilização da taxa de câmbio do metical face ao dólar;
• a subida das reservas internacionais líquidas, para garantir sete meses de importação de bens
e serviços;
• a redução das taxas de juros do crédito comercial.
Não deixamos de realçar o papel das micro, pequenas e médias empresas moçambicanas que,
também, passaram as provações desta crise, com a redução do crédito à economia e com a crescente
concorrência pelas oportunidades, num mercado cada vez mais exigente e globalizado.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Os nossos principais indicadores económicos são reveladores do trabalho que fizemos
colectivamente. Estes sinais, da nossa economia, marcam o início do pós-crise, onde muito trabalho
ainda há por fazer, em particular, na consolidação orçamental e de ajuste estrutural das finanças
públicas, com destaque para a gestão da dívida.
Um pouco por todo o lado, vamos colhendo o sentimento de vários agentes económicos que, apesar
de ainda enfrentarem grandes desafios, perante estes resultados, encaram o futuro com renovada
esperança e confiança na nossa economia.
Este sentimento é ainda consubstanciado pelos indicadores do clima económico que tem melhorias
significativas.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
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No momento em que os sinais e indicadores económicos apontam para a estabilização e crescimento
da nossa economia – esta casa que me viu crescer, na presença dos operários aqui presentes,
representando milhares de outros moçambicanos que diariamente lutam pela melhoria da sua
condição de vida, e vão construindo um Moçambique mais próspero –, permitam-me que divida
com todos vocês uma das principais lições que tiramos desta crise, uma lição que ilumina o legado
que pretendemos deixar para o povo que nos confiou a governação do país: a consciência plena de
que a maior riqueza do povo está no saber fazer.
Tenho percorrido o mundo na nossa agenda de diplomacia económica; e a principal pergunta que
nos colocam é: que fórmula os moçambicanos adaptaram para manter firme o país perante tantas
adversidades?
E a nossa resposta, com muito orgulho, tem sido: a fórmula reside no povo! Reside no operário, no
camponês, no funcionário.
Já aqui a fórmula reside no assentador de via, no estivador, no maquinista, que asseguram o
transporte da carga, em condições seguras, para o seu destino.
A nossa fórmula, para superar a crise, reside na aptidão da maioria dos moçambicanos que sustentam
não só as suas famílias, mas são responsáveis por 23% da nossa economia.
Reside na bravura da juventude que ontem não dormiu para assegurar que os moçambicanos
possam hoje acordar seguros e em Paz.
E é a este povo heróico que o crescimento económico deve servir! É a este Povo que devemos justiça!
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Antes de terminar, gostaria de chamar atenção aos gestores e trabalhadores da empresa para não
se embandeirarem pelas vitórias do passado e de hoje. Como se diz na gíria popular, não sentem à
sombra da bananeira, somente a consumir os ganhos conseguidos. Continuem a trabalhar com o
mesmo vigor e determinação.
É importante que os CFM continuem a ser esse baluarte na afirmação do nosso orgulho nacional.
Os vossos resultados, os vossos planos, a vossa visão e a vossa criatividade, também nos inspiram;
porque os CFM não são apenas uma empresa com história e com passado. São também, e sobretudo,
uma empresa com futuro.

Bem haja a empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique!

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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PCA dos Caminhos de Ferro intervindo no evento
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Presidente da República usando da palavra durante o evento

INVESTINDO EM INFRA-ESTRUTURAS HOTELEIRAS PARA CAPITALIZAR O
TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração do JAT Center
Cidade de Maputo, 19 de Setembro de 2018

Foto de Família por ocasião da inauguração do JAT CENTER
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Senhor Ministro da Cultura e Turismo;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente e Fundador do Grupo JAT;
Senhor Presidente do Grupo Hotis Hóteis;
Distintos Proprietários do Empreendimento Turístico Meliã Maputo Sky;
Senhores Membros do Corpo Diplomático;
Caros Gestores do JAT Center;
Senhores PCA de Empresas Públicas e Privadas;
Senhores Empreiteiros;
Ilustres Empresários;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Gostaria de saudar a todos que se dignaram a estar presentes nesta cerimónia de inauguração do
JAT Center.
A entrada em funcionamento desta infra-estrutura vai contribuir significativamente para o incremento
da oferta e diversificação de alojamento de curta duração na cidade de Maputo, considerado como
um destino turístico de negócios e eventos de nível nacional e internacional.
Moçambique é um destino turístico natural de referência de nível internacional. No presente ano,
mereceu uma distinção na Feira do Turismo de Indaba, a maior feira de turismo de África, como um
dos dez países mais procurados por operadores turísticos – Top Ten-African Buyer Countries.
Este facto demonstra a importância e eficácia das políticas e estratégias do Governo para a
promoção de Moçambique como um destino turístico preferencial e de classe mundial, e a qualidade
de serviços oferecidos pelo sector do turismo.
Além dessa distinção recente, o nosso país já foi agraciado, por diversas organizações e entidades
internacionais, com inúmeros prémios, dentre os quais gostaríamos de destacar a eleição da Ilha de
Bazaruto na categoria Destino de melhor praia da África e Destino de eleição para passar o dia de São
Valentim, e a distinção do Nkwichi Lodge, situado no Lago Niassa, como o melhor lodge e o terceiro
maior de África. Estes prémios são elucidativos do potencial turístico do nosso país, particularmente
na vertente turismo de mar e sol, e não só.
O motivo que hoje nos junta revela quão importante são outros segmentos turísticos como, por
exemplo, o turismo de eventos, que é uma das apostas da nossa capital, a Cidade das Acácias.
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Queremos que esta sociedade de hotéis tome essas distinções como base de inspiração para elevar
a qualidade de serviços.
De acordo com a Conta Satélite do Turismo, em 2017, a contribuição do sector para o PIB nacional
foi de 4.1%, o correspondente a cerca de 150,5 milhões de dólares americanos provenientes de
receitas do turismo internacional, contra os 107,9 milhões registados em 2016. Os valores apurados
representam um incremento de 39,5%.
Estes indicadores encorajam-nos a prosseguir com os esforços visando tornar o sector do turismo
um verdadeiro impulsionador da economia nacional.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A abertura desta unidade vai, sem dúvida, impulsionar a melhoria da qualidade de oferta de serviços
dos estabelecimentos hoteleiros instalados nesta bela janela do Índico, em resposta à crescente
demanda turística na cidade de Maputo e na região sul do nosso país.
A partir deste ponto, e de outros tantos nesta cidade e ao longo do país, os turistas, nacionais e
estrangeiros, poderão explorar outras potencialidades turísticas, como o património históricocultural e natural, deliciar-se com a nossa rica e saborosa gastronomia, usufruir das nossas
belíssimas praias, visitar os nossos parques e reservas, e praticar outras actividades, beneficiandose dos efeitos multiplicadores que a actividade turística propicia.
Aos accionistas e gestores deste empreendimento turístico, apelamos para um maior empenho
na materialização do programa “Bem Servir”, como um dos instrumentos que deve assegurar a
qualidade dos serviços prestados, através de uma postura de maior responsabilidade, honestidade
e cordialidade.
Há ainda que manter um bom relacionamento com os trabalhadores em diferentes níveis e com a
sociedade moçambicana, onde estão inseridos, pois estes são pressupostos fundamentais para o
sucesso de qualquer investimento.
Termino, desejando, com a sinceridade que é nossa característica, sucessos ao Grupo JAT, fazendo
votos que mais iniciativas do género ocorram no nosso país.

Muito obrigado!
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Foto de Família por ocasião da inauguração do JAT CENTER
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Presidente da República dialogando com uma trabalhadora do Centro

INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REPRODUTORAS DE NAMAACHA
RUMO À AUTO-SUFICIÊNCIA DE MOÇAMBIQUE NA PRODUÇÃO DE FRANGOS
E OVOS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração do Centro de Reprodutoras de Namaacha,
no distrito de Namaacha
Província de Maputo, 21 de Setembro de 2018

Presidente da República ladeado, da esquerda para a direita, pelo Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar,
Director-Geral da Highest em Moçambique e pelo Governador da Província de Maputo
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Senhor Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar;
Senhor Governador da Província de Maputo;
Senhor Director-Geral da Higest;
Senhora Embaixadora da República Portuguesa;
Senhores Vice-Ministros;
Senhor Presidente da Assembleia Provincial;
Senhora Administradora do Distrito de Namaacha;
Senhor Presidente do Conselho Municipal de Namaacha;
Caros Accionistas, Administradores e Trabalhadores da Empresa Higest;
Caros Parceiros da Empresa Higest;
Ilustres Líderes Comunitários;
Senhores Representantes dos Órgãos Provincial, Distrital e Municipal;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Estamos aqui, hoje, perante um acto que representa o cumprimento de mais uma das recomendações
saídas da primeira Reunião Nacional de Avicultura, realizada em Dezembro de 2016, em Nampula.
A Empresa Higest Mozambique acaba de colocar no mercado o Centro de Reprodutoras de
Namaacha. Por isso, é com grande satisfação que gostaríamos de enaltecer a proactividade desta
empresa, que conseguiu fazer leitura do mercado e percebeu que Moçambique, Maputo e Namaacha,
em particular, precisavam de uma unidade de exploração de galinhas de produção de ovos férteis
para incubação de grande dimensão.
No mesmo diapasão, queremos felicitar a todos os avicultores do nosso país, pelos esforços que
têm demonstrado no aumento da produção de frangos e de ovos de consumo, para suprir o défice
nacional, cujos indicadores mostram uma melhoria cada vez mais crescente.
Não podia dar continuidade à minha intervenção sem sublinhar e saudar o papel preponderante dos
Distrito e Município de Namaacha, que acarinharam a implantação deste importante Projecto de
reprodutoras.
Felicitamos, igualmente, ao Governo da Província de Maputo e toda a estrutura do Ministério da
Agricultura e Segurança Alimentar, que têm estado a conseguir mobilizar e encorajar o sector
privado a investir em diferentes sectores de produção, e neste caso concreto, de frangos e ovos.
Distintos Convidados,
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A visão do Governo para o Quinquénio 2015-2019 é ter um sector agro-pecuário próspero, competitivo
e sustentável,
capaz de oferecer respostas aos desafios da segurança alimentar e nutricional, e atingir mercados
agrários a nível global, reduzindo as importações do sector da produção agro-pecuária.
Quando, no seminário de Rapale, em Nampula, orientamos para o aumento da produção e
produtividade, para se atingir a auto-suficiência em frangos e ovos, a nossa decisão baseava-se no
facto de que, no sector avícola, em 2015, o país produzia cerca de sessenta e oito mil toneladas por
ano, contra uma necessidade de consumo de cerca de setenta e oito mil toneladas por ano.
A nossa meta é atingirmos cerca de cento e vinte e oito mil toneladas em 2019, face à necessidade
de consumo projectada para cerca de noventa e seis mil toneladas.
Muitos não acreditaram na capacidade das empresas nacionais e no real alcance do seminário que
promovemos.
Desde essa altura, estamos a trabalhar para sairmos de um défice de disponibilidade de frango de
cerca de nove mil e setecentas toneladas em 2015, para dispormos de um excedente na ordem das
trinta e uma toneladas em 2019.
Nos últimos dois anos registámos, com agrado, o surgimento de novas iniciativas privadas de
construção de aviários automáticos, para a produção de frangos e ovos, assim como de matadouros,
nas províncias de Maputo, Gaza e Tete, e mais avanços se verificam nas províncias de Sofala e
Zambézia.
No mesmo período, constatamos a redução dos níveis de importação de frango em cerca de
dezassete por cento, pois em 2017 foram importadas cerca de três mil e trezentas toneladas de
frango congelado, e seus derivados, contra cerca de quatro mil toneladas em 2016.
Com esta unidade, que temos o prazer de inaugurar hoje, demos um passo decisivo para alcançarmos
a nossa meta, pois vamos reduzir a importação de ovos em cerca de catorze por cento por ano, o que
vai contribuir para um aumento da produção nacional de frango em cerca de sete por cento.
Temos no país matadouros que iniciaram a implementação do Sistema de Análise de Perigos e
Pontos Críticos de Controlo na cadeia de processamento, como forma de melhorar a qualidade do
produto final e satisfazer as exigências do mercado.
Aliás, Moçambique já fornece pedaços de frango para a multinacional KFC, além do frango que é
comercializado nas grandes superfícies em todo o país, por estar a responder aos requisitos de
qualidade de nível internacional.
Vale a pena destacar, também, que estes resultados foram alcançados, em parte, porque o Governo
isentou de IVA a importação de matérias-primas para produção avícola, como forma de incentivo ao
sector produtivo. No entanto, continuamos a encorajar a produção da matéria-prima a nível nacional,
como forma de reduzir as importações.
Compatriotas,
Caros Empresários,
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Actualmente, Moçambique conta com duas unidades de reprodutoras operacionais para a produção
de ovos férteis: uma em Nampula e a outra em Manica, que produzem cerca de nove milhões e dez
milhões de ovos férteis por ano, respectivamente.
A região sul do país continua totalmente dependente de importações de ovos férteis provenientes da
África do Sul, da Suazilândia e, mesmo, da Europa, que abastecem todas as incubadoras localizadas
no Sul.
Neste ramo, as importações na zona sul representam cerca de setenta por cento do total de ovos
férteis consumidos em todo o país, que é de sessenta e seis milhões de ovos férteis por ano.
Com a inauguração deste empreendimento, o cenário vai começar a mudar.
Certamente, haverá massificação de produção de frango, o que galvanizará o desenvolvimento
económico tanto a montante, assim como a jusante da cadeia avícola.
Ademais, este tipo de investimentos promove ligações necessárias entre os grandes, médios e
pequenos produtores e fornecedores, atiçando, por conseguinte, o espírito empreendedor das
famílias moçambicanas em toda a sua cadeia de produção.
Por exemplo, à montante, beneficia os grandes e médios produtores, e fornecedores de vacinas, rações,
chocadeiras, bebedouros e outros insumos, enquanto, à jusante, promove pequenos revendedores
de frango, de ovos, promove construções de aviários – entre outro tipo de actividades. Ao longo
desta longa cadeia de ligações, tanto à montante como à jusante, vão surgindo, naturalmente, mais
postos de trabalho para os moçambicanos.
Compatriotas,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Não restam dúvidas de que o nosso sistema de produção de frangos caminha de forma veloz, para
uma produção intensiva, e tem produzido resultados muito satisfatórios. Contudo, ainda prevalecem
alguns desafios que encravam o sistema.
Entre os desafios, perfilam a necessidade de aumento de unidades de abate, a melhoria da qualidade
do frango e a produção nacional de ovos férteis, por forma a conseguirmos a segurança alimentar e
nutricional, bem assim uma maior independência na produção nacional de frango.
Não menos importante, é a necessidade dos pequenos produtores juntarem sinergias e constituírem
associações ou cooperativas, como forma de encurtar o caminho para entrarem e firmarem-se no
mercado.
Aos accionistas e gestores da Higest, desafiamo-los a expandirem o sistema de integração avícola
para outras regiões do país, por forma a satisfazer os produtores emergentes daquelas regiões, quer
na colocação de pintos de um dia, assim como na produção de frangos e ovos.
É preciso continuar a apostar na inovação, introduzindo novas linhas de ração no mercado, capazes
de aumentar a competitividade dos vossos clientes, face aos concorrentes estrangeiros.
Estabeleçam relações de cumplicidade com os vossos clientes, principalmente com os produtores
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familiares, por forma a que possam ser actores mais esclarecidos, munidos de competências para
vincar no mercado nacional e disputar no mercado regional.
Invistam na formação do capital humano, tecnológico e comercial, por forma a oferecerem produtos
e serviços com parâmetros de qualidade reconhecidos internacionalmente.
Continuamos a incentivar a todos os moçambicanos a investir na produção de rações, e outros
derivados, para tornar o vosso produto mais competitivo.
Com estas palavras, declaro inaugurado o Centro de Reprodutoras de Namaacha, da Higest
Moçambique.
Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República durante a cerimónia de inauguração do Centro de Reprodutoras de Namaacha
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Presidente da República inaugurando o Supermercado Disheng Comercial

INAUGURAÇÃO DO IVATO SUPERMERCADO DISHENG COMERCIAL E
HOTEL
MAIS UMA PROVA DE QUE CHIBUTO ESTÁ EM FRANCO DESENVOLVIMENTO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração do IVATO Supermercado Disheng Comercial
e Hotel, no distrito de Chibuto
Chibuto, 4 de Outubro de 2018

Presidente da República visitando o Supermercado
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Senhora Presidente da Assembleia da República;
Senhor Ministro da Cultura e Turismo;
Senhora Governadora da Província de Gaza;
Senhor Embaixador da República Popular da China;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Vila de Chibuto;
Senhor Presidente do Grupo AFFEC;
Estimados Gestores e Trabalhadores do IVATO Supermercado Disheng Comercial e Hotel;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me, antes de mais, apresentar os mais calorosos cumprimentos à população do distrito
de Chibuto e, através dela, a toda a população da província de Gaza, pela calorosa recepção que nos
proporcionaram à nossa chegada a esta parcela do país.
Queremos saudar, de forma particular, a todos os que se dignaram a estar presentes nesta cerimónia,
para testemunhar o nascimento destes empreendimentos sócio-económicos que irão dinamizar o
sector do comércio e hotelaria de Chibuto e da província de Gaza, no geral, e tornar a Vila de Chibuto
num espaço que começa a depender de si mesmo, rumo ao desenvolvimento.
Ao Governo da província de Gaza, queremos saudar o vosso empenho pela causa do bem-estar dos
gazenzes e não só.
Uma saudação efusiva endereçamos aos governos do distrito e município de Chibuto, e à sua
população, por terem acarinhado a implantação deste empreendimento, com impacto directo na
vida deste povo, com alto sentido patriótico.
Um reconhecimento destacado ao Grupo AFFEC, que a cada dia vai multiplicando os seus
investimentos a, quase, toda a extensão do território nacional, contribuindo, dessa forma, para o
cumprimento da Agenda Nacional e do Plano Quinquenal do Governo 2015-2019.
A consistência desses investimentos só acontece quando os investidores concluem que o ambiente
de negócios é favorável para acolher projectos desta envergadura.
O Governo de Moçambique encoraja a continuarem com mais investimentos e, através da Embaixada
Chinesa em Moçambique, convidamos mais investidores – assim como o fazemos a todos outros, a
nível nacional e/ou internacional.
Compatriotas,
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Para quem é residente, ou conhece Chibuto há algum tempo, não precisa de fazer muito esforço para
encontrar muitos traços que diferenciam o antes e o depois do distrito. Apesar do desenvolvimento
que a cidade estava a registar, ainda não se colocara na situação de competir com muitas cidades
do nosso país.
Hoje, como dissemos, fruto das políticas de Governo e investimentos, públicos e privados, o distrito
de Chibuto está em grande velocidade de desenvolvimento e a sua população orgulha-se de dispor
de serviços de qualidade que outrora, só encontrávamos em grandes cidades como Maputo, Beira
ou Nampula, e um pouco em Xai-Xai.
A sede do distrito já não é pacata e humilde; já regista um intenso movimento comercial e de Pequenas
e Médias Empresas; há mais agências bancárias, postos de venda e de prestação de serviços, locais
de alojamento de qualidade, entre outros; e o poder de compra da população tende a melhorar.
Na componente de Turismo também se destaca porque, no passado mês de Setembro, Chibuto
realizou o primeiro Festival Bambeni, com o objectivo de dar mais visibilidade e importância turística
à lagoa de Bambeni.
A visão dos governantes de Gaza e Chibuto tem estado na base de muitos sucessos.
Em poucas palavras, diríamos que apesar de a nossa economia ter sofrido alguma contracção, as
condições de vida da população de Chibuto estão a melhorar, como acontece um pouco por toda a
província e por todo o país, fruto de investimentos privados que são realizados graças às políticas
concebidas pelo Governo.
Neste ritmo de desenvolvimento, temos a firme convicção de que Chibuto está na rota dos principais
pontos de convergência de pessoas vindas de quase todos os pontos do país, da região e do mundo,
atraídas pelas oportunidades de negócio, de emprego e desenvolvimento, gerados neste distrito.
O Governo introduziu reformas com o objectivo de flexibilizar a atribuição de Vistos para actividade
de investimento e facilitar o movimento de turistas estrangeiros que entram no território nacional
com recurso ao Visto de fronteira.
Os resultados não tardam a aparecer: por exemplo, na feira Africa’s Travel Indaba, edição 2018,
realizada na África do Sul, Moçambique foi destacado como o terceiro país mais procurado por
turistas, depois do Quénia e Botswana. Um ganho bastante estratégico.
Por isso, jubilamos com esta inauguração, porque estamos a aumentar a capacidade de alojamento
em Chibuto, e consequentemente, na província de Gaza, ao contribuir com mais quarenta e cinco
camas.
Relativamente ao supermercado que acabámos de inaugurar, é nosso desejo que, nas prateleiras, haja
mais produtos moçambicanos, resultantes da produção local ou nacional, assim como no restaurante
desta instância hoteleira: incluam, no seu rico cardápio, pratos tipicamente moçambicanos, para dar
realce à culinária moçambicana, além dos internacionais, no nosso exercício da internacionalização
do sector turístico.
Estimados Gestores da IVATO Supermercado Disheng Comercial e do Golden Peacock Resort Hotel,
Permitam-nos concluir a nossa intervenção deixando registados alguns desafios que achamos
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pertinentes neste momento, de modo que o vosso investimento tenha os retornos previstos:
• Promovam cursos de capacitação profissional contínuos, de modo a que os trabalhadores
moçambicanos tenham elevados padrões de produtividade e se tornem mais competitivos,
incluindo saber oferecer serviços e produtos internacionais;
• Neste aspecto, encorajamos também a priorizar as mulheres e os jovens;
• Observem rigorosamente os aspectos ligados à higiene e segurança no trabalho, conforme
exigências do INAE – como até agora têm provado nos estabelecimentos onde operam, nas
cidades de Beira e Maputo;
• Cumpram e respeitem religiosamente os preceitos previstos na Lei de Trabalho e, também,
garantam que todos os trabalhadores tenham contratos.
Aos trabalhadores nacionais, foi com grande orgulho que soubemos que a maior parte é desta zona.
Apelamos para o sentido de cultura de trabalho e mais interesse em aprender, para se tornarem
nos profissionais de amanhã e reduzir, desta forma, a importação de mão de obra. Priorizem mais o
diálogo fraternal com o empregador. O Supermercado e o Hotel são os postos para as vossas rendas;
por isso, têm de estimar e acarinhar.
Com estas palavras, temos a honra de declarar inaugurado o IVATO Supermercado Disheng
Comercial e Hotel.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República apreciando a qualidade da castanha nacional

CAJU
UMA CULTURA DE RENDIMENTO CAPAZ DE LEVAR MOÇAMBIQUE AO MUNDO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Cerimónia de Inauguração da Fábrica Condor
Anacardium
Distrito da Macia, Outubro de 2018

Presidente da República interagindo com trabalhadores
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Senhora Presidente da Assembleia da República;
Senhor Vice-Ministro da Indústria e Comércio;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhora Governadora da Província de Gaza;
Senhor Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional do Cajú;
Senhores Representantes do Grupo Condor;
Senhor Administrador do Distrito de Bilene-Macia;
Senhor Presidente da Vila Municipal da Macia;
Senhor Presidente da Associação dos Produtores de Cajú;
Senhores Membros do Governo Provincial;
Caros Representantes das Autoridades Comunitárias;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Estamos aqui na Macia, hoje, para testemunhar o que as populações de Gaza, Inhambane e província
de Maputo nos exigiram de forma pressionante: a implantação duma unidade fabril de descasque de
castanha de cajú.
Este acto enche-nos de alegria porque, em primeiro lugar, é um sinal claro de que as políticas do
Governo em curso, para a revitalização do sector através de investimentos, estão a surtir efeitos
positivos.
Por outro lado, porque é uma resposta ao convite que temos feito de forma reiterada e sistemática
ao empresariado privado, nacional e estrangeiro, para investir no nosso país, valorizando a nossa
produção, riquezas e potencialidades.
Está de parabéns Macia, está de parabéns de novo Gaza e todo o Moçambique que regista, nas suas
estatísticas, a inauguração de mais uma unidade fabril construída de raiz, que vai gerar cerca de 600
postos de trabalho e capacidade para produzir 10 mil toneladas de amêndoa de cajú processada, por
ano.
Compatriotas,
No sector do cajú, Moçambique está também de volta. Por isso, gostaríamos de saudar a direcção
desta empresa e, de forma particular, aos Senhores Silvino Martins e Gonçalo Correia, representantes
do Grupo Condor, pela escolha de Bilene-Macia para implantar este empreendimento no vosso
exercício de expansão pelo território nacional.
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Saúdo, igualmente, a todos os presentes nesta cerimónia, com destaque para os meus concidadãos
que, nesta altura, estão a trabalhar, por terem acreditado que este sonho era possível e assumiram o
desafio de, juntos com o proprietário, transformar a amêndoa nacional em riqueza nacional. É com
estes gestos serenos, mas firmes, que construímos a nossa economia e vamos avançando como
país.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Nas explicações que nos foram prestadas durante a visita às instalações, achamos interessante
que a matéria-prima desta empresa venha também de outras latitudes deste vasto Moçambique,
portanto, das regiões centro e norte do país, reforçando a produção local, sobejamente conhecida na
região sul do país, dada a dimensão da fábrica e o seu regime de funcionamento.
Macia é quase uma paragem obrigatória para quem queira comprar amêndoa de cajú torrada de
forma condicente, e ganhar a calorosa hospitalidade que todos conhecemos da população deste
canto do nosso país, uma prática que se verifica também, por exemplo, no distrito de Meconta, na
província de Nampula.
É muito importante que, como moçambicanos, tenhamos a dimensão deste facto: a consciência
de podermos escolher viver e investir em qualquer canto do país onde nos pareça mais favorável.
Esta é uma demostração importante da UNIDADE NACIONAL, que gostaríamos de sublinhar, como
esteio da nossa moçambicanidade. Temos repetido que não há moçambicano de Tete, de Mocuba, de
Mitande, de Manhiça; nem existe o de Palma, como não existe o do Sul, Centro ou Norte.
Somos todos moçambicanos de Moçambique, cobertos com a mesma bandeira, entoando um só
hino, a Pátria Amada.
Com efeito, na nossa diplomacia económica, temos dado a conhecer ao mundo as riquezas
e potencialidades do país, e convidamos os investidores a apostarem nesses produtos, em
Moçambique. A menos que seja por factores de localização industrial, damo-nos por satisfeitos,
desde que o investimento seja feito em Moçambique.
Para tornar Moçambique um país atractivo para o investimento, temos estado a levar a cabo um
processo de reformas que visam melhorar o ambiente de negócios.
Há décadas, Moçambique destacou-se como um dos maiores produtores de castanha de cajú, em
África e no mundo. O nosso potencial obriga a que apostemos e revitalizemos esta indústria, capaz
de contribuir significativamente na nossa balança comercial.
É neste contexto que temos estado a investir na reposição do parque cajuícola, através da promoção
e da reparação das suas infra-estruturas e equipamentos, capacitação do capital humano neste
sector, e reforço da monitoria do processo de comercialização da castanha de cajú.
Foi neste sentido que, no âmbito do Programa de Produção e Distribuição de Mudas de Cajú, foi
definida para a campanha agricola 2017/2018 a produção de quatro milhões e quatrocentas mil
mudas de cajueiros.

216

INCLUSÃO SOCIAL IV

PROMOÇÃO DO EMPREGO, DA PRODUTIVIDADE E DA COMPETITIVIDADE | CAPÍTULO III
Até ao final do Primeiro Semestre de 2018, foram produzidas três milhões, duzentas e oitenta e cinco
mil, seiscentas e setenta mudas, o que representa um nível de realização de 75%, em relação à meta
prevista.
Ainda nesta luta, para o cumprimento das metas traçadas, está previsto para este semestre o início
da campanha de pulverização de cerca de cinco milhões e duzentos mil cajueiros, dos quais duzentos
e cinco mil na província de Gaza onde Macia tem, naturalmente, a sua quota parte.
Neste âmbito, chamamos a atenção de todos os que possuem cajueiros para observarem este
programa, senão se torna tarde, pois as províncias do norte já iniciaram a colheita do cajú.
Sentimo-nos orgulhosos por constatar que, da campanha agrícola 2017/2018, exportámos em bruto
trinta e três mil, quatrocentas e nove toneladas de castanha e, como resultado do processamento
interno, foram exportadas, até ao momento, mil trezentas e vinte e quatro toneladas de amêndoa de
cajú, principalmente para os EUA e Europa.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A aposta do nosso Governo na revitalização do sector do cajú constitui uma estratégia de
diversificação da nossa economia.
Queremos, uma indústria cajuícola pujante, com valor agregado em toda a sua cadeia de valor e,
acima de tudo, rentável para os produtores, peça chave para o seu florescimento.
O sucesso desta intervenção passa pela criação de condições técnicas, disponibilização de
informações do mercado, assistência aos produtores e, acima de tudo, políticas de produção e
comercialização favoráveis ao aumento da produção e produtividade da castanha de caju in natura.
Pelos números que acima referimos, fica evidente que precisamos de apostar mais no processamento
local da castanha de cajú, agregando valor no quadro da estratégia de agro-negócios e como parte
do nosso processo de industrialização. Agregar valor à indústria do cajú é uma alternativa estratégica
de sobrevivência do sector. Queremos que a nossa indústria cajuícula seja competitiva no mercado
africano e internacional.
O nosso sector privado deve ganhar maior visibilidade no agro-negócio para, com maior agressividade,
conquistar o amplo mercado nacional, regional e internacional da amêndoa de cajú.
A crescente procura externa por castanhas “in natura” leva a que nos desviemos deste objectivo
primordial do processamento local, perdendo, assim, inúmeras oportunidades de contribuirmos
para a melhoria das condições de vida dos nossos compatriotas envolvidos em cada uma das fases
da cadeia de produção, processamento e comercialização do cajú.
Sabemos que um dos grandes desafios deste empreendimento é a falta de pessoal especializado
que opere a maquinaria de alta tecnologia, por exemplo, em que a Condor Anacardium investiu para
esta fábrica.
O Governo encoraja o investimento público-privado na capacitação dos técnicos nacionais no
exercício, também, de diversificação do tipo de formação que os jovens procuram.
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Chamamos a atenção de todos para as vantagens inerentes, em toda a cadeia de valor – à montante
e à jusante –, que gostaríamos de ver capitalizadas, contribuindo, efectivamente, para o aumento
de postos de trabalho e de rendimento da nossa população a partir da produção de castanha,
colheita, transporte, comercialização, processamento, exportação e mais, tanto como com os outros
derivados do cajú.
Não nos esqueçamos que a castanha de cajú é considerada um dos produtos primários de maior
importância económica, portanto, um produto precioso do ponto de vista nutricional e comercial.
A partir desta fábrica, a nossa castanha chegará aos EUA, à União Europeia, África do Sul e
Médio Oriente e, juntamente com todos os outros produtos nacionais que circulam no mercado
internacional, é motivo de orgulho para Moçambique.
Saudamos, mais uma vez, os promotores deste empreendimento, por preverem uma segunda fase
do projecto, que consistirá na construção de uma fábrica de processamento de óleo de castanha,
como forma de aproveitar a casca que é inutilizada, bem como a película, que tem utilidade na
curtição de peles, entre outros. São estes os benefícios e vantagens do processamento local a que
nos referíamos e que pretendemos replicar um pouco por todo o país, até massificar.
Para terminar, desejamos muitos sucessos a este empreendimento, e a mais outros deste sector, a
nível do país, e queremos que, através do Presidente da Associação dos Produtores de Cajú, Senhor
Inusso Gani, o nosso reconhecimento chegue a todos os produtores e fazemos votos de que a sua
Associação contribua para a revitalização da indústria cajuícola nacional.
Não obstante os desafios, como Governo, estamos certos de que, com o envolvimento do sector
privado pujante e incansável, lograremos fazer do cajú uma cultura verdadeiramente de rendimento,
onde todos os intervenientes sejam ganhadores e campeões e, por isso, se sintam estimulados a
produzir sempre mais e melhor.
Ao Governo do Distrito da Macia, e à população em geral, mais uma vez, vão as nossas felicitações
por terem sabido acolher este projecto.
Agora, o desafio que se impõe à Macia, à província de Gaza e a todo o Moçambique, é o aumento da
produção e da produtividade.
A fábrica que acabámos de inaugurar não deve ser foco de conflitos entre o trabalhador e o
empregador; deve ser o centro de harmonia e de produção para o benefício do trabalhador e do
investidor, assim como foi concebido.
A implantação desta empresa é motivo forte para que os produtores apostem massivamente na
cultura da castanha de cajú, e em outras culturas de rendimento, porque, enquanto houver riqueza e
potencial, há-de sempre haver mercados e investimentos.
Por este compromisso, encorajamos ao nosso Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar a
fomentar a produção, e ao Ministério da Indústria e Comércio a fazer a sua parte, de processar a
nossa produção a nível nacional.
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Aos representantes da Fábrica Condor Anacardium, desejamos muitos sucessos e que contem com
o apoio do vosso Governo no esforço comum para diversificar e multiplicar os seus investimentos
no país.
À Embaixadora de Portugal, país naturalmente irmão, felicitamos por encorajar investimentos
portugueses em Moçambique.
Queremos desejar êxitos aos munícipes de Macia e do Bilene, e das outras autarquias, no pleito
eleitoral que se segue no dia 10 de Outubro, e apelar a todos os devidamente inscritos a afluir às
mesas de votação, exercendo, desse modo, o seu direito de cidadão, escolhendo o crescimento das
vossas autarquias.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República interagindo com expositores na Feira

MOÇAMBIQUE NO AUMENTO DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE RUMO À
FOME ZERO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Lançamento da Campanha Agrária 2018/19, na
Localidade de Mpaca, Posto Administrativo de Mavala, Distrito de Balama, Província de
Cabo Delgado
Distrito de Balama, 25 de Outubro de 2018

Presidente da República interagindo com produtores
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Senhor Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar;
Senhor Ministro do Interior;
Senhora Vice-Ministra da Agricultura e Segurança Alimentar;
Senhor Governador da Província de Cabo Delgado;
Senhores Deputados da Assembleia da República;
Senhor Presidente da Assembleia Provincial de Cabo Delgado;
Senhor Administrador do Distrito de Balama;
Caros Parceiros de Cooperação;
Estimados Produtores, Criadores e Prestadores de Serviços Agrários;
Caros Compatriotas;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A agricultura é o pilar do nosso desenvolvimento. E é através dela que iremos garantir o crescimento
social e económico de Moçambique.
É esta a nossa visão, visão que não é nova. Ela vem expressa na nossa Constituição!
Daí a nossa atenção especial para o aumento da produção e produtividade, com o objectivo primário
de garantir a segurança alimentar e eliminar a desnutrição crónica na nossa população.
Quando lançámos a campanha agrária de 2015/2016 em Bendeze, Distrito do Lago, na província
nortenha do Niassa, convidamos a todos a dedicarem-se mais ao aumento da produção e
produtividade agrárias, para assegurar o consumo e as rendas para as famílias. Fizemos estes apelos
no meio de um cenário não favorável, caracterizado pela seca, cheias e focos de violência armada.
No ano seguinte, lançámos a campanha 2016/17 em Mopeia, no centro do país, na província da
Zambézia, quando o país vivia altos níveis de insegurança alimentar – que afectavam mais de um
milhão e meio de moçambicanos – como resultado das cheias e secas dos anos anteriores, agravadas
pelas dificuldades financeiras que o país estava a atravessar.
No acto do lançamento dessa campanha, anunciamos que o milho, as hortícolas, os ovos e as aves
passariam a ser produtos de carácter prioritário, e que cada província teria que definir culturas
específicas, consoante as características típicas, às quais se iria dedicar.
Por isso, é com muita satisfação que notámos que, passadas três campanhas agrárias, os nossos
apelos tiveram eco positivo no seio do nosso povo, porque desde 2015, anualmente, temos vindo a
suplantar as metas de produção das campanhas anteriores.

COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

221

Hoje estamos aqui na aldeia de Magaia, Localidade de Mpaka, Posto Administrativo de Mavala,
no distrito de Balama para, mais uma vez, lançar a campanha agrária anual e, para a época
2018/2019, escolhemos como lema, “Moçambique no Aumento da Produção e da Produtividade,
Rumo à Fome Zero!”. Portanto, viemos a Balama para, a partir daqui, deixar uma mensagem
muito concreta: moçambicanos, vamos concentrar a nossa atenção e as nossas sinergias
para aumentar a produção, para que não haja fome em Moçambique.
Caros Compatriotas,
Aquando do lançamento da campanha agrária passada, isto é, 2017/18, dessa vez, no sul de
Moçambique, em Moamba, na província de Maputo, dissemos que o sector de agricultura podia
contribuir para a redução do custo de vida, disponibilizando comida no mercado, baixando assim
a inflação e estabilizando a economia nacional. É exactamente o que aconteceu ao longo do ano
transacto: a nossa economia cresceu e a inflação baixou significativamente em grande medida, por
causa do desempenho positivo do sector agrário.
Permitam-me, por essa razão, endereçar calorosas saudações a todo o moçambicano, em particular
aos produtores, criadores, provedores de serviços e de insumos agrários, por estarem na linha da
frente dos nossos esforços para acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a
nutrição, promovendo a agricultura sustentável até 2030.
Saudamos, igualmente, ao Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, a todos níveis, por ter
sabido implementar as acções do nosso Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, facto que
tem contribuído para a redução das importações de produtos alimentares, para o incremento da
renda nacional, e para o reforço da segurança alimentar e nutricional dos moçambicanos.
Moçambicanas e Moçambicanos,
Dados em nosso poder indicam que nos últimos anos conseguimos reduzir a insegurança alimentar
de 50% para 24%. O desempenho do sector agrário melhorou substancialmente na produção dos
alimentos, concorrendo para a redução dos níveis de insegurança alimentar de 1 milhão e 400 de
pessoas, em 2016, para 531.467, em Agosto de 2018.
Na Campanha Agrária 2017/2018, as estimativas indicam uma produção de cerca de 3,2 milhões
de toneladas de cereais, contra as 2,5 milhões registadas na Campanha Agrária 2014/1015, como
já foi tornado público pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, representando um
crescimento acumulado de 28%. Para o mesmo período, as leguminosas registaram um crescimento
de 25%, como resultado do aumento da produção de cerca de 666 mil para 832 mil toneladas.
Nas raízes e tubérculos, o crescimento foi de 50%, fruto da variação de cerca de 10 milhões de
toneladas na Campanha Agrária 2014/2015, para cerca de 15 milhões na presente campanha, com
destaque para a mandioca, perspectivando-se para 2019 o início do processamento da mandioca
para a produção de pão, com recurso às tecnologias modernas.
Esta manhã visitámos os campos de produção de hortícolas diversas e a vitrina tecnológica de
hortícolas, na Área do Regadio de Chipembe. Nós acreditamos que a amostra reporta a realidade.
Por isso, vimos com agrado o esforço que está a ser despendido para aumentar a nossa produção de
hortícolas. Apraz-nos registar que a produção de hortícolas, produto de bandeira nacional, subiu de
1,7 milhões de toneladas na campanha 2014/2015 para 3 milhões na campanha 2017/2018.
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A nossa estratégia é de não apenas suprir a escassez destas frutas e hortícolas, mas também reduzir
as importações, intervindo em toda cadeia de valor, razão pela qual há semanas, na cidade de Xai-Xai,
na província de Gaza, inaugurámos a Central de Processamento de Hortícolas e Frutas do Regadio
do Baixo Limpopo. Mais centrais do género deverão ser instaladas ao longo de todo o país.
Nas culturas de rendimento, queremos destacar o subsector do caju, que conheceu um crescimento
extraordinário nos últimos anos. A produção da castanha de cajú passou de 81 mil toneladas, na
Campanha 2014/2015, para 140 mil na Campanha 2017/2018, o que representa um crescimento de
72.8%.
Ainda no subsector do caju, presentemente, o país possui 16 fábricas de processamento, contra as
10 que existiam em 2010, colocando Moçambique no topo dos países africanos que mais processam
a castanha, gerando emprego para mais de 16 mil moçambicanos.
Assim, a castanha está a tornar-se mais um produto que cria riqueza e emprego para os
moçambicanos, em particular para as mulheres e jovens, melhorando dessa forma a qualidade de
vida do nosso povo.
A respeito de culturas de rendimento, devo referir que, presentemente, operam no país 14 fábricas
de descaroçamento do algodão, com capacidade de 240 mil toneladas anuais, apesar de a
transformação do algodão, em tecido, ainda ser incipiente.
O Governo está a envidar esforços no sentido de atrair investimentos para a utilização do algodão
para a produção de vestuário, e outros produtos derivados do algodão, e assim agregarmos valor ao
nosso algodão e promovermos as exportações de produtos acabados.
O sector açucareiro continua a ser dos mais importantes do sector agrário, do ponto de vista da
criação de empregos directos e indirectos, geração de renda para os produtores, empresas e Estado
moçambicano.
Há mais de 27 mil concidadãos nossos a trabalhar nos empreendimentos de produção de açúcar.
Cerca de 20% da produção de açúcar fornecida à indústria é realizada por associações de
camponeses e produtores individuais, o que constitui grande exemplo de fomento agrário. Por isso, a
indústria de açúcar contribui directamente para o melhoramento da vida de muitos moçambicanos,
não obstante ser muito vulnerável às mudanças climáticas, porque envolve a utilização de grandes
quantidades de água.
Em 2017 alcançámos, aproximadamente, 332 mil toneladas, contra as 292 mil toneladas de 2016,
fruto das chuvas regulares. Perspectiva-se que, para este ano, o país voltará aos níveis de produção
de 2015, que foram de 350 mil toneladas. Os investimentos no sector continuam a crescer. Exemplos
disso são:
1. A construção da refinaria de açúcar, estimada para produzir 90 mil toneladas/ano, com previsão
de iniciar a produção ainda em 2018, com impacto positivo nas indústrias dos refrigerantes e de
bebidas alcoólicas que deixam de importar açúcar refinado;
2. A nova indústria de produção de açúcar orgânico em Chemba, Província de Sofala, com
capacidade de 22 mil toneladas/ano, com previsão de início de actividades no 1º trimestre de
2019; e
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3. A instalação de módulos de fortificação do açúcar com Vitamina A, em todas as açucareiras,
contribuindo para o combate à desnutrição crónica.
Temos indicação de que, com os novos investimentos no sector, até 2019, o país passará a ser autosuficiente na produção de açúcar, tanto bruto como refinado.
Na produção pecuária, apraz-nos destacar que, em 2017, o país produziu 109 mil toneladas de
carnes, contra 91 mil de 2015 e, desta produção, a carne de frango cresceu de 75 mil toneladas, em
2015, para 89 mil em 2017.
O país reduziu a importação de frango em cerca de 70%, tendo em 2017, importados 3,3 mil toneladas
de frango congelado e seus derivados contra 11 mil toneladas em 2016.
Este aumento da produção de frango foi acompanhado pela melhoria da qualidade, em resposta aos
nossos apelos no seminário realizado em Rapale, na Província de Nampula, facto que tem contribuído
para a sua aceitação no mercado nacional. Como exemplo, destaca-se a preferência do frango
nacional pelas multinacionais e outros principais supermercados que operam em Moçambique.
No que se refere à carne bovina, registou-se, igualmente, um aumento de produção de 12,3 mil
toneladas, em 2014/2015, para 15,4 mil, em 2017, o que corresponde a uma taxa de crescimento de
25,2%.
Nesta área, o Governo incentiva a produção do leite que, apesar de registar um crescimento
assinalável de 12.6%, há ainda muito trabalho a fazer, dada a importância deste produto para a
saúde, em especial das crianças.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
No que tange às políticas fiscais, com a isenção do IVA na importação de matérias-primas e
equipamentos para o sector agrário, reduzimos os custos de fazer a agricultura em Moçambique,
incentivando e garantindo, desta forma, uma maior competitividade no sector.
Com o objectivo de promover a organização de produtores, a Extensão Agrária massificou a
metodologia de Escola na Machamba do Camponês, durante os últimos 5 anos. Queremos realçar a
capacidade de assistência aos produtores, através da contratação de extensionistas, que passaram
de 1.261, em 2015, para os actuais 3.268.
Este aumento permitiu colocar extensionistas nos novos distritos e, também, o aumento da
assistência para os cerca de 1.265.078 produtores.
Estamos convictos de que o futuro da agricultura passa, necessariamente, por criar mais condições
para que os jovens abracem a agricultura e aproveitem as oportunidades para a geração de renda
para si e para os seus agregados familiares.
O discurso de que a agricultura é uma actividade de risco tem estado a ser esvaziado, pois, os
moçambicanos estão a produzir as suas rendas, praticando a agricultura. A falta de emprego está a
ser, em alguma medida, superada no seio de jovens que têm estado a acreditar na actividade agrícola.
Na irrigação, em 2014, os regadios reabilitados e construídos totalizavam cerca de 9.058 hectares; e,
até Junho de 2018, a área cumulativa irrigada era de cerca de 15.650 hectares – o que significa que
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estão disponíveis adicionalmente para a produção de culturas, cerca de 6.490 hectares.
Compatriotas,
Apesar destes esforços, reconhecemos que ainda persistem muitos desafios ligados ao acesso,
utilização e à estabilidade de alimentos nutritivos e à resiliência às mudanças climáticas.
Na campanha que está prestes a findar, perdemos 274.742 hectares de culturas diversas, o que
corresponde a 5.2% da área total semeada, devido às inundações, estiagem e pragas. Tivemos
inundações cá nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, e estiagem nas províncias de Tete, Gaza
e Maputo.
A lagarta de funil do milho afectou todas províncias, causando perdas de culturas. As províncias de
Gaza, Sofala e Tete foram as mais afectadas.
A doença do Mal de Panamá tem colocado entraves ao desenvolvimento da indústria da banana,
que nos últimos anos permitiu que Moçambique fosse um exportador de excelência para vários
mercados internacionais.
Nos bovinos, a febre aftosa tem dizimado os efectivos nacionais e tem inviabilizado a comercialização
da carne bovina, devido às restrições da circulação dos animais, como medida de prevenção da
propagação da doença.
Estes são alguns dos desafios que colocam pressão sobre a nossa área de investigação e exigem a
observância de medidas para a sua mitigação.
Por outro lado, precisamos de encontrar soluções consistentes para a problemática da
comercialização agrária, que constitui um dos principais entraves dos produtores para a viabilização
da actividade agrária. E esforços devem ser envidados para que tudo seja feito em prol da defesa dos
interesses supremos dos produtores.
O Ministério da Indústria e Comércio deve agir e colocar na sua prioridade a comercialização agrícola,
acompanhando assim a dinâmica da produção agrária.
Com a aprovação do Plano de Acção de Comercialização Agrícola 2018/2019, pretendemos que este
plano seja uma realidade e sirva de âncora para:
• Primeiro: acesso ao crédito para a comercialização agrícola, atravésdo Fundo Rotativo e de
Garantia à Comercialização;
• Segundo: assegurar a compra estratégica de excedentes para garantir a segurança alimentar e
nutricional; e
• Terceiro: facilitar uma ponte fluída entre os produtores, grandes superfícies e a indústrianacional.
Compatriotas,
Ao mesmo tempo que queremos agradecer às populações por acatarem os apelos das autoridades
no sentido de não movimentarem os animais em situações de risco de propagação da febre aftosa
e outras doenças, instamos aos criadores a colocarem em prática medidas de prevenção e controlo,
através da adopção de estratégias concertadas, tais como vacinações, banhos carracicidas e
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desparasitação dos animais.
Em relação ao preço de produtos agrários, que tem sido preocupação dos produtores, queremos
instar as associações a organizarem-se de forma a influenciar o processo de marcação dos preços
dos produtos agrários.
É nosso entendimento que um sistema de comercialização agrária justo deve incluir a concertação
entre produtores e comerciantes, tendo em vista garantir que os interesses de todos sejam
preservados.
Estimados Produtores, Criadores, Associações e Provedores de serviços;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Os dados sobre o prognóstico da época chuvosa mostram que, para a Campanha Agrária 2018/2019,
teremos chuvas abaixo do normal nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2018. Todavia, o
cenário conhecerá melhorias nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Assim, face a este cenário pluviométrico, instamos os produtores a acompanhar com a maior atenção
os conselhos sobre os melhores momentos para realizarem sementeiras, de forma a coincidirem com
o período de maior abundância de chuva; e os nossos serviços de investigação devem transformar
essa incerteza em oportunidade para treinar e capacitar mais camponeses e agricultores a observar
medidas de prevenção e de superação.
Ao Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, recomendamos que acelere o trabalho de
actualização do inquérito agrário, porque só com dados actualizados e fiáveis é que podemos
adoptar políticas e estratégias mais eficazes.
Instamos, da mesma forma, as instituições ligadas à promoção da segurança alimentar e nutricional
para que melhorem a qualidade da sua resposta ao problema de insegurança nutricional, coexistir
lado a lado com excedentes agrícolas e géneros alimentícios com alto valor nutritivo, incluindo frutas
e hortícolas.
Os sectores ligados ao armazenamento, escoamento, processamento e comercialização devem
aumentar o seu desempenho para que sejamos capazes de acrescentar valor aos nossos produtos
agrários e acelerarmos os passos da nossa caminhada da agricultura de subsistência rumo a uma
agricultura virada para o negócio.
Caros Compatriotas,
Em vossa representação, queremos endereçar uma palavra de apreço aos nossos parceiros
internacionais do sector agrário, em particular ao Banco Mundial, ao Banco Africano de
Desenvolvimento, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e todas as outras organizações
vocacionadas para a promoção da agricultura, por alinharem as suas intervenções com as prioridades
definidas pelo Governo da República de Moçambique.
Queremos saudar, igualmente, o papel do sector privado e de investigação que, actualmente, se têm
destacado com investimentos assinaláveis no sector de agricultura.
A título de exemplo, nos últimos 8 anos foram aprovados 225 projectos de grande impacto para o
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sector da agricultura, avaliados em cerca de 4,3 mil milhões de dólares.
Um reconhecimento especial aos mais de 3.200 extensionistas, meus amigos e colegas, que
diariamente assistem aos nossos produtores e criadores.
O Governo está a ponderar a sua acção para a formalização desta classe, por estar a condicionar
estrategicamente o crescimento de Moçambique.
A terminar, gostaríamos de reiterar o firme compromisso do Governo, de continuar a colocar o
sector da agricultura na mesa das suas prioridades. Aliás, tal é a razão da nossa presença neste
acto. Não descansaremos, enquanto o país não conseguir a autossuficiência nos principais produtos
de consumo no mercado nacional. Por isso, dizemos: Moçambique no aumento da produção e
produtividade, rumo à Fome Zero.
Queremos registar os nossos agradecimentos à população da Aldeia de Magaia, da Localidade de
Mpanca, do Posto Administrativo de Mavala, do Distrito de Balama e da Província de Cabo Delgado,
em geral, pela calorosa recepção.
Ao Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, felicitamos pelo alto nível de organização do
programa de lançamento da Campanha Agrária 2018/2019, em todo o território nacional, que
responsabiliza mais os moçambicanos para aderirem ao projecto nacional de aumento da produção
e produtividade agrícola, e toda a sua cadeia.
Desejamos muita sorte à província de Cabo Delgado, para a concretização das metas que
estabeleceram para 2018/2019.
Renovamos o nosso convite a todo o povo moçambicano, aos produtores, provedores de serviços e
de insumos, para que continuem engajados na produção agrária.
Pela Produção e Produtividade Agrária, Competitividade e Segurança Alimentar e Nutricional,
declaro aberta a Campanha Agrária 2018/2019.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Foto de Família por ocasião da Gala Anual dos Empreiteiros

GALA ANUAL DOS EMPREITEIROS
UMA ODE AOS CONSTRUTORES DO MOÇAMBIQUE, MELHOR QUE SE REVELA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Gala Anual dos Empreiteiros
Cidade de Maputo, 5 de Novembro de 2018

Empreiteiro discursando no evento
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Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros;
Magníficos Reitores das Instituições do Ensino Superior;
Ilustres Representantes do Sector Produtivo;
Senhores Membros do Corpo Diplomático e de Organizações Internacionais, aqui presentes;
Senhor Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique;
Senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros;
Senhores Representantes das Associações Provinciais de Empreiteiros;
Caros Empreiteiros;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Mais um ano de intenso labor caminha para o fim e, um pouco, por todos os sectores de actividade.
É por isso que se procura fazer o habitual exercício de reflexão sobre o nosso desempenho; isto é,
as nossas realizações, constrangimentos, desafios, bem como as perspectivas. É, igualmente, um
momento de celebração dos pequenos sucessos que nos revigoram.
É desta maneira que gostaríamos de iniciar esta intervenção, manifestando a nossa alegria e
gratidão pelo convite que nos foi formulado para fazermos parte da presente Edição, a sexta da
Gala Anual da Federação Moçambicana de Empreiteiros –, um segmento do sector privado que,
pedra-a-pedra, constrói, com sacrifício gratificante, este belo Moçambique.
O evento, sem deixar de ter o rigor de uma gala, conserva a alegria e informalidade típicas dos
momentos de convívio social entre colegas, amigos, parceiros e profissionais desta e de outras áreas
afins, que aqui se reúnem: aqueles homens e mulheres que menos falam e muito fazem.
Aos representantes do movimento associativo, que vieram de outras latitudes do nosso país,
endereçamos efusivos cumprimentos de boas vindas, fazendo votos de uma excelente estadia nesta
Cidade de todos nós que, hoje, se faz anfitriã da gala dos construtores.
Caros Empreiteiros,
Há poucos meses, precisamente, no dia 8 de Junho do presente ano, tivemos o ensejo de interagir
com a vossa classe – no âmbito da visita que efectuámos à província e cidade de Maputo –, na
nossa forma de governar, que escolhemos manter diálogo com os vários sectores políticos, sociais
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e económicos.
Nessa visita, investimos o nosso tempo para auscultar, de forma específica, as preocupações e
partilhar reflexões com os empreiteiros, e deles aprender.
Fazemos referência a esse encontro porque conseguimos ouvir, em discurso directo, a visão dos
empreiteiros nacionais face aos grandes desafios que se colocam no sector da construção.
Durante o encontro, o Governo confirmou, uma vez mais, que o empresariado do ramo da construção,
assim como a Ordem dos Engenheiros do nosso país, que tanto nos honra com a sua presença aqui,
são intervenientes fundamentais no desenvolvimento do nosso país, que não se preocupam apenas
em criticar; procuram encontrar soluções para os problemas da sua responsabilidade.
Recordamos, vivamente, que desse encontro saímos com uma compreensão clara sobre a forma
como a classe dos empreiteiros equaciona os principais problemas que enfrenta, no meio de
adversidades.
Viemos, pois, a este evento, com a convicção de que as recomendações que fizemos nesse encontro,
resultantes da partilha de pontos de vista e visões, tenham merecido o devido e necessário
acompanhamento, e que as questões fundamentais, conjunturais e específicas estejam a ter espaço
de reflexão permanente e responsável por parte do sector de construção civil.
No encontro de Junho, estimulamos o facto desta classe empresarial, liderada pela Federação
Moçambicana de Empreiteiros, estar mais unida; reconhecemos a importância de uma actuação
coordenada entre os sectores público e privado, entre a componente nacional e estrangeira, assim
como entre os operadores do sector da construção e o Governo.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Temos ouvido o clamor justo dos empreiteiros, por uma efectiva e maior participação na construção
do país.
A este clamor, devemos aliar o elevado profissionalismo, responsabilidade, ética e honestidade que
devem ser a condição para a elegibilidade para executar obras públicas.
A actividade empresarial exige que se tenha o mais alto nível de rigorosidade, no contexto de um
mercado de muita concorrência, onde se exige cada vez melhor qualidade de obras.
Aquele que tiver melhores soluções tecnológicas para a construção e manutenção de infraestruturas,
oferecendo qualidade e preços competitivos, certamente, tem mais probabilidades de conquistar
mais clientes.
A componente legislativa merece, igualmente, atenção especial, por regular e tornar eficaz e eficiente
o relacionamento entre todos os intervenientes, nas obras de infra-estruturas. Desde a planificação,
financiamento, implementação, execução até à sua utilização.
É esta a visão holística que sentimos quando interagimos com os empreiteiros e que importa replicar
em toda a sociedade.
A materialização do nosso programa de governação pressupõe muitos investimentos na construção
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de infra-estruturas que impulsionem o esforço titânico que fazemos para melhorar as condições de
vida dos moçambicanos.
A vitória na luta pelo desenvolvimento sócio-económico será possível à medida que formos
apetrechando todo o território nacional com infra-estruturas em quantidade e qualidade, que
resistam aos desastres naturais que se vão tornando extremos e frequentes, face às mudanças
climáticas.
Entre essas infraestruturas está a urbanização dos aglomerados populacionais e a garantia de acesso
à habitação condigna, água e saneamento; unidades sanitárias, instituições de ensino, transportes e
comunicações, que tornam Moçambique um país em construção!
Para esta dimensão de desafios, o Governo tem o sector empresarial nacional e os empreiteiros, em
particular, como o seu principal parceiro.
É nessa perspectiva que estamos aqui, para aprofundar esta parceria, para aumentarmos a nossa
capacidade de resposta, gerando mudanças de vulto na vida das comunidades.
Sabemos que há aspectos por rever, melhorar e consolidar, para tornar o mercado de construção
mais dinâmico e de concorrência justa.
Continuaremos a envidar esforços para intensificar o combate à corrupção no sector da construção,
sobretudo, no processo de contratação de empreitadas de obras públicas.
Estejamos determinados na erradicação e responsabilização de obras mal paradas, abandonadas,
de baixa qualidade, entre outros malefícios que afectam este sector.
Caros Empreiteiros,
E porque estamos unidos na construção de Moçambique, como diz, e muito bem, o vosso lema,
gostaria de vos recordar que o Governo Moçambicano criou, muito recentemente, e em resposta
a um clamor há muito ecoado, a Inspecção Geral de Obras Públicas, um importante órgão para o
controlo da qualidade das obras públicas.
É parte do nosso esforço na criação de um ambiente saudável entre a vossa classe e a sociedade.
Aos Empreiteiros, além das recomendações que anteriormente deixamos, gostaríamos, uma vez
mais, de realçar o seguinte:
• não optar por preços mais baixos, sem margem de risco, como forma fácil, apenas para
ganharem os concursos: porque, muitas vezes, esta é a razão por que não honram os vossos
compromissos;
• evitar a fixação de prazos demasiado curtos, como forma de impressionar os donos da obra,
e não aplicar materiais de baixa qualidade – porque isso desvaloriza o vosso desempenho e
esforços;
• não empregar técnicos sem qualificação para a natureza e dimensão das obras que realizam;
• procurar implementar o Decreto nº 5/2016, que recomenda que os materiais usados nas obras
sejam objecto do controlo pelo Laboratório de Engenharia de Moçambique;
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• evitar a tendência excessiva de trabalhos a mais, ou seja, não previstos, o que revela deficiente
planificação ou contratos mal firmados no acto da adjudicação, e devem facturar apenas os
trabalhos realizados;
• Todos os empreiteiros, gestores e técnicos do sector devem ter o domínio dos regulamentos em
vigor no país.
Desta forma, estaremos a contribuir para a qualidade e resiliência das infra-estruturas, dentro duma
estrutura de custos racional.
Queremos, igualmente, apelar a todos os contratantes, ou donos das obras, sejam elas Instituições
do Estado ou outras, para observar o seguinte:
• melhorar os critérios de avaliação dos concursos, não se baseando apenas no menor preço, mas
sim no critério de melhor qualidade técnica – ou critérios conjugados – e deixar de pressionar
os prazos, simplesmente, para assegurarem as inaugurações;
• garantir que nas UGEA façam parte técnicos que conheçam as áreas concorridas e tenham
habilidades profissionalmente reconhecidas;
• melhorar a qualidade da fiscalização e fazer com que a mesma seja realizada por entidades com
experiência reconhecida e devidamente autorizada;
• os concursos devem ser lançados quando se tem a certeza sobre o cabimento orçamental da
respectiva obra ou actividade;
• garantir que os actos de licenciamento dos consultores e empreiteiros cumpram, com rigor, os
requisitos regulamentares.
Queremos renovar a nossa solicitação para que a Ordem dos Engenheiros continue a divulgar
regularmente, ou sempre que solicitado, a lista de engenheiros habilitados, para que as obras em
Moçambique não sejam erguidas por simples curiosos, sem obedecer às exigências técnicas.
Como Governo, incentivamos o fortalecimento dos mecanismos de diálogo entre o sector público
e privado, aperfeiçoando os procedimentos, através de encontros regulares entre esses sectores
público e privado.
Encorajamos-vos a trabalhar com as empresas estrangeiras congéneres, que operam em
Moçambique. Elas não devem ser encaradas como concorrentes, mas sim como empresas parceiras
para a promoção do crescimento do sector da construção no nosso país.
Para obras de grande dimensão, ou de carácter complexo, devem admitir a possibilidade de se
associar na base de vantagens partilhadas e, as grandes empresas devem puxar pelas médias e/ou
pequenas empresas, como forma de tornar a classe de construção cada vez mais robusta.
Encorajamos a Federação Moçambicana de Empreiteiros a apostar na formação técnica e
profissional, sobretudo de jovens, e que continue a estabelecer parcerias de vários tipos, que sejam
mutuamente vantajosas.
Desta forma, poderá responder não só às necessidades em infra-estruturas, nas diversas áreas, mas
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também irá promover o crescimento das empresas nacionais, através da transferência do know how
e das novas tecnologias que caracterizam a indústria da construção.
O nosso sonho é que aquele nosso pedreiro, artesão, que ganha a vida erguendo as nossas casas,
estabelecimentos comerciais – e executa outras obras que contribuem para a rápida urbanização
que se assiste no país –, se faça um profissional certificado que cumpre normas.
Este pedreiro, serralheiro, pintor e carpinteiro ao formar a sua equipa, gera postos de trabalho que
sustentam famílias, contribuindo para o combate à pobreza no nosso país.
Urge que este cidadão, hoje vosso eventual, ou operário sazonal, saia da informalidade e, com os
empreiteiros moçambicanos, partilhe e colha experiências diversas que enriqueçam as dinâmicas e
a qualidade da construção em Moçambique.
Distintos convidados,
Para terminar, queremos aqui felicitar a Federação de Empreiteiros pelo alto nível de organização
desta gala e pelo lançamento da revista Construir que, há momentos, tivemos o privilégio de
testemunhar.
Esperamos que dinamize os progressos que se exigem no trabalho dos empreiteiros e que seja
uma lufada de ar fresco, em termos de ser mais um meio para propiciar a superação dos desafios
presentes e, quiçá, futuros.
Desejamos que a revista leve bem longe a vida e obra da Federação e que seja fonte de inspiração
para o surgimento e projeção de mais empreiteiros no país.
Fazemos votos, também, para que a Publicação seja uma plataforma que desperte mais talentos e
vocações para o empreendedorismo, no sector de construção, forjando neles um espírito profissional
que os torne empreiteiros de um Moçambique que se revela como referência do bem-construir, e
seja espaço de partilha de experiências.
Destacamos, igualmente, o simbolismo pela homenagem feita, através dos certificados que acabámos
de atribuir aos novos membros do Clube de Grandes Empreiteiros, titulares e colaboradores da
Federação Moçambicana de Empreiteiros.
Pensamos que este acto, mais do que premiar os contemplados através de certificados, reconhece e
honra a todos os profissionais do sector da construção civil, pequenos, grandes, privados ou públicos.
A todos eles, felicitamos e desejamos sucessos. Reitero as minhas felicitações aos organizadores
deste evento, que está a ser um sucesso, e acreditamos que continuará a sê-lo, na sua componente
de socialização.
Eu e o meu Governo, através do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos,
estamos abertos para, juntamente com o sector privado, transformarmos este mandato numa
ocasião para projectar o construtor moçambicano e o país além-fronteiras.
Que na próxima oportunidade celebremos mais e melhores realizações conjuntas.
Muito obrigado pela vossa atenção!

COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

233

Presidente da República discursando por ocasião do evento

CADEIAS DE VALOR AGRÍCOLA
REVOLUCIONANDO O SECTOR E PROMOVENDO PARCERIAS PÚBLICOPRIVADAS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, na Cerimónia de Inauguração da Refinaria de Açúcar Tongaat Hulett
Xinavane, 30 de Novembro de 2018

Presidente da República parabenizando investidores
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Venerando Presidente do Conselho Constitucional;
Senhor Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar;
Senhor Governador da Província de Maputo;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhora Administradora do Distrito da Manhiça;
Senhor Presidente do Conselho de Administração do Grupo Tongaat Hulett;
Estimados Representantes das Associações de Camponeses;
Ilustres Membros do Corpo Diplomático Acreditado em Moçambique, aqui presentes;
Senhores Dirigentes de Empresas Públicas e Privadas;
Senhores Membros do Conselho de Administração e Quadros da Tongaat Hulett Açucareira de
Xinavane;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Apraz-nos iniciar a nossa intervenção, saudando a todos os presentes nesta cerimónia alusiva à
inauguração do Módulo de Refinação de Açúcar, da Tongaat Hulett – Açucareira de Xinavane, cujo
processo de construção teve início em Setembro de 2016.
Reiteramos a nossa saudação à população e ao Governo da província de Maputo que, ao longo do
tempo, tem sabido valorizar e acarinhar a Indústria Açucareira de Xinavane, empreendimento que
emprega, de forma directa e indirecta, cerca de nove mil e quinhentos trabalhadores.
À Tongaat Hulett – Açucareira de Xinavane, endereçamos uma palavra de apreço, por continuar a
depositar confiança no nosso país, sendo testemunho deste facto a presente cerimónia, dando o
vosso contributo valioso para a dinamização da industrialização no nosso país.
A saudação estende-se a todos os produtores, entre as associações e produtores individuais dos
distritos da Manhiça, Magude e Moamba, pelo seu empenho no cultivo da cana-de-açúcar – o que
tem possibilitado a viabilização da produção de açúcar na sua vasta cadeia de valor.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A indústria continua a ser uma das modalidades principais em Moçambique, para a transformação
estrutural e aumento da competitividade da economia nacional, bem como para a sua inserção no
mercado mundial.
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O Governo tem estado a encorajar o sector privado a participar, activamente, na industrialização
do país, tendo em vista promover o acréscimo de valor aos recursos naturais, reduzindo a nossa
dependência em relação às importações, tornando a economia diversificada e mais resiliente a
choques internos e externos.
Neste contexto, os investimentos para a transformação dos recursos naturais no país, gerando
efeitos multiplicadores na economia, com impacto sobre a melhoria das condições de vida da nossa
população, como é o caso desta fábrica, constituem uma prioridade.
A materialização do Projecto da Unidade de Refinação de Açúcar de Xinavane responde aos objectivos
do Programa Quinquenal do Governo, no que concerne ao processo de transformação de recursos
naturais em oportunidades de emprego e aumento da renda.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Como nos foi informado, as operações desta unidade fabril permitirão aumentar a capacidade
nacional de produção de açúcar refinado em mais noventa mil toneladas destinadas à satisfação
das necessidades de consumo interno, sendo que o remanescente poderá ser disponibilizado ao
mercado de exportação, onde já existem potenciais clientes.
É nossa convicção que o impacto sócio-económico deste projecto se venha a traduzir na melhoria
das condições de vida da população, por via da criação de novos postos de trabalho directos, e
outros indirectos, ao longo da cadeia de cultivo, transporte, produção de açúcar, distribuição,
contribuindo, assim, para o contínuo desenvolvimento rural.
O aumento da produção de açúcar refinado irá, igualmente, fortalecer as ligações entre a indústria
açucareira e outros sectores da economia nacional, com particular realce para a indústria alimentar
e de bebidas, que se servem deste produto como matéria-prima. Ficam assim respondidos os
clamores desta indústria, com a possibilidade de disponibilizar esse produto à altura das exigências
de qualidade, disponibilidade e a preços competitivos.
As operações de refinação do açúcar em Moçambique devem remeter para a história a dependência
de importações e permitir o aumento das poupanças que deverão ser orientadas para o cumprimento
de outras prioridades inadiáveis para o bem dos moçambicanos.
O Governo continuará a desempenhar o seu papel de catalisador e facilitador destes investimentos,
acarinhando a indústria e ajudando-a a ultrapassar as adversidades que limitem o seu
estabelecimento, expansão e prevalência, e, sobretudo, a aprimorar as medidas da sua protecção,
com destaque para a indústria açucareira.
Compatriotas,
O sector açucareiro tornou-se o maior empregador industrial do país e, actualmente, emprega mais
de 30.000 trabalhadores, entre permanentes e sazonais oriundos, sobretudo, das zonas rurais, onde
as alternativas de emprego são escassas.
A indústria açucareira em Moçambique, ao promover a participação das famílias rurais na produção
da cana-de-açúcar, para fornecer às fábricas, transforma agricultores de subsistência em comerciais,
empoderando-os economicamente.
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Notamos com muita satisfação as sinergias no uso das infra-estruturas agrícolas e a transferência
de conhecimento dos produtores comerciais, que vai alicerçando o aumento da produção de bens
alimentares como a batata, o milho e hortícolas, pelas associações de camponeses abrangidas pelo
programa de produção de cana.
Vemos também, com entusiasmo, a participação da indústria junto das instituições do Governo,
em aspectos relativos à gestão da água na bacia do Incomáti, acção relevante no contexto do uso
sustentável dos recursos, prevenção e mitigação das adversidades decorrentes das mudanças
climáticas.
Com os níveis actuais de produção de açúcar bruto em torno das 450 mil toneladas por ano, e as
operações de refinação ao redor de 90 mil toneladas, também por ano, o nosso país passa a ser
auto-suficiente em açúcar bruto e refinado.
É daí que, no âmbito da Diplomacia Económica que temos estado a realizar, oferecemos de forma
recorrente e insistente, aos países africanos, as vantagens comparativas de apostarem no açúcar
moçambicano.
Contudo, prevalecem desafios neste subsector, entre os quais destacamos os seguintes:
• A necessidade de prosseguir com o investimento, para estimular o desenvolvimento de outras
cadeias de valor nas áreas de bio-energia, pecuária – por via da produção de ração animal,
etanol e bioplásticos, entre outras;
• A melhoria da eficiência e dos índices de produção, para o que esperamos que o subsector de
açúcar continue a conquistar o mercado regional e internacional e, desse modo, consolidar a
posição de Moçambique como campeão na produção e exportação de açúcar;
• Valorizar o conteúdo local nos serviços fornecidos a esta fábrica, como são os casos dos
alimentos, uniforme e a sacaria; diferentes tipos de caixas, bem assim os serviços de manutenção
de equipamentos e os serviços de transporte que realizam.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Para complementar os esforços do nosso Governo, de promover a inclusão e o empoderamento
económico dos moçambicanos, gostaríamos de exortar aos investidores do subsector de açúcar
a continuarem a intensificar a assistência técnica e transferência de tecnologia aos agricultores,
na produção da cana-de-açúcar e aumento da produtividade de culturas alimentares, com vista a
garantir a segurança alimentar e nutricional.
Incentivamos a que continuem a orientar os vossos investimentos para as acções de responsabilidade
social, alinhando-as com os planos de desenvolvimento dos distritos.
Termino, reiterando as nossas felicitações ao Grupo Tongaat Hulett, pela persistente decisão de
investir na açucareira de Xinavane, e esperamos que as operações desta refinaria contribuam para
dinamizar o desenvolvimento desta região, em particular, e do país, em geral.
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Quero, mais uma vez, reafirmar o compromisso do Governo de continuar a apoiar o sub-sector do
açúcar e apelar a todas as instituições intervenientes para criarem um ambiente favorável, para que
a indústria continue a investir no aumento e diversificação da produção, acção imprescindível para a
sustentabilidade do sector face aos desafios do mercado doméstico e internacional, e que não esteja
exposta a uma concorrência desleal.
Com estas palavras, declaro inaugurada a linha de Refinação de Açúcar da Tongaat Hulett.

Muito obrigado!
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Presidente da República recebendo das mãos do Representante da Fábrica, uma lembrança
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CAPÍTULO IV

DESENVOLVIMENTO DE
INFRA-ESTRUTURAS
SÓCIO-ECONÓMICAS

Presidente da República descerrando a lápide do Edifício da Delegação Distrital do INSS KA-MUBUKUANA

INAUGURAÇÃO DA DELEGAÇÃO DISTRITAL DO INSS DE
KA-MUBUKUANA
COLOCANDO OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA SOCIAL CADA VEZ
MAIS PRÓXIMOS DOS CIDADÃOS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração da Delegação Distrital do Instituto Nacional
de Segurança Social do Distrito de Ka-Mubukuana.
Cidade de Maputo, 6 de Junho de 2018

Parte frontal do Edifício da Delegação Distrital do INSS KA-MUBUKUANA
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Senhora Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social;
Senhor Representante da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM-Central
Sindical;
Senhor Representante da Confederação dos Sindicatos Livres e Independentes de Moçambique
– CONSILMO;
Caros Pensionistas da Segurança Social;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Estamos aqui para procedermos à entrega da Delegação do Instituto Nacional de Segurança Social
deste Distrito, uma infra-estrutura que coloca os serviços de segurança social cada vez mais
próximos dos contribuintes, dos beneficiários e dos pensionistas de Ka-Mubukuana e da cidade de
Maputo, no geral, num exercício que temos vindo a concretizar: o de levar os serviços para perto das
comunidades.
Nestes termos, queremos felicitar ao Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, e ao
Instituto Nacional de Segurança Social em particular, o Governo e Município da Cidade de Maputo,
por este feito que responde, de forma objectiva, ao nosso compromisso eleitoral de servir o Povo
Moçambicano.
A todos que se dignaram honrar-nos com a sua presença nesta cerimónia, dirijo uma palavra de
apreço e gratidão.
Distintos Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Considerando que esta inauguração tem lugar a escassos dias de celebrarmos o Quadragésimo
Terceiro aniversário da nossa Independência Nacional, urge recordar que milhares de compatriotas
nossos não beneficiaram deste direito durante o período colonial.
Com o advento da Independência Nacional e, mais tarde, com a implementação do sistema universal
de segurança social obrigatório, que hoje vigora no país, o trabalhador moçambicano passou a
estar protegido pelo Estado, em caso de impedimento temporário ou permanente para continuar a
trabalhar.
Este sistema permite que, em caso de reforma, doença ou morte, o trabalhador – ou a sua família –
possa desfrutar, com tranquilidade e segurança, da sua pensão, como resultado dos descontos que
efectuou ao longo da sua vida profissional activa.
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Em palavras simples, diríamos que a provisão de Protecção e Segurança Social é também um dos
frutos da Independência Nacional.
E hoje estamos a testemunhar que este ganho da independência está cada vez mais próximo do
cidadão.
Alegra-nos constatar que o nosso Sistema de Segurança Social já inscreveu setenta mil empresas,
abrangendo cerca de um milhão e quatrocentos trabalhadores, e cinquenta e dois pensionistas.
Melhor ainda, conforta-nos que, tanto os beneficiários, como os pensionistas, recebam, mensalmente,
as suas pensões de reforma e subsídios directamente nas suas contas bancárias, conferindo maior
transparência e segurança ao sistema, e possibilitando a poupança.
Quando, por Decreto Presidencial, criamos e denominamos o pelouro que lida com estas matérias
de Ministério de Trabalho, Emprego e Segurança Social, não pretendíamos fazer um mero exercício
semântico.
Quisemos transmitir a mensagem de que a segurança social está na centralidade da nossa acção
governativa, ao mesmo nível que o emprego e o trabalho para jovens.
Queríamos, igualmente, passar a mensagem de que os serviços de Segurança Social devem ser
sustentáveis, em benefício do contribuinte e pensionista.
Por isso, a infra-estrutura que acabámos de inaugurar deve traduzir-se na melhoria dos serviços
prestados aos utentes, desde o acarinhamento ao empresário que emprega o nosso cidadão, para
que canalize as contribuições dos seus trabalhadores.
O cidadão, com o seu suor, produz renda para o país; por isso, devemos dar-lhe uma atenção especial,
quando procura saber da sua situação contributiva.
Vamos encorajar e mobilizar os trabalhadores por conta própria para que se inscrevam e paguem as
suas contribuições, como forma de sua auto-defesa e como forma de preparar o amanhã.
Caros Participantes,
Desde o ano 2015, além desta infra-estrutura, já construímos sete delegações distritais,
nomeadamente, de Dondo e Marromeu, na província de Sofala; de Manhiça, na província de Maputo;
de Vilankulo, em Inhambane, de Cuamba, na província do Niassa, de Montepuez, em Cabo Delgado e
de Monapo, na província de Nampula.
Os esforços do Governo só alcançam os objectivos definidos quando correspondidos pela dedicação
e brio dos profissionais afectos nestas delegações e, em particular, nesta que acabámos de inaugurar.
Para o efeito, recomendamos:
• mudança de atitude e postura dos funcionários em relação aos utentes, optimizando, deste
modo, a vossa forma de ser, estar, pensar e lidar com o trabalho, procurando cada vez mais a
excelência. Aliás, os vossos patrões são os pensionistas e os contribuintes;
• no exercício da vossa actividade, devem privilegiar o uso das tecnologias de informação e
comunicação, para flexibilizar a resposta às preocupações dos vossos utentes; e
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• não menos importante, devem assegurar a conservação, manutenção permanente destas
instalações, para que sirvam a vocês e às próximas gerações de funcionários.
Queremos usar este espaço para reconhecer os resultados das reformas que vêm sendo introduzidas
pela família do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social.
Durante a visita ao Ministério, tivemos a oportunidade de testemunhar que os trabalhadores já
podem consultar, através do telefone, a sua situação contributiva. Se o empregador canalizou ou
não a sua contribuição ao Instituto Nacional de Segurança Social.
Igualmente, tomámos conhecimento, com agrado, de que os empresários, a partir das suas empresas
podem tratar da documentação de segurança social e fazer os respectivos pagamentos via internet.
Com satisfação, tomámos nota de que há uma grande redução do tempo de processamento da
pensão, de seis meses para quinze a trinta dias, no máximo.
Estas são grandes vitórias, tangíveis, que o Governo, através do Ministério do Trabalho, Emprego e
Segurança Social, tem estado a festejar.
E, durante a nossa visita a estas instalações, testemunhámos com júbilo a realização da Prova de
Vida Biométrica dos pensionistas, o que confere mais segurança e transparência a este processo.
Diante destes factos, temos razões para afirmar que, com passos firmes, temos vindo a cumprir a
nossa promessa de colocar os Serviços de Segurança Social cada vez mais próximos dos Cidadãos.
Com estas palavras, declaro inaugurada a Delegação Distrital do Instituto Nacional de Segurança
Social do Distrito de Ka-Mubukuana.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Membros do Corpo Diplomático Acreditado em Moçambique saudando o Presidente da República por ocasião da inauguração do Edifício Sede do INS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração do Edifício Sede do Instituto Nacional de
Saúde (INS)
Província de Maputo, 13 de Junho de 2018

Foto de Família por ocasião da inauguração do Edifício Sede do Instituto Nacional de Saúde
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Senhora Ministra da Saúde;
Senhor Embaixador dos Estados Unidos da América;
Senhora Secretária Permanente da Província de Maputo;
Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditado em Moçambique
Senhor Presidente da Assembleia Provincial;
Senhor Director-Geral do Instituto Nacional de Saúde;
Senhor Administrador do Distrito de Marracuene;
Senhores Membros do Governo Provincial;
Ilustres Líderes Comunitários;
Senhor Director do Centro do Controle de Doenças em África (União Africana);
Senhores Directores dos Institutos de Angola, Brasil, Portugal e dos Estados Unidos da América;
Caros Trabalhadores do Instituto Nacional de Saúde;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me, em primeiro lugar, saudar a todos os presentes nesta cerimónia de inauguração do
Edifício Sede do Instituto Nacional de Saúde.
O Instituto Nacional de Saúde é uma instituição vocacionada para a gestão, regulamentação e
fiscalização de toda a actividade relacionada com a geração de evidências técnico-científicas em
Saúde, em Moçambique.
A nossa satisfação é enorme, por estarmos a materializar, hoje, mais um importante compromisso do
nosso governo, de prover infra-estruturas de qualidade, com vista a melhorar o sector da saúde, no
âmbito da investigação científica, como catalisador do desenvolvimento sócio-económico do país.
Com a inauguração destas belas e modernas instalações, damos um passo significativo na
consolidação de uma sociedade que busca soluções cientificamente comprovadas para a melhoria
sustentável da saúde do seu povo.
Por isso, sentimo-nos honrados em inaugurar estas instalações para uma instituição que há mais
de quatro décadas tem estado a crescer, prestando um grande contributo para o fortalecimento do
nosso sistema nacional de saúde.
O Instituto Nacional de Saúde, criado em 1975, tem estado a responder à demanda de evidência
científica para apoiar o sector da saúde no controlo de endemias.
O Instituto Nacional de Saúde, hoje, tornou-se num dos mais consolidados e mais abrangentes
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Institutos Nacionais de Saúde no continente africano.
As suas áreas de actuação incluem a investigação científica, a referência laboratorial, formação,
comunicação em saúde, realização de inquéritos, vigilância e observação em saúde.
Ao longo das quatro décadas da sua actividade, vários foram os marcos que testemunharam o papel
chave que desempenha este Instituto, no sector de Saúde.
Queremos enaltecer os esforços desenvolvidos no que tange a:
• Realização dos Inquéritos Nacionais de Prevalência de HIV, em 2009 e 2015, que têm facilitado
ao país monitorar a tendência da epidemia do HIV;
• Realização do Primeiro Inventário de Infra-estruturas, Recursos Humanos, Equipamentos e
Serviços de Saúde, actualmente em curso;
• Realização periódica das Jornadas Nacionais de Saúde, o maior evento científico e de discussão
de políticas de Saúde no País;
• Acreditação Internacional de três dos seus laboratórios nacionais de referência; e
• Investigação do surto de intoxicação alimentar, devido à ingestão de uma bebida tradicional,
conhecida como Pombe, em Chitima, Província de Tete, em 2015;
Caros Convidados,
A inauguração das novas instalações do Instituto Nacional de Saúde acontece apenas meses após
a redefinição da natureza, atribuição e competências desta instituição, com vista a intensificar a
coordenação, gestão e a realização da investigação em saúde no país.
Todas estas acções são uma demonstração clara do reconhecimento que o nosso Governo tem dado
às acções de geração de evidência científica no sector da saúde.
Assim, é nossa expectativa, e convicção, que estas novas instalações permitam ao Instituto Nacional
de Saúde cumprir com qualidade e excelência técnico-científica as suas atribuições em prol do bemestar de todos os moçambicanos.
Este edifício, que hoje inauguramos, inclui laboratórios que estão equipados com tecnologia
moderna para o diagnóstico especializado e para a investigação de um grande leque de doenças que
enfermam o nosso povo.
Um dos laboratórios, que merece destaque neste imponente empreendimento, é o laboratório de Alta
Contenção, onde podem ser testadas, com toda a segurança, amostras de pacientes com suspeita
de infecção por patógenos altamente perigosos, que têm estado a constituir grande preocupação
para nós.
Assim, foi com imenso orgulho que testemunhei hoje que o país passará, em breve, a contar com
capacidade técnica, tecnológica e de infra-estruturas para o diagnóstico rápido e seguro de vírus
altamente perigosos como, por exemplo, o Ébola.
Ficamos também encorajados por saber que vários quadros do Instituto Nacional de Saúde estão
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a ser treinados e capacitados em várias instituições internacionais, a nível de Doutoramento e PósDoutoramento, com vista a assegurar que a instituição alcance e mantenha níveis de excelência em
todas as suas áreas de actuação.
Estamos estimulados ainda por conhecer as várias parcerias que o Instituto Nacional de Saúde
tem estabelecido a nível regional, a nível da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa e a nível
internacional, demonstrando o carácter global da saúde pública e da investigação científica.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A Saúde é um bem precioso que é necessário promover, preservar, proteger e manter, para melhorar
a qualidade de vida do nosso povo.
Por isso, continuamos a edificar um Serviço Nacional de Saúde forte e resiliente, assente nos
princípios gerais dos Cuidados de Saúde Primários, como estabelecido no Programa Quinquenal do
Governo.
Para terminar, gostaria de felicitar ao Ministério da Saúde pelo seu empenho na busca de melhor
saúde para os Moçambicanos.
Gostaria, também, de expressar um agradecimento aos nossos parceiros e amigos neste projecto,
em especial ao Governo dos Estados Unidos da América que apoiou financeira e tecnicamente a
construção deste edifício.
Moçambique saberá honrar este apoio, fazendo uso condigno deste investimento.
Este instituto é dos moçambicanos; é para servir a todos os moçambicanos.
Aproveito a oportunidade para endereçar uma saudação especial aos profissionais da saúde que,
com a sua dedicação, profissionalismo e empenho, asseguram a prestação de cuidados de saúde ao
povo moçambicano do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico.
Aos funcionários do Instituto Nacional de Saúde, gostaria de encorajar que continuem a dar o seu
melhor em prol do bem-estar de todos nós, os moçambicanos, e que façam uma utilização correcta
e eficiente das infra-estruturas hoje inauguradas e, oficialmente, entregues às vossas mãos.
Com estas palavras, declaro inaugurado o Edifício Sede do Instituto Nacional de Saúde.

Muito obrigado!
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Presidente da República descerrando a lápide do Palácio

VISÃO INTEGRADA DO SISTEMA DA ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA,
CORPORIZADA
NUMA PLANTA FÍSICA COMUM
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique,
por ocasião da cerimónia de inauguração do Palácio da Justiça da Cidade de Nampula.
Cidade de Nampula, 28 de Junho de 2018.

Presidente da República ladeado pelo Governador da Provincia de Nampula
(esquerda) e pelo Ministro da Justiça (direita)
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Senhor Ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos;
Senhores Ministros;
Senhor Governador da Província de Nampula;
Senhor Administrador do Distrito de Nampula;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nampula;
Senhor Secretário-Geral do Tribunal Supremo,
Senhor Secretário-Geral da Procuradoria Geral da República;
Senhor Director-Geral do Serviço Nacional Penitenciário;
Senhor Director-Geral do Instituto de Patrocínio da Assistência Jurídica;
Senhores Magistrados Judiciais e do Ministério Público;
Senhor Secretário-Geral Adjunto do Serviço Nacional de Investigação Criminal;
Senhor Embaixador do Reino da Dinamarca;
Respeitados Líderes Comunitários, Religiosos e das Organizações da Sociedade Civil;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Queremos, antes, render homenagem ao Presidente da Assembleia Provincial de Nampula e ao
Régulo de Nampula.
Iniciamos esta celebração, por ocasião da inauguração deste imponente Palácio da Justiça da Cidade
de Nampula, com uma saudação muito especial à população da Província de Nampula, beneficiária
directa desta infra-estrutura, que alberga várias instituições do sistema da Administração da Justiça.
Esta inauguração é sinal inequívoco do esforço contínuo do Governo na promoção de uma justiça
mais célere, de melhor qualidade, cada vez mais próxima do cidadão e que responda aos seus
anseios.
Neste sentido, um grande apreço e profundo reconhecimento é dirigido a todos os Magistrados
Judiciais e do Ministério Público, Membros da Polícia da República de Moçambique, Advogados e
todos os profissionais do sector da administração da justiça que, em condições desafiantes, têm
sabido cumprir com zelo e dedicação as suas obrigações e manter este país um Estado de Direito
Democrático.
Ao enaltecermos o papel do Sector da Justiça, no quadro dos grandes objectivos do desenvolvimento
do País, fazemo-lo com a consciência plena de que se trata de um sector muito sensível.
As decisões destes órgãos que, por vezes, são dificilmente entendidas, são directamente relacionadas
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com a vida de cada cidadão e organização, particularmente os direitos, liberdades e garantias
fundamentais constitucionalmente consagrados.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A inauguração do Palácio da Justiça da Cidade de Nampula ocorre num momento em que acabámos
de celebrar, no dia 25 de Junho, o quadragésimo terceiro aniversário da Independência Nacional,
uma conquista que impõe a todos o dever de contribuir para a sua consolidação.
O respeito dos direitos, liberdades fundamentais e suas garantias constitui condição essencial
para a elevação da dignidade do povo, objectivo que sempre esteve subjacente na nossa luta pela
libertação nacional, hoje meta central para a consolidação do Estado de Direito Democrático.
Os funcionários que trabalharem nestas instalações, com melhores condições, são obrigados a
impulsionar maior celeridade processual, para conquistar a confiança do cidadão, desencorajando-o
de recorrer à justiça pelas próprias mãos.
Temos acompanhado atentamente os esforços feitos pelas instituições da administração da justiça,
para resolver os problemas que preocupam aos cidadãos, à sociedade e ao sistema, através da
realização de julgamentos em campanha e aplicação das medidas alternativas à pena de prisão.
Desafiamo-las, igualmente, a desenvolver e aperfeiçoar outros mecanismos de resolução de
conflitos, estreitando a sua colaboração com os Tribunais Comunitários, a Arbitragem e outros que
se mostrem adequados à realidade local e compatíveis com os interesses do Estado.
Estas medidas poderão contribuir para produzir efeitos com impactos imediatos, traduzindose na redução da superlotação penitenciária, reposição da celeridade processual, reeducação e
ressocialização dos cidadãos condenados, fim último das penas.
Estimados Oficiais da Justiça,
Permitam-me visualizar algumas expectativas do povo em torno do nobre trabalho que realizam:
• Maior observância da ética e deontologia profissionais;
• Maior respeito aos direitos dos cidadãos;
• Maior capacidade de prevenção criminal;
• Maior observância da lei pelos cidadãos e instituições públicas e privadas;
• Maior celeridade processual;
• Maior coesão do sistema de administração da justiça;
• Garantia do cumprimento das penas e outras decisões judiciais, elementos essenciais para
revertermos o sentimento de impunidade dos violadores da lei;
• Um sistema penitenciário capaz de ressocializar os criminosos e outros delinquentes.
• Uma assistência jurídica e patrocínio judiciário de qualidade para os cidadãos carenciados.
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Apresentando resultados sobre estas questões, estaríamos em condições de, gradualmente, ir
ao encontro das preocupações do nosso povo, que clama por melhores e rápidas soluções dos
problemas colocados nas instituições da justiça.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Reconhecemos que a Administração da Justiça deve acompanhar todas as dinâmicas da sociedade,
à extensão e largura deste nosso belo Moçambique.
Neste contexto, ao assumirmos o distrito como o pólo do nosso desenvolvimento, assumimos
igualmente o desafio de dotá-lo de todo um sistema de Administração da Justiça.
Continuaremos a lutar para que os distritos estejam dotados de meios adequados para o seu
funcionamento.
A terminar a minha intervenção, gostaria de realçar que – todos juntos e ombreados na causa comum
– o nosso talento, as nossas energias e sinergias, a nossa dedicação e o nosso profissionalismo que
sejam postos ao serviço da Administração da Justiça, para satisfazermos as aspirações do nosso
povo.
Com estas palavras, declaro inaugurado o Palácio da Justiça da Cidade de Nampula.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República inaugurando o Sistema de Drenagem

INFRA-ESTRUTURAS ESTRUTURANTES DE SANEAMENTO DO MEIO COMO
FACTOR DETERMINANTE PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração do Sistema de Drenagem das águas pluviais
da Cidade da Beira
Cidade da Beira, 7 de Setembro de 2018

Presidente da República activando o Sistema
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Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Senhor Governador da Província de Sofala;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade da Beira;
Estimado Representante do Banco Mundial;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhor Administrador do Distrito da Beira;
Senhores Membros do Governo da Província de Sofala;
Caros Parceiros de Cooperação;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com muito orgulho e satisfação que saúdo e me dirijo aos presentes, e, através de vós, a todos os
munícipes da cidade da Beira, por ocasião desta Cerimónia de Inauguração do Sistema de Drenagem
de Águas Pluviais da Cidade da Beira.
Esta é uma obra de vital importância para o saneamento básico da urbe que, certamente, contribuirá
para a elevação da qualidade de vida dos munícipes e todos aqueles que, por qualquer motivo,
decidem visitar a cidade da Beira.
Com esta obra, conseguimos reduzir, na cidade, as cheias, águas estagnadas e inundações cíclicas
porque, agora, as águas da chuva serão escoadas rapidamente para o mar, melhorando assim as
condições de habitabilidade nos bairros.
Uma palavra de agradecimento dirigimos ao Banco Mundial, um parceiro estratégico do Governo,
e todos os parceiros que, de forma directa ou indirecta, estiveram e estão envolvidos na edificação
deste grande projecto que se ergue de forma evolutiva.
Felicitamos, igualmente, ao Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídicos por ter
implementado com sucesso uma das nossas grandes prioridades no âmbito da implementação do
Plano Quinquenal do Governo 2015-2019.
O Governo destacou como acção prioritária a construção e reabilitação das infra-estruturas de
saneamento e de drenagem de águas pluviais, e promoção da sua gestão sustentável para além da
cidade da Beira: para as cidades de Maputo, Matola, Tete, Quelimane, Gúruè, Mocuba, Nampula e
Pemba.
A conclusão das obras do sistema de drenagem das águas pluviais da cidade da Beira está também
prevista como actividade prioritária no Plano Económico-Social deste ano.
Queremos nesta ocasião, e com muito orgulho, saudar e felicitar aos trabalhadores que permitiram,
com o seu saber e suor, que esta obra fosse concluída com sucesso e entregue formalmente ao uso
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público, exactamente no Dia da Vitória dos moçambicanos.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Hoje é um dia especial no percurso histórico da Cidade da Beira, desde a sua elevação à categoria
de cidade, há 111 anos.
Com a inauguração desta infra-estrutura, a cidade da Beira demonstrou que as nossas políticas estão
acertadas e que, com dedicação e esforço humano, é possível resolver os problemas e transformar
a natureza a nosso favor. Beira deve continuar a ser um dos melhores lugares para viver e trabalhar.
As condições particulares da morfologia da cidade da Beira ditaram a decisão do Governo de
Moçambique de avançar com projectos de melhoria e reabilitação das infra-estruturas obsoletas de
drenagem construídas no período colonial. Deixámos patente esta visão durante o primeiro comício
que realizámos no dia 27 de Setembro de 2014, no bairro da Manga, nesta mesma cidade.
No comício de Chingussura, dissemos que a reestruturação da Cidade da Beira era parte do nosso
projecto. Falámos, além da água e energia, também da necessidade do saneamento do meio, através
de uma intervenção de fundo, principalmente na construção de drenagens e condutas de água. Isso
está registado em síntese.
Para materializar o projecto, e com o Banco Mundial como parceiro, o Governo iniciou, em 2015,
as obras de reabilitação do sistema de drenagem, cuja cerimónia de inauguração estamos a
testemunhar.
O Sistema vai beneficiar, de forma directa, cerca de duzentas e cinquenta mil pessoas e, de forma
indirecta, cerca de trezentas mil pessoas, que vivem na zona central e áreas periféricas da Cidade.
E irá contribuir, ainda, para a diminuição de doenças de origem hídrica, associadas à situação
da morbilidade e mortalidade, como doenças diarreicas, da pele, malária e cólera. Os recursos
financeiros alocados para esse fim poderão, desta forma, ser alocados para outras prioridades de
desenvolvimento.
Caros Presentes,
Esta obra não é o fim dos eforços do Governo para o desenvolvimento da cidade da Beira, e para a
sua população.
No passado mês de Julho testemunhámos o lançamento da 1ª pedra das obras de construção do
Parque de Infra-estruturas Verdes da Cidade da Beira, efectuado pelo senhor Primeiro-Ministro da
República de Moçambique.
Esse será o primeiro parque verde no país e o maior parque urbano da África, com cerca de 47
hectares.
O Parque, a ser construído ao longo da bacia do Rio Chiveve, compreenderá a edificação de várias
infra-estruturas com destaque para jardins infantis e botânico, anfiteatro a céu aberto, campos
desportivos, restaurantes, quiosques e mercados, entre outras.
Com este projecto, serão abertas novas oportunidades de trabalho e negócios, ao mesmo tempo
que servirá de zona de proteção ambiental para as zonas de mangal e de bio-diversidade que ainda
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existem ao longo do rio Chiveve.
Caros Compatriotas e Munícipes da Cidade da Beira,
Queremos aqui referir que o acto que testemunhamos hoje marca o fim da etapa de construção e o
início de um longo e permanente processo de operação, conservação e manutenção do sistema de
drenagem.
As águas do Chiveve não poderão desaguar no mar, se continuarmos a depositar lixo, lançando
garrafas, areias e plásticos; a construir habitações e bancas no traçado das valas de drenagem.
Temos de parar com essas atitudes, se queremos viver numa cidade saudável e limpa.
Os nossos apelos não se cingem apenas aos munícipes da Cidade da Beira; são extensivos aos
gestores do sistema, às estruturas dos bairros, ao município da Beira e aos governos do distrito da
Beira e da Província de Sofala, de que tanto depende a eficácia deste empreendimento.
Terminamos, agradecendo, uma vez mais, ao nosso parceiro para o desenvolvimento, o Banco
Mundial, por se juntar a nós neste empreendimento, que simboliza o renascer duma cidade, e ao
Município da Beira, que acarinhou, desde primeira hora, este projecto. As felicitações são extensivas
ao empreiteiro e fiscal, pela obra bem construída e bem fiscalizada.
Como Governo, continuaremos empenhados na procura de soluções, com vista à promoção de infraestruturas de desenvolvimento sócio-económico desta nossa cidade, assim como o fazemos para o
país em geral.
Dito isto, declaro Inaugurado o Sistema de Drenagem das Águas Pluviais da Cidade da Beira.

Muito obrigado pela atenção!
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Presidente da República no acto do lançamento da primeira pedra

PROGRAMA ÁGUA PARA A VIDA – PRAVIDA
COLOCANDO MAIS UMA PEDRA NO EDIFÍCIO DO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO
QUE ESTAMOS A ERGUER EM MOÇAMBIQUE
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Lançamento do Programa Água Para a Vida - PRAVIDA
Distrito de Mueda, 1 de Outubro de 2018

Entoação do Hino Nacional
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Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Senhor Primeiro-Vice Presidente da Assembleia da República;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhor Governador da Província de Cabo Delgado;
Senhora Administradora do Distrito de Mueda;
Senhor Presidente Interino do Conselho Municipal da Vila de Mueda;
Estimados Parceiros de Cooperação e Operadores Privados do Sector de Águas;
Ilustres Líderes Comunitários;
Distintas e Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Compatriotas,

Em Setembro de 2015, no âmago da Assembleia Geral das Nações Unidas, Chefes de Estado e de
Governo aprovaram os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, corporizando os anseios dos
povos de todo o mundo para o combate à pobreza e promoção do desenvolvimento sustentável.
O Programa Quinquenal do nosso Governo, 2015-2019, está plenamente alinhado com estes
objectivos e, de forma concreta, com o seu número Seis que refere que os Estados devem “assegurar
a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos”.
Estamos aqui para demonstrar, de forma inequívoca, que o nosso Governo abraçou com actos a
causa de toda a humanidade, procurando todas as soluções possíveis para prover água ao povo
moçambicano.
Por isso, é com imenso prazer que hoje escalamos o histórico Distrito de Mueda, aquele que foi o
destacável teatro da Luta de Libertação Nacional, para proceder ao lançamento do Programa Água
para a Vida – PRAVIDA, um programa que dá sentido à nossa Independência.
Inicio a minha intervenção, saudando de forma efusiva a população da Província de Cabo Delgado
e, de forma particular, aos residentes da Vila de Mueda, pela calorosa recepção com que fomos
beneficiados.
Quero, igualmente, felicitar os Governos da Província de Cabo Delgado, do distrito de Mueda e do
Conselho Municipal da Vila de Mueda, por terem criado condições para a realização condigna desta
cerimónia de âmbito nacional.
Ao Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos dedicamos uma palavra de apreço
por ter concebido com sucesso o programa de emergência de prover água, que terá impacto directo
no melhoramento da qualidade de vida dos munícipes de Mueda e de outras regiões que o programa
vai abranger.
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Caros Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Com o Programa Água para a Vida - PRAVIDA, pretendemos implantar uma rede de infra-estruturas
de abastecimento de água, capazes de gerar um milhão e duzentos mil (1.200.000) metros cúbicos
de água, para beneficiar mais de um milhão e setecentas (1.700.000) pessoas em diversos pontos
do país, com incidência imediata sobre zonas com problemas críticos de acesso à água, como é o
caso de Mueda.
A escolha do Planalto de Mueda, para acolher o lançamento do PRAVIDA, é singularmente simbólica,
porque o problema da falta de água tornou-se crónico ao longo dos anos, devido a factores de
complexidade hidrogeológica da região.
O Projecto PRAVIDA elenca acções estratégicas, neste ciclo, e consiste, nesta fase inicial, na
reabilitação e expansão dos sistemas de abastecimento de água nas seguintes regiões:
• Área do Grande Maputo, Cidades da Beira, Nacala, Pemba e Cuamba;
• Vilas de Chibuto, Massangena, Chigubo, Chicualacuala, Mabote-Sede, Jangamo, Homoíne,
Morrumbene, Guro-Sede, Espungabera, Machaze-Sede, Nhamayabué, Ulónguè, Fingoé,
Maganja da Costa, Alto Molocué, Milange, Mussoril, Chiúre, entre outras, assim como no Planalto
de Mueda.
Temos o orgulho de partilhar com os moçambicanos, através dos presentes nesta cerimónia, que em
grande parte destes locais – e outros não inscritos –, já conseguimos resolver o problema de água,
em tempo útil.
Compatriotas,
O programa em curso está avaliado em cerca de oitenta milhões e quatrocentos e cinquenta mil
dólares norte americanos (USD80.450.000), financiados, na sua totalidade, pelo Orçamento do
Estado, com o propósito de aumentar cada vez mais a disponibilidade do precioso líquido nas zonas
rurais e urbanas, até 2019.
Uma das particularidades do PRAVIDA é o facto de o termos concebido de forma integrada, com a
visão de que as suas acções devem ter efeitos multiplicadores em outros sectores socio-económicos.
Na saúde, por exemplo, todos sabemos que “Sem Água Não Há Vida”, o programa, vai expandir o
abastecimento de água potável para as nossas populações, com o propósito de melhorar o nível da
sua vida, reduzindo o risco de doenças de origem hídrica como a cólera, malária, entre outras.
Na agricultura, o programa deverá garantir a irrigação de mais de mil e oitocentos hectares e
abeberamento de uma população animal de mais de setenta e três mil, entre caprinos, ovinos e
bovinos.
Já na Educação, a expectativa é prover água potável em escolas, com vista a contribuir para o
seu melhor desempenho, uma vez que os alunos deixarão de atrasar e/ou faltar à escola com o
argumento de ir a procura de água.
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O PRAVIDA será uma mais-valia para a rápida materialização do sonho do nosso Governo de
disponibilizar água em quantidade e qualidade, para responder aos desafios do desenvolvimento
socio-económico e sustentável de Moçambique.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Distintos Convidados,
As acções do nosso Governo, nesta área, não terminam com o lançamento deste programa; pois este
não poderá responder, na totalidade, às preocupações do país.
Continuaremos a mobilizar investimentos para o desenvolvimento de projectos, quer por via de
Parcerias Público Privadas, quer através dos nossos parceiros de cooperação e de desenvolvimento
programático, visando assegurar a disponibilidade de água.
O Planalto de Mueda é extenso, não se resumindo apenas a este distrito; por isso, mais iniciativas, na
procura da solução definitiva e sustentável, estão em curso.
À luz da Estratégia Nacional de Água e Saneamento Urbano, da Estratégia de Desenvolvimento do
Sector de Águas, do Programa Quinquenal do Governo e do Plano Nacional de Gestão de Recursos
Hídricos, que aprovámos em Setembro deste ano, vamos aumentar o caudal das nossas acções para
consolidarmos a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água às nossas populações.
Entre várias acções, vamos continuar a priorizar:
• A redução da dependência de disponibilidade de água em relação aos países a montante,
através do aumento da capacidade de armazenamento de água em território nacional;
• A implementação de projectos conjuntos de gestão de recursos hídricos compartilhados, com
os países da região localizados a montante;
• A Gestão Sustentável dos recursos hídricos, mantendo infra-estruturas hidráulicas que garantam
a disponibilidade de água, para responder à demanda da população, para o desenvolvimento
económico e para a mitigação do impactos das mudanças climáticas, das secas e cheias;
• A reabilitação e construção de barragens e diques existentes, para assegurar a disponibilidade
de água para centros urbanos, assim como para a irrigação, criação de gado e produção de
energia hidroeléctrica;
• A garantia dos planos de contingência para as barragens e diques, por forma a evitar o possível
colapso das mesmas;
• A identificação de novas fontes de água, como água superficial e subterrânea;
• A consolidação do Sistema de aviso de cheias;
• A garantia do pleno aproveitamento e ocupação das Bacias de Retenção de água e das planícies
de inundação;
• O estabelecimento de ligações domiciliárias e construção de fontanários, assim como a
construção e reabilitação de fontes de água dispersas; e
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• O envolvimento de entidades autónomas, operadores privados ou serviços autónomos
municipais, operando com base em princípios comerciais.
Como se pode depreender, mais do que estarmos a proceder ao lançamento de um programa de
abastecimento de água às populações, estamos a testemunhar uma cerimónia de colocação de
mais uma pedra no edifício do bem-estar que estamos a erguer no nosso belo país, pois as ideias
sempre foram vincadas, mas nós queremos e estamos a agir.
Gostaria de partilhar convosco alguns avanços que demos no que se refere ao projecto de
electrificação de povoados do Distrito de Mueda, conforme o compromisso assumido para 2018.
Em Chudi já foram implantados todos os postes e o lançamento de condutores iniciou-se no dia 29
de Setembro de 2018. Os trabalhos são visíveis, pois a execução é de 80%.

Em Mandimba já foram implantados todos os postes e, na primeira quinzena de Novembro, os
trabalhos serão concluídos. E como são testemunhas, a iluminação pública foi concluída em Maio,
com a montagem de 130 candeeiros.
Trabalhos idênticos decorrem ao longo de todo o país, apesar de alguns actos de vandalismo. O
Município de Milange já tem energia da rede nacional. Na semana passada energizámos os povoados
de Nampevo, na Zambézia. Dentro de um mês Doa, Mulevala, Luabo, Alua terão energia, só para citar
alguns exemplos.
A terminar, quero, em nome do Governo e em meu próprio, deixar registado, com letras garrafais, a
minha gratidão a todos os técnicos e dirigentes, a todos os níveis que, de forma directa ou indirecta,
contribuíram para a concepção e lançamento do PRAVIDA. O PRAVIDA deve ser um projecto de
sucesso; e, quem assim deve avaliar é o Povo moçambicano, principal beneficiário.
Com estas palavras, tenho a honra de anunciar o início da implementação do Programa Água para a
Vida – PRAVIDA.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Foto de Família
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Presidente da Republica acompanhando actividades no âmbito da cerimónia de inauguração do Edifício Chigovia UP – Gaza

INVESTIR NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES É GARANTIR O
ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração do Edifício Chigovia – UP Gaza, no povoado
de Venhene, Posto Administrativo de Chonguene
Distrito de Chongoene, 05 de Outubro de 2018

Presidente da República apreciando trabalhos académicos dos Estudantes
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Senhora Presidente da Assembleia da República;
Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhora Governadora da Província de Gaza;
Magnífico Reitor da Universidade Pedagógica;
Senhor Administrador do Distrito de Chongoene;
Senhora Directora da UP Gaza;
Senhores Directores das Delegações da UP;
Ilustres Líderes Comunitários;
Digníssimos Membros da Comunidade Universitária;
Caros Estudantes e Funcionários da UP Gaza;
Caros Compatriotas;
Minhas Senhoras e Meus senhores,

Permitam-me que saúde a todos vós que nos honrastes com a vossa presença nesta grande festa, na
empreitada pela educação de qualidade e sua massificação.
Regozijamo-nos, por ocasião da inauguração deste belo edifício, construído no quadro do Programa
Quinquenal do Governo, o que atesta o nosso compromisso em melhorar as condições materiais e
infraestruturais para o desenvolvimento do Ensino Superior e formação de professores no país.
Quando, no nosso Programa Quinquenal de Governação, definimos o Desenvolvimento do Capital
Humano como prioridade, fizemo-lo conscientes de que a Educação é uma prioridade, porque
acreditamos no seu papel fulcral para a promoção do bem-estar e desenvolvimento sócio-económico
de Moçambique.
Nesta ocasião, é devida uma saudação especial ao Governo da Província de Gaza, que tem
desenvolvido um trabalho de qualidade na materialização do nosso programa de governação.
Endereçamos, também, os nossos agradecimentos à Universidade Pedagógica, em particular à
direcção, funcionários e docentes, ao longo de todo o território nacional, pelo esforço empreendido
para que a expansão da Universidade e a elevação da sua qualidade fossem uma realidade.
Satisfaz-nos confirmar que o edifício que acabámos de inaugurar é um dos mais modernos e foi
projectado para absorver os cerca de sete mil estudantes que esta delegação espera acolher nos
seus planos de desenvolvimento.
Caros Compatriotas,
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Recordando um pouco da história – o que é um exercício importante para compreendermos o
presente –, a Universidade Pedagógica, ou a UP, foi fundada em 1985, com a denominação de Instituto
Superior Pedagógico e, em 1986, com apenas 3 faculdades, oferecendo cursos de licenciatura.
O ISP era uma instituição vocacionada para a formação de professores para todos os níveis do
Sistema Nacional de Educação, e quadros da educação, reflectindo a visão inicial de melhor
coordenar a formação de quadros para o Sector da Educação.
Ao longo dos trinta e três anos da sua existência, a UP cresceu de três faculdades para as actuais
seis, com um total de cinquenta e oito mil e noventa e nove estudantes, distribuídos por cursos
que são ministrados para além da Cidade de Maputo, em 10 Delegações: UP-Gaza, UP-Maxixe, UPMassinga, UP-Beira, UP-Manica, UP-Tete, UP-Quelimane, UP-Nampula, UP-Niassa e UP-Montepuez.
Portanto, ao longo de todo o país.
A primeira delegação foi aberta na cidade da Beira, em 1989, tornando-se, desse modo, na primeira
universidade com uma delegação fora da Cidade de Maputo. A segunda delegação abriu em 1995,
na cidade de Nampula, num projecto onde tive o privilégio de dar a minha contribuição, angariando
recursos iniciais e, mais tarde, como docente; e, de forma crescente, foram-se concretizando outras
delegações.
A actual Universidade Pedagógica – UP, que é uma entidade pública vocacionada para a formação
de professores e quadros de Educação, ao longo dos anos, foi desenvolvendo, passando a formar
quadros para outras áreas, a realizar pesquisas e a prestar serviços para outros sectores.
O processo da expansão do acesso permitiu que muitos moçambicanos, em particular os de meios
modestos e das zonas distantes dos grandes centros urbanos, frequentassem o Ensino Superior – um
ganho inequívoco da nossa Independência e das nossas escolhas nas políticas de desenvolvimento.
No conjunto das instituições do Ensino Superior no país, a Universidade Pedagógica ocupa a primeira
posição em termos de número de estudantes matriculados, representando actualmente cerca de
30% do efectivo do Ensino Superior no país.
Temos indicação de que a Universidade Pedagógica graduou, até agora, cerca de trinta mil
estudantes, maioritariamente absorvidos pelo Sistema Nacional de Educação, e que a UP-Gaza,
desde a sua fundação em 2005, graduou cerca de 10% desses profissionais, entre professores e
técnicos de outras áreas.
Há quem pense que são muitos, ou suficientes, pelo facto de alguns dos formados permanecerem
sem ocupação contratual.
A formação nunca fica fora de prazo; e os benefícios individuais e colectivos são sempre reflectidos
de diversas formas.
Quando iniciámos o nosso ciclo de governação, em 2015, a UP-Gaza possuía nove salas de aulas;
mas, com estas obras, passa a ter trinta e seis. Enquanto em 2015 a UP-Gaza tinha capacidade para
quinhentos e quarenta lugares, actualmente tem capacidade para mil oitocentos e quinze lugares.
Indicadores em nosso poder apontam que, em 2017, a UP-Gaza graduou mais estudantes do sexo
feminino que nos anos anteriores, ao perfazer duzentos e vinte e cinco estudantes do sexo feminino,
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contra cento e quarenta e cinco do sexo masculino, tornando-se assim num caso de visível sucesso
na implementação da nossa política de empoderamento da mulher e de promoção da equidade de
género, em geral.
Caros Presentes,
Um dos indicadores de qualidade do Ensino Superior é, sem dúvida, a pesquisa e publicações. Além
do produto dos alunos que se beneficiam da formação que a UP ministra.
Temos consciência de que a UP cresceu, e continua a crescer, em número de estudantes, faculdades
e docentes; contudo, queremos que esse crescimento seja acompanhado por um crescimento da
qualidade de ensino e dos seus produtos, os estudantes saídos das suas faculdades e escolas.
Sem entrar em debate filosófico, ou discutir o conceito sobre qualidade de Ensino Superior – por
ser um conceito multidimensional que, às vezes, é expresso através de juízos de valor –, podemos
afirmar com segurança que existem alguns indicadores consensuais, que podem ser utilizados para
aferir a qualidade de um sistema de Ensino ou Educação.
Para nós, a educação de qualidade é aquela que permite que os estudantes possam dominar os
conteúdos, possibilitando a aquisição de conhecimentos técnico-científicos ou literários para a
nossa economia ou o sector produtivo.
Um sistema de educação de qualidade promove o surgimento de pensadores e indivíduos proactivos,
capazes de resolver e questionar os problemas da comunidade e das suas famílias.
Um dos indicadores para aferir a qualidade de ensino é a eficiência em atingir resultados.
Estes são os desafios que queremos deixar à Reitoria e a todos os docentes e funcionários da UP, e
ao Ministério de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional.
A nossa visão de qualidade de ensino inclui um ensino relevante para as comunidades onde a
universidade se localiza.
Portanto, a extensão universitária é uma necessidade não apenas para beneficiar as comunidades,
mas também para absorver os conhecimentos disponíveis nas comunidades, um processo em que a
academia aprende das comunidades.
Caros Gestores da UP-Gaza,
É importante, para a Universidade Pedagógica, que estes edifícios, que estão a ser inaugurados,
sirvam aos desafios e interesses culturais, sociais e económicos da zona onde se encontram,
em primeiro lugar, como contribuição para o desenvolvimento nacional. De outro modo, estes
investimentos não fariam sentido.
Nós temos plena confiança de que este património é do povo.
O outro conselho que queremos deixar tem a ver com a cultura de poupança e gestão prudente.
Estes dois conselhos devem constituir a prática de funcionamento de todo o sistema das delegações
onde a UP funciona.
Por isso, apraz-nos ouvir que esta obra foi parcialmente concluída com fundos próprios da UP.
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Não temos alternativa, senão incrementar a nossa capacidade de angariar e criar novas fontes de
financiamento e reforçar as medidas de poupança.
Temos que ser mais criativos na busca de soluções para a sustentabilidade e crescimento da
instituição.
Um dos desafios da Universidade Pedagógica, no seu todo, continua a ser o da gestão e,
concretamente, o da descentralização das suas delegações: que permitam que os problemas locais
tenham uma inspiração local, nas suas soluções, aumentando assim a eficácia e eficiência.
A este desafio, junta-se o facto da necessidade de alinhar as competências das pessoas com as
exigências do posto.
Possuir doutoramento, não significa, necessariamente, ser o melhor gestor de recursos humanos ou
patrimoniais.
Esperamos que a UP seja o modelo de formação do Capital Humano capaz de contribuir para a
gestão da educação no país.
Antes de terminar, gostaríamos de sublinhar que na formação de professores, bem como na de
profissionais de outras áreas, não se pode perder de vista que o mundo se tornou muito competitivo
e que o facto de se possuirem recursos naturais abundantes não dita a riqueza das nações. As nações
são desenvolvidas por possuírem pessoal altamente competitivo e tecnologicamente preparado
para se firmar num mundo agora muito exigente, com tecnologia avançada, com robótica e com as
nano-ciências, entre outros domínios de geração precedente na ciência e na tecnologia.
Desejo à Universidade Pedagógica e à sua Direcção os melhores votos de sucessos no seu árduo
trabalho de formação de formadores da mulher e do homem de amanhã, e de quadros de diversas
áreas.
Por último, gostaríamos de agradecer e felicitar a todos os profissionais do sector da Educação, em
particular, aos afectos na UP, pela entrega, e que, apesar das inúmeras dificuldades, não desanimam,
transformando-as em desafios.
Como Governo, reafirmamos o compromisso com o sector da Educação e Ensino Superior, e tudo
faremos para que esta batalha encontre sucesso.
Com estas palavras, fazemos a entrega do edifício Chigovia neste povoado de Venhene, em
Chongoene.

Muito obrigado a todos!
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Presidente da República saudando a Comunidade Académica
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Presidente da República descerrando a lápide das Treze Pontes do lado da Zambézia

A IMPORTÂNCIA DAS PONTES PARA A LOGÍSTICA DA PRODUÇÃO E
PRODUTIVIDADE AGRÁRIA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Cerimónia de Inauguração das Treze Pontes entre os
Distritos de Ilé e Gurué, na Província da Zambézia, e Cuamba, na Província de Niassa
Distrito de Gurué, 08 de Março de 2018

Presidente da República ladeado pelos Governadores do Niassa, Arlindo
Chilundo e da Zambézia, Abdul Razak
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Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Senhores Governadores das Províncias da Zambézia e do Niassa;
Ilustre Encarregado de Negócios da Embaixada do Japão;
Senhores Administradores dos Distritos de Gurué e Cuamba;
Senhores Membros dos Governos Provinciais;
Senhores Representantes do Sector de Estradas e Pontes;
Senhores Representantes do Empreiteiro da Obra e todos os seus
colaboradores;
Ilustres Líderes Comunitários;
População de Gurué e de Cuamba;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

De um sonho do povo moçambicano que há muito permanecia no íntimo dos corações de todos
nós, é a certeza de que a nossa esperança, num futuro de bem-estar para todos, é possível. Com
determinação, sacrifício e perseverança, e, sobretudo, com muito trabalho!
Por isso, é com incontida satisfação que hoje, a partir daqui, da Ponte sobre o rio Lúrio, na fronteira
entre a província da Zambézia e a província do Niassa, em conjunto, fazemos a entrega das treze
pontes que ligam os distritos do Ilé e Gurué, na província da Zambézia, e Cuamba, na província do
Niassa, distritos grandes produtores de cereais.
Queremos saudar o povo moçambicano, em geral, e os habitantes destas duas províncias, em
particular, por mais uma conquista junto de um Governo que abraçou, desde sempre, o compromisso
de tudo fazer para assegurar a dignidade e qualidade de vida ao seu povo.
Aos quadros e técnicos de diferentes especialidades, na sua maioria moçambicanos, que tanto
trabalharam para que a efectivação destas obras, nas suas variadas fases, fosse tornada uma
realidade, também dirigimos palavras de reconhecimento.
Agradecemos, de forma especial, o empenho de todos os que, directa ou
indirectamente, estiveram envolvidos nesta grande empreitada, não medindo
esforços para dar o seu valioso contributo para o sucesso na edificação destas infra
-estruturas vitais, para a plena ligação rodoviária do nosso país.
Caros Presentes,
Compatriotas,
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Com as vias de acesso em condições, Moçambique eleva a sua capacidade de competir a nível
regional em diversos sectores da economia e ao longo de toda a cadeia de valor produtiva.
Por isso, o Governo, no âmbito do seu Programa Quinquenal, prioriza a construção, expansão e
melhoria da qualidade das infra-estruturas sócio-económicas de grande impacto.
Estas infra-estruturas que, hoje, colocamos formalmente ao serviço dos utentes, surgiram para aliviar
a situação anterior, caracterizada por dificuldades de circulação, sobretudo, no tempo chuvoso.
Assim, com este acto celebramos, hoje, a capacidade de mobilidade dos agricultores, de comerciantes
e outros actores envolvidos na cadeia de produção agrícola em Moçambique, incluindo os turistas.
Celebramos a superação de mais um desafio que, permanentemente, as nossas populações vinham
enfrentando para ter acesso ao mercado, onerando os custos nas suas transações.
Aqui está a evidência da clareza que temos sobre o valor que damos à agricultura como força motriz
do desenvolvimento nacional.
Estas pontes que entregamos, inseridas na rede viária, têm o condão de ligar os corredores de
desenvolvimento, penetrando no interior dos distritos e contribuindo para a materialização do Plano
Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário.
A fácil circulação, ora estabelecida, irá garantir a segurança alimentar e geração de renda aos
produtores agrários e de forma competitiva e sustentável.
As pontes irão, igualmente, promover a Unidade Nacional, ao permitir a ligação intra e inter-distrital,
que facilita uma maior circulação de pessoas e bens, aproximando os mercados aos centros de
produção agrícola desta zona para todo o país, e não só.
As estradas atravessadas pelas pontes, além de unirem as províncias da Zambézia e do Niassa,
permitem uma ligação com a Estrada Nacional Número 1, em Nampevo, na província da Zambézia.
Com estas obras concluídas, estão criadas as condições para que se ofereçam novas oportunidades
de crescimento e desenvolvimento sócio-económico pelas sinergias decorrentes da integração
regional, em particular com o vizinho Malawi, cujo comércio internacional é feito através de estradas,
caminhos de ferro e portos moçambicanos.
Estamos em crer, também, que os custos de exploração e manutenção de viaturas, e os próprios
custos de transporte rodoviário, possam reduzir e, por conseguinte, iremos assistir a um aumento
gradual do volume de tráfego.
Caros Compatriotas,
Distintos Convidados,
O futuro destas pontes está a ser entregue ao povo moçambicano, em geral e, em particular, aos
residentes das províncias da Zambézia e do Niassa.
Na sua construção, as pontes obedeceram aos principais requisitos, internacionalmente aceites,
designadamente, a funcionalidade, segurança, economia e estética, além de terem sido obedecidos
os princípios de eficácia e eficiência.
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Por isso, exortamos a todos a contribuirem para a conservação e manutenção destas infra-estruturas,
resilientes aos efeitos das mudanças climáticas, de modo a assegurar a sua durabilidade.
Queremos, igualmente, chamar atenção aos automobilistas, para observarem, rigorosamente, as
medidas de segurança, sobretudo os limites de velocidade, carga e passageiros, de modo a não
transformar esta infra-estrutura num outro drama para as famílias moçambicanas e a economia
nacional.
Refiro-me, concretamente, à sinistralidade rodoviária, um flagelo que precisamos de erradicar.
Quero, em nome do Governo e do povo moçambicano, através do Representante da Agência
Japonesa de Cooperação Internacional manifestar o nosso agradecimento ao povo amigo e irmão
do Japão, pelo apoio que vai marcar a diferença e mudar positivamente a qualidade de vida do povo
moçambicano e, em particular, destas duas províncias.
Com o apoio do povo e Governo do Japão, nossos parceiros de desenvolvimento, “O País do Sol
Nascente” – sobejamente conhecido no financiamento da reabilitação e construção de pontes ao
longo do país –, temos estado a realizar substanciais investimentos em infra-estruturas que servem
o processo agrário.
Nesse contexto, além das treze pontes que estamos a inaugurar, continuam em construção seis
pontes, das quais, uma sobre o Rio Lunho e cinco na estrada Litunde-Marrupa – todas na vizinha
Província do Niassa.
Assumimos o compromisso: o meu Governo está apostado em tirar a província do Niassa do
isolamento (como prometem e têm vindo a mostrar de forma concreta muitos projetos que temos
estado a desenvolver).
Estas treze pontes vão se juntar a tantas outras pontes que construímos e estamos a construir ao
longo de todo o país, assegurando o cumprimento do nosso compromisso de tudo fazer para garantir
o bem-estar do povo moçambicano.
Aproveitamos esta ocasião para reiterar a nossa saudação ao Ministério das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos, e aos Governos das províncias da Zambézia e do Niassa, pelo seu
contributo para a construção destas infra-estruturas, integradas no Programa do Governo, para o
presente quinquénio.
Com estas treze pontes, asseguramos que boa parte das barreiras para a produção e produtividade
agrária, bem como para o agronegócio, pode ser superada, permitindo assim o crescimento da
economia e a competitividade do mercado nacional.
Bem hajam as populações das províncias do Niassa e da Zambézia, que hoje recebem as treze pontes
que ligam os distritos do Ilé, Gurué e Cuamba!

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República discursando por ocasião da inauguração da Terminal de Recepção e Armazenamento de Gás de Petróleo Liquefeito

INDÚSTRIA DO GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO
UM FACTOR EXPRESSIVO NA TRANSFORMAÇÃO DA ECONOMIA
MOÇAMBICANA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração do Terminal de Recepção e Armazenagem
de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL)
Cidade da Beira, 21 de Maio de 2018

Presidente da República recebendo explicações sobre o funcionamento da
Terminal de GPL
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Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia;
Senhora Governadora da Província de Sofala;
Senhores Membros do Governo da República de Moçambique;
Senhor Administrador da Cidade da Beira;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Beira;
Senhora Presidente do Conselho de Administração do IGEPE;
Senhor Presidente do Conselho de Administração da PETROMOC;
Estimados Accionistas, Gestores e Trabalhadores;
Digníssimas Autoridades Comunitárias;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com grande alegria que saudamos a todos os presentes nesta Cerimónia de Inauguração do
Terminal de Recepção e Armazenagem de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL).
O acto que temos a honra e privilégio de presidir é uma demonstração inequívoca de que o Governo
da República de Moçambique tem a energia como uma das suas prioridades durante o presente
quinquénio.
O desenvolvimento deste projecto, especificamente, tem em vista reforçar um elo importante da
nossa cadeia energética, assegurando o fornecimento de produtos petrolíferos, em especial o Gás
de Petróleo Liquefeito (GPL), vulgarmente conhecido por gás doméstico ou gás de cozinha.

Caros Presentes,
Este projecto, que conta com a parceria do sector privado, inclui a expansão e construção de postos
de abastecimento de combustíveis líquidos, respondendo, simultaneamente, a desafios de natureza
económica e social.
Foi assim que, no âmbito do incentivo geográfico e da resposta às necessidades da cadeia logística
da produção e do abastecimento do gás, decidiu-se pela implantação destas infra-estrutras aqui, na
cidade da Beira.
Como é sabido, o nosso país dispõe de enormes potencialidades energéticas (hídricas, gás natural,
carvão mineral e biocombustíveis). A estas potencialidades agregam-se a localização geográfica –
autêntica porta de entrada para o hinterland africano –, incluindo o facto de, por Moçambique, se
processar a ligação entre a SADC e a Comunidade da África Oriental.
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As infra-estruturas ferro-portuárias, rodoviárias e outras, de transporte de combustíveis (oleodutos),
são factores que também nos colocam numa posição estrategicamente privilegiada, com inúmeras
perspectivas de crescimento e desenvolvimento.
A Estratégia Nacional de Desenvolvimento (2015-2035) define a construção da base física
da industrialização, envolvendo a intensificação de investimentos em infra-estruturas, factor
determinante para o crescimento económico.
As diversas infra-estruturas económicas e sociais, incluindo as de transportes e armazenamento,
devem configurar os corredores de desenvolvimento, aproximando os centros de produção aos
mercados e a todos os envolventes da cadeia de valor. Portanto, a localização deste terminal,
integrado no Corredor da Beira, visa alcançar este desiderato.
Ilustres Convidados,
Numa fase em que a água permite a construção de centrais hídricas, o nosso desafio, como Governo,
é diversificar as fontes de energia, apostando sempre nas mais acessíveis, quer seja para uso
doméstico, quer seja para o industrial.
No que tange ao uso doméstico, o objectivo do Governo é a sua massificação, trazendo mais utentes
deste recurso no nosso país, gerando, com a sua produção e comercialização, interna e externa, uma
economia de escala.
O terminal inaugurado deve contribuir para elevar a disponibilidade nacional de GPL para botijas
de cozinha, diminuindo a pressão sobre a energia de biomassa produzida a partir da lenha e carvão
vegetal, com ganhos ambientais importantes.
Com a implantação deste projecto iremos, igualmente, contribuir para a redução dos danos
ambientais causados pela desmatação, porquanto resolve os problemas de limitação da oferta de
gás doméstico nas regiões Centro e Norte do país.
Aliás, é com o propósito de responder a este desafio que o Governo decidiu contemplar, à partida,
um lote de 25 mil novas botijas de gás para ampliar e facilitar o acesso deste importante recurso às
famílias moçambicanas.
Notamos, com muita satisfação, um aumento significativo de consumo do gás doméstico, em
substituição do uso do carvão e da lenha, que cresceu, nos últimos anos, em cerca de 40%, atingindo
34 mil toneladas em 2017.
No quadro do combate ao desflorestamento em Moçambique, o Governo encoraja a participação do
sector privado nacional para alargar a cadeia de distribuição do gás doméstico, para facilitar o seu
uso massivo.
Com a entrada em funcionamento deste Terminal, irão reduzir os custos de logística para a colocação
deste produto nas cidades e vilas das regiões Centro e Norte.
O GPL é, entre os combustíveis fósseis, o que menor impacto ambiental causa, pelo que a sua
expansão – no espectro de alternativas no mercado energético – deve continuar a figurar nas nossas
prioridades.
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Prevalecem alguns desafios que, certamente, serão ultrapassados com a celeridade necessária, com
o apoio do Sector Privado, parceiro privilegiado de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Entre
estes desafios destacam-se:
• A necessidade de instalação, em território nacional, de indústrias de refinação para servir a região; e
• A melhoria da eficiência na importação, armazenamento e consumo de produtos petrolíferos, e a busca de
alternativas energéticas internas como, por exemplo, o uso de biocombustíveis.

Caros Convidados,
A entrada em funcionamento deste Terminal reforça e credibiliza o papel e lugar de Moçambique na
região e no mundo, no que tange ao manuseamento de hidrocarbonetos e seus derivados.
Esta é uma das formas de aprimoramento dos recursos que devem ser utilizados em prol da
promoção do desenvolvimento e do bem-estar das gerações actuais e vindouras.

Entretanto, estes passos arrojados exigem conhecimento técnico qualificado e melhor assessoria
sobre os mecanismos, normas e dinâmicas dos mercados nacional e estrangeiro, de modo a valorizar
os nossos recursos, investimentos e todo o empreendimento que os sustenta.
De igual modo, serão necessários parceiros sérios e comprometidos com o crescimento e
desenvolvimento do sector, e dos sectores afins, numa lógica de negócios que criam mais negócios
que robustecem a economia.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Temos consciência das adversidades e da concorrência; mas o empresariado nacional tudo deve
fazer para vingar a convicção de Moçambique tornar-se um actor forte para a sua própria economia.
Por isso, queremos deixar inscrito o nosso profundo reconhecimento à PETROMOC, pela
materialização deste projecto, que eleva Moçambique a mais um degrau na luta pelo progresso.
Não nos esquecemos que a construção deste Terminal é resultado da cooperação frutuosa existente
entre o nosso país e a Índia que, através do seu banco de importação e exportação, contribuiu para
o financiamento desta iniciativa. Queremos, pois, aproveitar a oportunidade para manifestar ao
Governo da Índia, através do seu Alto Comissário, o nosso apreço.
Ao Governo da Província de Sofala e ao Conselho Municipal, vai o nosso reconhecimento, por terem
sabido acolher esta infra-estrutura vital para o progresso energético que almejamos.
Dirigimos uma saudação especial aos nossos compatriotas que se empenharam com profissionalismo,
zelo e dedicação durante o processo de construção desta infra-estrutura.
Ao empreiteiro e ao fiscal, dedicamos palavras de louvor, por terem honrado o compromisso, no
quadro deste projecto, dentro do contrato celebrado.
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À população da província de Sofala e da cidade da Beira, em particular, vão as nossas felicitações e
o apelo para que adiram ao uso do gás como forma de aumentar a qualidade de vida, contribuindo
para a protecção do ambiente.
Com este projecto concluído podemos, com convicção, reafirmar: aqui está Moçambique de volta e
a crescer em todas as dimensões!

Muito obrigado!
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Presidente da República recebendo uma lembrança
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Presidente da República visitando o Armazém Municipal de Medicamentos

O ARMAZÉM MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS
DA CIDADE DE MAPUTO
REFORÇANDO A NOSSA ACÇÃO NA LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração do Armazém Municipal de Medicamentos e
Artigos Médicos
Cidade de Maputo, 6 de Junho de 2018

Presidente da República dialogando com funcionários do Armazém
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Senhor Vice-Ministro da Saúde;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Senhores Membros do Governo e Vice-Ministros;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Quero, antes de mais, em meu nome e da delegação que me acompanha, saudar a todos os presentes
nesta cerimónia de inauguração do Armazém Municipal de Medicamentos e Artigos Médicos, uma
infra-estrutura que terá impacto na redução de distâncias de abastecimento das unidades sanitárias.
A cidade de Maputo, de acordo com os dados preliminares do Censo 2017, tem um milhão, cento
e um mil e cento e setenta habitantes, e conta com uma rede sanitária de trinta e cinco unidades
sanitárias, das quais, vinte e oito oferecem cuidados primários.
Esta infra-estrutura vem na altura certa para reforçar o sistema de abastecimento de medicamentos
da rede primária de saúde da Cidade de Maputo e arredores.
A acção tem enquadramento nos documentos programáticos do país, pois o Programa Quinquenal
do Governo, 2015-2019, elenca como uma das acções estratégicas “a necessidade de reforçar
a capacidade de aprovisionamento de medicamentos e melhorar a dieta alimentar nas unidades
sanitárias”.
O Plano Estratégico do Sector de Saúde 2014-2019 refere, ainda, que “um dos grandes desafios do
Sistema Nacional de Saúde é assegurar que os medicamentos e materiais médicos vitais e essenciais
estejam sempre disponíveis nas Unidades Sanitárias, para responder às necessidades dos utentes”.
O Plano Estratégico de Logística Farmacêutica, que introduz reformas na cadeia logística de
medicamentos, pontifica a necessidade de adopção de um comando único para garantir a eficiência
na logística farmacêutica, num contexto em que a cadeia de abastecimento ainda não está totalmente
integrada.
Aliada a esta medida, o Plano recomenda a expansão do Sistema de Informação de Gestão Logística
das Unidades Sanitárias, que permitirá uma maior visibilidade dos dados de consumo necessários
para melhor se quantificarem as compras de medicamentos e outros produtos afins, para além de
ter a forma descentralizada de expansão.
Como se pode depreender, estes documentos orientam para a disponibilidade de medicamentos e
artigos médicos à população, em tempo útil, através de processos eficientes e eficazes de aquisição,
transporte, armazenamento, gestão e controlo, para uma maior maximização e poupança de
recursos. Sendo assim, fica evidente que hoje estamos aqui a dar vazão ao que está plasmado nos
diferentes documentos orientadores da nossa acção governativa.
Caros Dirigentes do Sector de Saúde;
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Gestores do Município de Maputo;
Ilustres Gestores do Armazém,
O armazenamento é uma das etapas fundamentais e indispensáveis na cadeia logística de
medicamentos e outros artigos médicos. Trata-se de um conjunto de procedimentos que envolvem
a recepção, a guarda, a segurança contra danos físicos, roubos, a conservação, o controle de estoque
e a entrega aos destinatários, que podem ser farmácias, unidades sanitárias ou outras entidades.
Por fazer parte do ciclo da assistência farmacêutica, é fundamental que o sector de saúde estabeleça
critérios e monitore esta cadeia para assegurar que os medicamentos estejam a ser recebidos,
armazenados, conservados e distribuídos de forma correcta.
Um dos aspectos intrínsecos ao armazenamento de medicamentos, e outros artigos médicos, é a
distribuição. Uma distribuição racional deve garantir rapidez na entrega, em quantidade e qualidade
desejadas, e o transporte, de acordo com as características específicas de cada produto.
Sabemos que há, ainda, alguns aspectos que constrangem o fluxo normal da cadeia logística e de
gestão de medicamentos e artigos médicos no nosso solo pátrio como, por exemplo, o desvio e
venda ilegal de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde.
Os constrangimentos não serão eliminados apenas com a construção de mais armazéns. Há
necessidade de aumentar o controlo dos medicamentos e outros artigos médicos do Sistema
Nacional de Saúde. Temos de melhorar o sistema de gestão de estoques e de conservação de
medicamentos e artigos médicos. Tem de haver maior responsabilização e prestação de contas por
parte de todos os intervenientes da cadeia de abastecimento.
Apesar destas e outras medidas que visam melhorar a cadeia logística e reduzir os níveis de desvio
de medicamentos, só poderemos alcançar o sucesso almejado se houver maior envolvimento das
comunidades.
Nestes termos, e na certeza de que estamos a reforçar a nossa acção para a melhoria da logística
de medicamentos, tenho a honra de declarar inaugurado o Armazém Municipal de Medicamentos e
Artigos Médicos.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República dialogando com Funcionários do Armazém
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Presidente da República cortando a fita na Cerimónia de inauguração da Subestação da Rede Eléctrica de Massinga e da Linha Lindela-Nguluve

MAIS UMA REALIZAÇÃO PARA ASSEGURAR O ACESSO UNIVERSAL
À ENERGIA SUSTENTÁVEL, MODERNA, DE CONFIANÇA E A PREÇOS
ACESSÍVEIS PARA TODOS MOÇAMBICANOS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Cerimónia de Inauguração da Subestação da Rede
Eléctrica de Massinga e da Linha Lindela-Nguluve, na província de Inhambane
Distrito de Massinga, 15 de Junho de 2018

Presidente da República descerrando a lápide por ocasião da inauguração da Subestação da Rede Eléctrica de Massinga e linha Lindela-Nguluve
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Senhor Vice-Ministro dos Recursos Minerais e Energia;
Senhor Governador da Província de Inhambane;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhor Administrador do Distrito de Massinga;
Senhor Presidente do Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique (EDM);
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Para mim, este é um momento de celebração, porque estamos a presenciar à realização do que
decidimos fazer, do que nos comprometemos a fazer.
Saúdo a todos os presentes neste evento de grande significado para o Governo e o povo moçambicano
e, em particular, para a população do distrito de Massinga e da província de Inhambane.
A subestação de Massinga, que hoje inauguramos, faz parte do projecto de eletrificação rural que
inclui a linha de transporte de energia Lindela-Nguluve e a respectiva subestação eléctrica, localizada
em Lindela.
Permitam-nos, pois, por ocasião deste acontecimento, saudar a empresa Electricidade de
Moçambique por mais uma obra que materializa mais um sonho do povo moçambicano: o acesso à
energia moderna e de qualidade!
Em nome do povo moçambicano, felicito também o povo dinamarquês, através da DANIDA e a
Nordea Bank, por se juntar a nós nesta nossa caminhada rumo ao acesso universal à energia
eléctrica até 2030. Muito obrigado! Os moçambicanos agradecem e valorizam o esforço neste
projecto continental de iluminar África.
Com este feito, demos mais um passo no sentido de aumentar o investimento público e privado, para
elevar a qualidade da vida das nossas populações e aumentar os níveis de produtividade da nossa
economia.
Estimados Presentes,
No passado dia 16 de Maio, a EDM foi eleita, na Cidade do Cabo, na África do Sul, durante a Semana
da Conferência Africana das Empresas Públicas para as áreas de energia eléctrica e de fornecimento
de água, a melhor empresa de electricidade a nível de África e, o seu Presidente do Conselho de
Administração, o Engenheiro Mateus Magala, escolhido como a personalidade do ano no sector.
Queremos, por este grande motivo, de orgulho nacional, felicitar e exortar a continuarem focados
na Exploração dos serviços de Produção, Transporte, Distribuição e Comercialização de energia
eléctrica de boa qualidade, em defesa do interesse público, em benefício do consumidor, preservando
o meio ambiente.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
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Há seis meses inaugurámos a nova Subestação de Dondo e a Linha Chibata-Dondo, na província de
Sofala e, agora, as províncias de Manica e Sofala contam com mais energia e com maior qualidade
no fornecimento.
Em Abril deste ano inaugurámos a linha de transporte de energia da rede nacional, com uma extensão
de 102 quilómetros, no distrito de Derre, província da Zambézia.
No mês passado, portanto, em Maio, a energia chegou ao povoado de Nhamapaza, no distrito de
Maríngue, província de Sofala.
Ao inaugurarmos aquela infra-estrutura, a EDM disse-nos que, até final deste ano, previa levar a
energia a mais de 500 agregados familiares. O nosso projecto, de iluminar todos os distritos até
2019, está a ser uma realidade.
Os projectos da central de Kuvaninga e a Linha Ressano Garcia-Zimbene, inaugurados no ano
passado, aumentaram a disponibilidade de energia no país e asseguraram não apenas a melhoria da
qualidade de energia, mas também, e sobretudo, a redundância e segurança energética a nível das
províncias de Maputo, cidade de Maputo, Gaza e nos distritos do sul de Inhambane.
O Distrito de Massinga está ligado à Rede Nacional de Energia Eléctrica, desde Abril de 2008; mas
sempre houve reclamações sobre a sua qualidade.
Hoje, estamos aqui em Massinga para testemunhar o arranque de uma nova subestação que vai não
só expandir o acesso, mas sobretudo melhorar a qualidade da energia fornecida no distrito e noutras
regiões vizinhas.
A linha tem 100Km e, além de Massinga, o projecto tem a capacidade de beneficiar imediatamente
as populações dos distritos de Morrumbene, Funhalouro, Homoíne, Maxixe e Ndindiza, distrito de
Chigubo, na Província de Gaza.
O projecto prevê fazer 3000 novas ligações em todos estes distritos e, futuramente, poderá beneficiar
a zona da praia de Morrungulo, Rio das Pedras, em Massinga, e uma parte do distrito de Vilankulo.
Caros Compatriotas,
Queremos, com estas acções, em 2018, aumentar o número total de consumidores de energia
ligados à rede nacional, para cerca de 200 mil; ou, dito doutra forma, aumentar a taxa da população
com acesso à energia eléctrica para 30,9%.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Para terminar, mais uma vez, congratulamos a população do distrito de Massinga, por dispôr de um
dos requisitos fundamentais para o seu desenvolvimento.
Agradecemos aos nossos parceiros de cooperação, por estarem connosco na resolução dos
problemas da nossa população e do país.
À EDM, aos seus trabalhadores e técnicos, os nossos agradecimentos pela dedicação ao país.
Graças ao vosso empenho, hoje os moçambicanos estão em festa.
Muito obrigado!
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Presidente da República discursando na Cerimónia de Inauguração da Central Termoeléctrica de Ciclo-Combinado a Gás Natural de Maputo

DESENVOLVENDO INFRA-ESTRUTURAS PARA MAXIMIZAR OS BENEFÍCIOS
DO GÁS NATURAL, ATRAVÉS DA EXPANSÃO DO ACESSO À ENERGIA
ELÉCTRICA DE MELHOR QUALIDADE
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Cerimónia de Inauguração da Central Termoeléctrica de
Ciclo-Combinado a Gás Natural de Maputo
Cidade de Maputo, 22 de Agosto de 2018

Presidente da República visitando a Central
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Venerando Presidente do Tribunal Supremo;
Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia;
Senhor Presidente do Conselho de Administração da EDM;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Município da Cidade de Maputo;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhor Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão;
Senhor Vice-Presidente da JICA e seu Representante em Moçambique;
Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditado em Moçambique, aqui presentes;
Antigos Ministros, Antigos Dirigentes de Instituições e PCA de Empresas;
Ilustres Parceiros de Cooperação;
Caros Funcionários da EDM;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Compatriotas,

Quando nos foi sugerida a data de hoje para este acto, ficamos duplamente honrados, por coincidir
com o pedido para a concessão de tolerância de ponto para os nossos irmãos que professam a
religião muçulmana, no dia 22 de Agosto de 2018, portanto hoje, por ocasião do dia EID- Al- ADHA.
Ficamos a saber que alguns dos compatriotas, se não a maioria, observaram ontem o EID-Al-ADHA,
dia que marca o fim da peregrinação anual à Meca, que exalta o espírito de sacrifício, compaixão e
solidariedade para com o próximo.
Contudo, como nunca é tarde, gostaríamos de iniciar a nossa intervenção, saudando e felicitando a
todos os nossos irmãos muçulmanos, no território nacional e na diáspora, e os de todo mundo, pela
passagem desta importante data. Exortamos, como o fizemos em 2016, para uma reflexão profunda,
por ocasião do EID-Al-ADHA, sobre os esforços conjuntos para a paz em Moçambique. Nenhum
moçambicano deve se sentir com o direito de tirar a vida ou infligir sofrimento a outra pessoa. Feliz
EID-Al-ADHA!
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O empreendimento que acabámos de inaugurar é um ganho de extrema importância para o país
e, de forma indirecta, para a região: porque alivia a carga comercialmente exportada. Isso significa
que, com esta central, ficam reduzidas significativamente as restrições e o risco de apagões no
fornecimento de energia.
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Há sensivelmente dois anos, iniciou a construção desta central; e hoje, com muita emoção e um
sentimento de profunda satisfação, estamos a testemunhar o arranque oficial da primeira central
termoeléctrica de ciclo-combinado à gás natural, em Moçambique.
Queremos, nesta ocasião, saudar e felicitar a todos os que permitiram que este empreendimento
fosse erguido dentro dos prazos estabelecidos, obedecendo às especificações exigidas, dentro do
orçamento definido, até com algumas poupanças e SEM NENHUM ACIDENTE.
Saudamos igualmente ao Ministério de Recursos Minerais e Energia, em particular à empresa
Electricidade de Moçambique, por estar a implementar com sucesso o Programa Quinquenal do
Governo 2015-2019, no que tange à geração, transporte e distribuição de energia.
Uma saudação especial dirijo ao Governo do Japão que, através da Agência Japonesa de
Desenvolvimento Internacional (JICA), juntou-se a nós no projecto de garantir o acesso à energia
fiável e amiga do ambiente, um dos objectivos de desenvolvimento sustentável declarado na Agenda
2030.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A energia, a par da agricultura, infra-estruturas e turismo, é uma área prioritária definida no nosso
programa de governação, no que se refere à sua expansão sustentável e melhoria de qualidade das
infra-estruturas sócio-económicas, para a promoção da actividade produtiva no seu todo.
Em 2015, na minha primeira mensagem à nação moçambicana, afirmei, e passo a citar:
“Prosseguirei com a Descentralização e a Desconcentração de competências e de Recursos para
impulsionar o desenvolvimento rápido das unidades territoriais, tanto urbanas como rurais...
Quero que os moçambicanos vivam num país cada vez iluminado, muito para além das sedes
distritais, com fontes de energia diversificadas…”
Programámos e executámos acções com vista a estender a Rede Eléctrica para as zonas rurais, onde
a maioria da nossa população vive, para a construção de novas centrais e do estabelecimento de
variadas fontes de energia em muitos cantos do país.
Assim, testemunhámos, nos últimos três anos, a entrada em operação de importantes projectos de
geração de energia na base de gás natural, nomeadamente, da Central Térmica de Ressano Garcia,
da Central Térmica da GigaWatt e da Central da Kuvaninga, que representam um incremento de mais
de 400 MegaWatts, na capacidade nacional de produção de energia eléctrica.
Como tivemos a oportunidade de acompanhar, a central termoeléctrica que inaugurámos é de ciclocombinado, porque combina os ciclos de turbina à gás, o ciclo Brayton e o ciclo de turbina a vapor,
o ciclo Rankine.
O uso de gás na produção de energia tem um impacto ambiental muito menor; e o ciclo combinado
garante o uso mais eficiente da energia produzida. Esta central é pioneira no país e na nossa região da
África Austral. É uma das mais tecnologicamente avançadas no mundo. Por isso dizemos: parabéns,
EDM; parabéns, Ministério dos Recursos Minerais e Energia; parabéns, Moçambique!
Caros Compatriotas e Caros Presentes,
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Continua urgente a necessidade de se resolver o problema de falta de energia eléctrica em quantidade
e qualidade para a nossa economia, que já está em franca recuperação, e continua, igualmente, para
a região da África Austral onde a procura é maior.
Nos anos em que nos encontramos, as necessidades de energia no país vêm crescendo, em média,
cerca de 17%. A nossa capacidade de produção e fornecimento de energia eléctrica encontra-se
praticamente esgotada, enquanto ainda quase 70% da população não tem acesso a este bem
essencial.
Este é um problema já identificado e equacionado. A nossa competência não nos permite dizer não
ao povo ou ao mercado, não permite dizer que esgotámos a capacidade de servir ou de pensar.
Com objectivo de reforçar a segurança de fornecimento de energia eléctrica, nos últimos três anos
mobilizamos mais de 1.1 mil milhões de dólares americanos. Vários projectos de infra-estruturas
de transmissão e distribuição de energia eléctrica que, igualmente, concorrem para o aumento do
acesso e melhoria de qualidade, beneficiaram desses recursos – entre eles alguns já concluídos.
Destacamos alguns, como as linhas de transporte em alta tensão em Ressano Garcia-Macia (275Kv);
Lindela-Massinga (110Kv); Chibata-Dondo (220Kv); as subestações de Dondo, em Sofala; Quelimane,
na Zambézia, e Namialo, em Nampula.
Muito recentemente, levámos energia ao distrito de Derre, na Zambézia.
Ainda este ano, Mulevala e Luabo, também na Zambézia, estarão ligados à Rede Nacional. Há
semanas, a energia chegou a Nhamapadza, no distrito de Maringùe, em Sofala e estão muito
avançados os trabalhos de electrificação de Doha, em Tete. Aqui no Sul, já entrou em funcionamento
a subestação de Massinga.
O nosso governo procura mover a sua agenda única de servir o povo, em paralelo, para abordar os
diversos problemas deste mesmo povo.
O reforço da qualidade de fornecimento está também assegurado com a implementação da Central
Flutuante, na cidade de Nacala, província de Nampula, de 160 MW.
Não temos dúvida de que a nossa capacidade de crescer, de forma sustentável, está intimamente
ligada ao nível de acesso à energia eléctrica. Em nome do futuro do nosso povo e das nossas crianças,
é nossa obrigação, como governo, promover o desenvolvimento sustentável do país em todas as
suas vertentes.
A nova central eficiente vai, como foi bem informado e visto, produzir 106 Megawatts de energia
eléctrica, a partir do gás natural produzido em Pande e Temane, na província de Inhambane, portanto,
a partir do gás nacional. Esta central vai trazer para o mercado 25% mais da energia fornecida na
região sul do país.
O projecto está em consonância com a nossa estratégia em relação ao gás natural, a de dedicar
25% da produção para o consumo nacional. Além da infra-estrutura e a formação de quadros
nacionais, o projecto inclui apoio técnico para a manutenção, com o objectivo de transferir para os
moçambicanos os conhecimentos técnicos e de gestão do empreendimento.
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Importa sublinhar que a EDM recrutou para a formação, para garantir a operacionalidade da infraestrutura, cerca de 40 técnicos moçambicanos com o grau de licenciatura e, destes, a metade são
mulheres. Durante a visita, confirmei que 50% desses jovens são mulheres.
Este é um exemplo presente e uma desmonstração clara da preocupação pela equidade do género e
promoção da mulher numa área tradicionalmente dominada por homens!
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O nosso país foi abençoado com uma abundância de recursos energéticos primários, incluindo os
renováveis, que obtemos a partir de recursos hídricos, solares e eólicos.
As quantidades de recursos que temos servem não apenas para satisfazer as nossas necessidades,
mas também dos países da SADC, que muito necessitam de energia, numa base de vantagens
mútuas.
A existência de um grande potencial energético, aliada à localização geoestratégica do nosso país,
coloca-nos numa posição privilegiada de produção em relação aos outros países da África Austral.
Da mesma maneira, sabemos que, na região da SADC, o acesso à energia é de apenas 36% ; e estimase que, até 2030, a procura de energia na região atingirá os 50%.
Muitos países da região, actualmente, têm um défice de energia. Em 2017, a procura atingiu 40%.
Assim, para nos tornarmos mais competitivos, precisamos, urgentemente, de maximizar as
vantagens que temos, preparando-nos adequadamente para responder às necessidades do país e
aproveitar as oportunidades comerciais que o mercado energético da região oferece.
É neste contexto que o governo presta atenção especial ao projecto de Mpanda Nkuwa e à linha de
transporte de energia eléctrica Tete/Maputo.
A Linha e Central Hídrica de Mpanda Nkuwa é um empreendimento estruturante que permite, por um
lado, acelerar o processo de acesso universal de energia à população e, por outro, a industrialização
e a exportação de energia na região para região.
Neste âmbito, o Governo irá criar uma unidade técnica de implementação, e as empresas EDM
e HCB são as únicas mandatárias para o desenvolvimento do projecto, podendo, para o efeito,
buscar os recursos necessários e estabelecer parcerias estratégicas. As duas empresas dispõem,
conjuntamente, de capacidade e competência técnica e financeira para a estruturação do projecto.
Esta medida irá evitar a obstrução e o atraso que se verifica, por um lado, e, por outro, contribuirá
para a redução do seu custo, por não envolver intermediários.
Todos os actos associados a este projecto deverão ser tratados em estrito respeito à transparência
na gestão da coisa pública.
Caros Presentes,
Regozijamo-nos pelo facto de o país estar a dar bons passos, rumo ao acesso universal à energia,
até 2030. Os esforços dos moçambicanos ao longo dos 41 anos da existência da EDM, têm estado
a resultar em sucesso. Pois vejamos: 151, das 154 sedes distritais, estão ligadas à Rede Eléctrica
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Nacional, faltando apenas 3 sedes – cujos trabalhos de electrificação estão em processo de
conclusão. Dos 431 postos administrativos existentes no país, 60%, ou seja, 258, estão actualmente
electrificados e, os restantes, estão em processo de electrificação.
No quadro da implementação do Programa Quinquenal do Governo, foram electrificados 58
povoados e localidades, e construídas quatro centrais mini-hídricas (em Rotanda, Moha, Sembezeia
e Chiurarue).
Enquanto em 1977 a taxa de electrificação era abaixo de 5%, em 2016 era de 26.1% e, no primeiro
semestre de 2018, atingiu 28.5%. Em 1977, apenas cerca de 60.000 moçambicanos tinham acesso
à energia eléctrica. Já em 2017, a EDM tinha 1.641.151 clientes registados.
O plano para este ano, de 2018, é de, até ao fim do ano, atingirmos 30.9% da população com acesso
à energia eléctrica.
Além da política do Governo, o seu sucesso é também reflexo imediato da estabilidade política que
se vive no país.
Além de Mpanda Nkuwa, a que nos referimos atrás, a médio e longo prazos, o governo continua à
procura de viabilização de projectos concebidos, que visam a construção das centrais Hidroeléctricas
de Cahora-Bassa Norte e Lupata, bem como das Centrais Térmicas de Pande, Moatize e Benga. A
viabilização destes projectos irá associar-se às Centrais Térmicas de Ressano Garcia e as projectadas
Centrais Solares em Mocuba e Metoro. Também a parceria público-privada é acarinhada.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Queremos encorajar o Ministério dos Recursos Minerais e Energia a continuar a promover sinergias
com os intervenientes que actuam no sector de energia.
O sucesso deste projecto está também dependente das suas parcerias estratégicas estabelecidas.
Nesse sentido, importa mencionar o Fundo Nacional de Energia – FUNAE, como um grande parceiro
da EDM na conjugação de esforços para ampliar as fontes de energia.
A par dos projectos em parceria com a FUNAE, ou outros parceiros em Moçambique, a EDM deve
contar com parceiros regionais, em particular nos projectos de integração de redes regionais, para
alargar o fluxo de electricidade entre os países da região.
No leque das actividades de educação e advocacia, sugerimos que os materiais de informação,
educação e comunicação incluam temas sobre a consciencialização das comunidades, para não
vandalizarem as infra-estruturas de transmissão e distribuição de energia, e para pouparem o
consumo de energia, instalada ao longo de todo o país.
Recomendámos, também, que a EDM se aproxime dos seus clientes, em particular os empresários,
para publicitar, junto deles, as opções ou pacotes disponíveis para a poupança de energia e
mecanismos de facturação, ao mesmo tempo que personaliza o seu atendimento, como forma de se
preparar para o período pós monopólio na venda de energia. Igualmente, esforços contínuos devem
ser desenvolvidos, de modo a que os custos de energia sejam correspondidos pela qualidade da
energia fornecida e de prestação dos serviços aos clientes de todos os níveis.
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Queremos, para terminar, agradecer, mais uma vez, ao povo e Governo do Japão, por estarem
connosco a apoiar incansavelmente as nossas iniciativas, neste sector. Doumo Arigatou Gozaimasu!
Ou seja, Muito Obrigado!
Estão de parabéns os electricistas auxiliares, operários, técnicos e engenheiros moçambicanos e
japoneses, da Sumitomo Coorporation, e IHI Coorporation, e fiscais da obra do consórcio TEPSCOOriconsul que, com o seu empenho e profissionalismo combinado com outros processos, criam
sinergias que vão garantir, para a zona sul do país, sobretudo nas cidades de Maputo e Maputo
província, um crescimento sócio-económico inequívoco.
Ao Conselho de Administração liderado pelo seu PCA, Engenheiro Mateus Magala, e todos os
trabalhadores da EDM ao longo de todo o território nacional, o país agradece, pelo facto de a EDM
se ter destacado, no âmbito nacional e continental, como empresa de referência com práticas
exemplares de gestão e pelas reformas institucionais introduzidas. Fazemos votos para que a nova
Estratégia da EDM 2018-2028 seja implementada com sucesso. Sintam-se, em todos os momentos,
com sentido de missão cumprida. O povo sabe avaliar com justiça.
Com estas palavras, declaro inaugurada a central termoeléctrica de maputo!

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República inaugurando a Central Termoeléctrica de Maputo
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Presidente da República descerrando a lápide do Armazém de Medicamentos

MELHORANDO O ACESSO E A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS,
ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS REGIONAIS PARA
O SISTEMA LOGÍSTICO DE MEDICAMENTOS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração do Armazém de Medicamentos e Artigos
Médicos da Região Norte de Moçambique
Cidade de Nampula, 15 de Setembro de 2018

Presidente da República caminhando pelas instalações do Armazém de Medicamentos
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Senhora Ministra da Saúde;
Senhor Embaixador dos Estados Unidos da América;
Senhor Governador da Província de Nampula;
Senhor Administrador do Distrito de Nampula;
Caros Parceiros de Cooperação;
Senhores Gestores e Funcionários do Sector de Saúde;
Querida População;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Acabámos de presenciar a inauguração do Armazém de Medicamentos e Artigos Médicos da Região
Norte de Moçambique. Este acto representa a materialização de mais um importante compromisso
da nossa governação, no âmbito do Programa Quinquenal de Governo 2015-2019, no que tange ao
reforço da capacidade de aprovisionamento de medicamentos, com vista a melhorar o atendimento
das nossas populações, em termos de acesso aos medicamentos essenciais.
Por isso, é com imensa alegria e satisfação que me dirijo a todos os presentes nesta cerimónia
de inauguração de uma infra-estrutura que terá um grande impacto na cadeia de logística de
medicamentos e produtos afins, através da disponibilização de medicamentos em boas condições,
em tempo útil e nas quantidades necessárias para solucionar os problemas de saúde da população.
Dirigimos os nossos agradecimentos ao povo americano, através da USAID, pela valiosa contribuição
dada através da mobilização de recursos, complementando, desse modo, os esforços do Governo na
implementação da agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O armazém de medicamentos e artigos médicos que inaugurámos foi concebido no âmbito do Plano
Estratégico de Logística Farmacêutica (PELF), como forma de melhorar o sistema de abastecimento
de medicamentos da rede primária de saúde na zona norte do país.
Estamos perante o segundo e maior Armazém Regional construído de raíz, com alta tecnologia de
operacionalização e com uma capacidade de seis mil e duzentos paletes.
Este empreendimento vai incrementar a eficácia e eficiência na gestão de stock, cobrindo o
abastecimento para as províncias de Nampula, Cabo Delgado, Niassa e Zambézia, o que vai trazer
um grande impacto na redução dos custos de transporte e de arrendamento.
Deste armazém, com características modernas, esperamos que a conservação e armazenagem de
medicamentos venha garantir a disponibilidade regular dos fármacos para o atendimento contínuo
de todos os pacientes.
Com este sistema de armazenamento de medicamentos e produtos afins, no sector público, vários
problemas – desde o manuseamento, a segurança contra danos físicos, roubos, fraca monitoria de
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stock e incertezas na entrega dos medicamentos aos destinatários – deverão ser ultrapassados.
Para tal, é importante que os gestores deste armazém se pautem pelas boas práticas de gestão e por
um comportamento responsável, de modo a justificar os investimentos realizados.
Não se pode falar de falta de medicamentos aos moçambicanos, enquanto grandes quantidades de
medicamentos ficam fora do prazo nos armazéns do Ministério da Saúde.
O sistema instalado não deve permitir que os medicamentos fiquem armazenados até expirarem
o seu prazo de validade, como também não deve permitir situações de ruptura de stocks na região
norte do país.
Os esquemas de roubos, em particular aqueles que envolvem os funcionários da saúde, não devem
encontrar espaço, com a instalação dos armazéns regionais apetrechados com sistemas modernos
de controle.
Para terminar, gostaria de felicitar ao Ministério da Saúde pela realização de mais um compromisso,
que conduzirá ao melhoramento da prestação de serviços ao povo moçambicano.
Ao Governo Provincial, que é anfitrião deste objecto de carácter regional, saudamos e felicitamos por
acolhê-lo, ao mesmo tempo que chamamos à responsabilidade para a sua conservação.
Reiteramos os nossos agradecimentos aos nossos parceiros neste projecto, em especial ao Governo
dos Estados Unidos da América, que apoiou financeira e tecnicamente a construção deste edifício,
e afirmamos que o povo moçambicano saberá valorizar este carinho e solidariedade do povo irmão.
Com estas palavras, declaro inaugurado o Armazém Regional Norte de Medicamentos e Artigos
Médicos.

Muito obrigado.
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Presidente da República caminhando pelas instalações do Armazém de Medicamentos
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Presidente da República inaugurando a Agência Bancária

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da inauguração da Agência Bancária do BCI
Ilha de Moçambique, 17 de Setembro de 2018

Presidente da República interagindo com o PCA do BCI e
o Governador da Província de Nampula
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Senhor Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural;
Senhor Governador da Província de Nampula;
Senhores Ministros;
Senhor Administrador do Distrito da Ilha de Moçambique;
Senhor Presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial e de Investimentos;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Ilha de Moçambique;
Caros Presentes;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Foi com enorme satisfação que, mais uma vez, aceitamos o convite para fazer parte das festividades
do bicentenário desta terra cercada de águas oceânicas, testemunhando a oferta de uma agência
bancária.
Saúdo o BCI e a todos que, directa ou indirectamente, contribuíram para a implantação desta infraestrutura que vai catalisar o desenvolvimento da Ilha de Moçambique.
Em 2014, quando escalamos a Ilha de Moçambique na campanha eleitoral, a população pediu, entre
outras coisas, o alargamento do leito de agências bancárias aqui na Ilha.
O Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 refere que um dos seus objectivos estratégicos é
assegurar a expansão dos serviços financeiros às zonas rurais e peri-urbanas.
Por isso, esta inauguração representa o cumprimento da nossa promessa de tudo fazer para, junto
do sector financeiro, influenciar a instalação da Banca na Ilha e em outros distritos.
Como Governo, continuaremos a trabalhar para o país dispor de um Sistema Financeiro Robusto,
Moderno, Abrangente e Inclusivo.
Compatriotas,
Os nossos principais indicadores macroeconómicos e financeiros estão a recuperar e em franco
crescimento. O nosso interesse é que a Banca continue sendo a máquina que dinamiza o processo
de mobilidade financeira, facilitando a utilização deste recurso para alavancar a economia nacional.
Os Bancos Comerciais devem continuar a acautelar os riscos próprios, que a sua actividade acarreta,
criando mecanismos mais transparentes de comunicação com a sua clientela, e o vasto público, de
forma a não exigir medidas extraordinárias de intervenção, para a protecção do sistema financeiro
nacional.
Queremos continuar a contar com a Banca Nacional, para consolidarmos a restauração da nossa
economia e assegurar a dignidade no tratamento dos moçambicanos no acesso aos serviços
financeiros de qualidade.
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Em Agosto de 2016, na cidade da Maxixe, lançámos a iniciativa “Um distrito, um Banco”.
A partir dessa altura, o BCI tem vindo a responder positivamente à nossa iniciativa, através da
implantação de agências bancárias nos distritos, especialmente aqueles que não tinham uma
agência bancária sequer.
Por esta ousadia, queremos usar este pódio para dedicar uma palavra de apreço aos accionistas e
gestores do BCI.
Queremos, por isso, convidar ao sector privado, especialmente as outras instituições que operam
no sector bancário, para abraçarem com maior vigor esta iniciativa, que visa aproximar os serviços
bancários à grande parte da população moçambicana, que vive na zona rural.
Mais uma vez, felicitamos ao BCI e, com estas palavras, declaro inaugurada a Agência Bancária do
BCI da Ilha de Moçambique.
ESTE BANCO É DAQUI!

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República inaugurando a Agência Bancária
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Presidente da República num dedo de conversa com Funcionários da Agência

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração da Agência Bancária do BIM
Distrito de Mossuril, 17 de Setembro de 2018

Aperto de mão entre o Chefe de Estado e o PCA do BIM
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Senhor Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural;
Senhor Governador da Província de Nampula;
Senhores Ministros;
Senhor Presidente do Conselho de Administração do Millennium BIM;
Senhora Administradora do Distrito de Mossuril;
Ilustres Líderes Comunitários;
Distintos Convidados;
Caros Presentes;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Mossuril acaba de realizar um dos seus sonhos: o de possuir uma Agência Bancária própria, que não
dependa de Monapo, da Ilha de Moçambique ou, mesmo, de Nacala Porto ou de Namialo.
Quero iniciar a minha intervenção, saudando a população de Mossuril pela alegre e calorosa recepção
que nos proporcionou e, ao mesmo, tempo felicitá-la por este grande ganho, há muito esperado.
Felicito e congratulo, igualmente, aos dirigentes e gestores do Millennium BIM, aos accionistas e
colaboradores, por concretizarem o que juntos assumimos em Maxixe, e por acreditarem no nosso
projecto um Distrito um Banco, colocando o distrito de Mossuril no mapa da sua bancarização, no
mapa dos serviços financeiros universais.
Daí que seja, para mim, motivo de grande satisfação estar aqui no distrito turístico de Mossuril, com
o objectivo de testemunhar a abertura desta agência bancária.
Caros Concidadãos,
O Governo aprovou a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (2016-2022), instrumento que
define as metas globais a serem alcançadas, assim como as acções a serem levadas a cabo pelos
diferentes actores que intervêm no sistema financeiro nacional.
É desejo do Governo assegurar que mais de 55% da população tenha um ponto de acesso aos
serviços financeiros formais, num raio cada vez mais próximo do seu local de residência ou de
trabalho.
Pretendemos garantir que 35% da população adulta tenha acesso a uma conta bancária em uma
instituição financeira formal.
O problema de acesso aos serviços financeiros básicos é mais acentuado nas zonas rurais do que
nas cidades, onde as pessoas podem encontrar serviços bancários em distâncias mais curtas.
Com a inauguração desta agência, à semelhança do que fizemos esta manhã na Ilha de Moçambique,
estamos a transmitir a mensagem de que o nosso Governo está comprometido com a expansão dos
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serviços financeiros à toda a dimensão territorial, especialmente para zonas rurais.
Mais do que isso, é mais uma prova de que o Governo coloca o desenvolvimento rural na centralidade
da sua acção governativa, por ser a região onde residem mais de 70% da nossa população.
Esta inauguração representa, também, a materialização do nosso compromisso eleitoral e do
Programa Quinquenal.
Como Governo, continuaremos a focalizar:
• A expansão de instituições financeiras para as zonas rurais, por forma a incrementar a inclusão
financeira e dinamizar a economia rural.
• O fortalecimento do papel da supervisão bancária em todo o território nacional, de modo a
minimizar o efeito-contágio das crises financeiras internacionais no sistema financeiro
moçambicano; e
• A manutenção dos incentivos, visando promover a bancarização e alargamento dos serviços
financeiros às zonas rurais e periurbanas.
Com a recuperação gradual dos indicadores macroeconómicas e financeiros, é interesse do Governo
que a Banca continue sendo a máquina que dinamiza o processo de mobilidade financeira, facilitando
a utilização deste recurso para alavancar a economia no seu todo.
Os bancos comerciais nacionais devem conceber programas de educação cívica financeira, para que
os clientes possam melhorar os seus conhecimentos financeiros e adoptem mudanças em relação a
atitudes menos recomendadas no sistema financeiro.
Estimados Gestores do Millennium BIM,
Hoje o Millennium BIM é um banco sustentável e faz parte das instituições que lideram o nosso
mercado financeiro; seja em termos de activos totais, como de carteira de créditos e depósitos.
Desde cedo, o Millennium BIM percebeu que o seu crescimento implicaria, em primeiro lugar, o
crescimento das empresas e famílias moçambicanas.
Por isso, muitas pequenas e médias empresas, assim como famílias moçambicanas, procuram
financiamento no BIM para o desenvolvimento dos seus negócios e projectos.
Por esta postura, dedicamos uma palavra de apreço a todos os colaboradores do Millennium BIM e
os encorajamos a prosseguir com estes esforços que promovem a economia nacional.
À nossa querida população de Mossuril,
Queremos transmitir a mensagem de que o dinheiro no banco é mais seguro do que se for mantido
em casa ou em outros espaços sujeitos a riscos. Por isso, há que aderir aos serviços financeiros
formais.
Temos a consciência de que, com esta agência aqui, na sede do distrito de Mossuril – que é o
corredor desta região turística –, mais visitantes, mais funcionários, mais operadores turísticos irão
beneficiar dos serviços que, a partir de hoje, o Millennium BIM passa a oferecer.
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Da mesma forma, que apelamos a mais produção, de modo a gerar rendas e poupanças; aconselhamos
a explorar, no máximo, os serviços que esta agência irá oferecer.
Só dessa forma estaremos a valorizar o esforço do sector financeiro privado e motivar a sua
implantação na zona rural.
Mais uma vez, quero saudar o Millennium BIM, representado aqui pelo seu PCA, o Engenheiro Rui
Fonseca, por priorizar as zonas rurais para a sua expansão, mesmo que, por vezes, haja pouca
possibilidade de fluxo de clientes, acreditando assim no seu crescimento.
Com estas palavras, declaro inaugurada a Agência do Millennium BIM no distrito de Mossuril.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República lançando a primeira pedra da Estrada Tica-Búzi-Nova Sofala

INFRA-ESTRUTURAS ECONÓMICAS
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES, UM DOS EPICENTROS DA ACÇÃO
GOVERNATIVA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Lançamento da Primeira Pedra da Estrada
Tica-Búzi-Nova Sofala
Distrito de Búzi, Setembro de 2018

Presidente da República saúda crianças, as flores que nunca murcham
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Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Senhor Governador da Província de Sofala;
Senhores Ministros;
Senhores Administradores dos distritos de Nhamatanda e Búzi;
Senhor Alto Comissário da Índia;
Senhores Membros do Governo Provincial;
Senhores Líderes Comunitários;
Caros Convidados;
Minhas Senhores e Meus Senhores,

Viemos aqui para iniciar o processo de concretização de mais uma promessa feita durante a nossa
campanha eleitoral em 2014.
Por essa efeméride, permitam-me saudar a todos os presentes, por terem decidido vir dividir
connosco a expectativa e a esperança da população de Sofala, em particular dos que vivem no troço
entre o posto administrativo de Tica e a vila-sede de Búzi.
A vossa presença aqui demonstra o vosso carinho e a confiança que têm no que o governo está a
realizar.
Aproveito ainda esta oportunidade para manifestar a nossa gratidão ao povo indiano que, através do
seu Banco de Exportação e Importação, abraçou este projecto que mudará completamente, e para
o melhor, a actividade económica e, consequentemente, a vida da população desta região. Portanto,
estamos a lançar a pedra duma estrada que vai fazer a viragem para uma vida nova, a volta das
infraestruturas, numa extensão de 134 km.
A estrada Tica-Búzi é considerada a mais intransitável na província de Sofala porque, na época
chuvosa, ela fica submersa – por falta de uma ponte sobre o rio Búzi – e, no período seco, surgem
bancos de areia que, igualmente , inviabilizam a circulação regular do batelão.
Compatriotas,
Há 3 semanas inaugurámos as obras de asfaltagem da estrada Mandlakazi-Nwadjahane-Macuácua,
na província de Gaza, aquela que considerávamos a primeira promessa durante o nosso primeiro
comício. E dissemos, na ocasião, que o país está decididamente a caminhar para frente.
Muito brevemente, esta estrada irá ligar à província de Inhambane e, paulatinamente, mas com
segurança, teremos uma estrada alternativa à EN1, que ligará o sul e o centro do país.
Dentro do próximo mês, mais infra-estruturas de impacto económico e social serão iniciadas nas
regiões norte e sul do país, todas elas dentro dos compromissos que assumimos perante o povo
moçambicano.
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Nós temos a confiança de que esta infra-estrutura será concluída dentro dos prazos previstos e com
a devida qualidade.
Assim, recomendamos às instituições envolvidas no processo de construção desta estrada
a colaborarem entre si e com as comunidades locais, de modo a assegurar que não se registem
obstáculos decorrentes da falta de coordenação e de comunicação necessárias.
Desejamos boa sorte ao empreiteiro e ao fiscal da obra.
Nós, como governo, tudo faremos para o sucesso deste compromisso colectivo que acabámos de
testemunhar.
Quero, mais uma vez, congratular ao Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos,
e suas unidades tuteladas, aos governos distrital e provincial, e aos financiadores deste projecto, por
terem dado o passo importante rumo à concretização de um dos mais antigos sonhos da população
dos distritos de Nhamatanda e Búzi, na província de Sofala.
Com estas palavras, que resumem a nossa vontade de muito e tudo fazer para o bem estar do povo,
que é nosso Patrão, declaro formalmente lançada a primeira pedra para a construção da estrada
Tica – Buzi – Nova Sofala.

Pela atenção dispensada, muito obrigado!
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Presidente da República recebendo explicações sobre o projecto de estrada
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Presidente da República discursando por ocasião do lançamento da primeira pedra do Aeroporto Internacional de Chongoene

AEROPORTO INTERNACIONAL EM CHONGOENE
PERSPECTIVANDO O AUMENTO DA VELOCIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA
PROVÍNCIA DE GAZA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Lançamento da Primeira Pedra do Aeroporto
Internacional em Chongoene
Distrito de Chongoene, 05 de Outubro de 2018

Presidente da República ladeado, da esquerda para a direita, pelo Embaixador da China, Ministro dos Transportes e Comunicações,
Governadora da Província de Gaza e Administrador do Distrito de Chongoene
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Senhora Presidente da Assembleia da República;
Senhor Ministro dos Transportes e Comunicações;
Senhor Ministro e Vice-Ministro;
Senhora Governadora da Província de Gaza;
Senhor Embaixador da República Popular da China;
Senhor Administrador do Distrito de Chongoene;
Senhores Membros do Conselho de Administração da Empresa Aeroportos de Moçambique;
Ilustres Líderes Comunitários;
Senhores Membros do Governo da Província, do Distrito e do Município de Xai-Xai;
Senhores Empreiteiros e Fiscais da Obra;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com incontida emoção que, ainda imbuídos do calor das festividades do vigésimo sexto aniversário
dos Acordos de Paz, dirigimo-nos a todo o povo moçambicano, anunciando a concretização do que
assumimos na Gala da Praia de Xai-Xai, em 2014: o lançamento da primeira pedra do Aeroporto
Internacional, aqui em Chongoene, nesta província de Heróis – a província de Gaza.
Este acto mostra que só com a Paz é possível erguer infra-estruturas de utilidade pública em qualquer
parte do território nacional, assim como o fizemos durante a semana na província nortenha de Cabo
Delgado.
O sabor da paz é mais doce quando acompanhado de um desenvolvimento integrado e inclusivo,
como ao que temos estado a testemunhar.
Queremos enaltecer, por isso, o papel crucial do Ministério dos Transportes e Comunicações, por
estar a liderar e acompanhar, com sucesso, este projecto estratégico de construção do Aeroporto,
na província de Gaza.
Ao Governo Chinês, nosso parceiro desde os primórdios da Luta de Libertação Nacional, estamos
gratos por ter abraçado mais um programa do Governo que terá impacto directo na vida de mais de
um milhão e quatrocentos e quarenta e seis mil habitantes da povíncia de Gaza e, ao nível nacional,
para cerca de vinte e nove milhões de moçambicanos.
O povo moçambicano saberá valorizar esta conquista, viabilizando este projecto. Temos consciência
de que alguns não acreditaram que seria possível; mas o tempo abona a favor da nossa visão, que é
de longo alcance.
Por isso, temos a liberdade de deixar registada uma palavra de apreço ao Governo da província de
COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

313

Gaza, pela sua persistência, envolvimento e activismo, com vista à implantação de um aeroporto
nesta província.
Nós, como Governo Central, continuaremos firmes e claros nos nossos objectivos para a província
de Gaza.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
No passado dia 02 lançamos a pedra da estrada Mueda-Negomano, no norte do país, e hoje é o
lançamento da primeira pedra do Aeroporto em Chongoene, no extremo sul do país, depois de o
termos feito com a estrada Tica–Buzi–Nova Sofala, no centro.
Esta agressividade, em actos governativos, é mais uma prova de que o nosso Governo é sensível ao
clamor das populações; e nunca se irá conformar, enquanto o país reclamar por infra-estruturas
para o seu desenvolvimento.
Em todas as ocasiões em que visitamos a província de Gaza, a população pedia, entre outras coisas,
a construção de um aeroporto de referência nesta província.
Comovidos, optámos por implantar um aeroporto. Não apenas para haver uma pista também em
Gaza, nem somente por razões económicas directas; fazemo-lo ainda na expectativa de que poderá
servir como um ponto estratégico na assistência às vítimas dos recorrentes desastres naturais como
cheias, inundações e ciclones, que têm assolado esta região do país e, em particular, a província de
Gaza.
Temos todos na memória imagens das últimas cheias, em que as aeronaves enfrentaram grandes
dificuldades para aterrar na província de Gaza, mesmo na pista tradicional de Chókwe, em missão de
socorro às vítimas das inundações.
Este tipo de problemas poderá ser minimizado, ou mesmo ultrapassado, quando este aeroporto
estiver operacional, isto é, com uma cultura de previsão e concepção de intervenções, com vista a
mitigar ou mesmo evitar fenómenos de força maior.
Além do amor e sentido de servir sempre melhor ao nosso povo, a nossa expectativa é de que o futuro
Aeroporto em Chongoene seja, também, uma alternativa ao Aeroporto Internacional de Maputo, em
diferentes situações, incluíndo as de superação de crises ou, mesmo, de carácter económico.
Isto significa que o facto de o futuro Aeroporto em Chongoene estar próximo de Maputo não deverá
constituir problema em si, havendo políticas de gestão mais arrojadas.
Há vários exemplos no país, na região e no mundo, em que há dois ou três aeroportos próximos um
do outro e todos são sustentáveis.
Por exemplo, o Aeroporto de Pretória dista a pouco menos de setenta quilómetros de Joanesburgo. O
da Beira está a cerca de duzentos quilómetros de Chimoio. O de Vilanculos está a cerca de duzentos
e noventa quilómetros do de Inhambane.
E o nosso país está em franco crescimento; temos que começar a aceitar que, mesmo para a cidade
de Maputo, a qualquer momento, o desenvolvimento irá reclamar mais um Aeroporto e de dimensões
maiores.
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Hoje, as cidades reclamam mais estradas, estradas aéreas; reclamam mais fontes de água e, por
vezes, queremos iniciar a pensar quando o consumidor já precisa de mais abundância.
Os avanços em Chibuto e Massingir ventilam a possibilidade do surgimento de mais aeroportos, para
servir actividades específicas destas regiões; e acreditamos que não será um luxo para a grande
dinâmica da província de Gaza.
Estes exemplos transmitem-nos a mensagem de que o problema de sustentabilidade de um
aeroporto não é, exclusivamente, o de estarem próximos um do outro; os aeroportos, no mundo,
resolvem problemas e são especializados na sua exploração operacional.
É preciso aprofundar, para se conhecerem as verdadeiras causas e, a partir daí, melhorar a gestão
de cada tipo de empreendimento.
Distintos Participantes,
A Agenda 2025, que é a visão e estratégia da Nação a longo prazo, considera que as infraestruturas
constituem, para o nosso país, um dos factores mais importantes para impulsionar o desenvolvimento.
O Programa Integrado de Investimentos 2014-2017 advoga que o desenvolvimento de infraestruturas
constitui um grande desafio não somente para o aumento da produção, mas também para a
integração da economia nacional na região.
O Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 prioriza a expansão sustentável e a melhoria da
qualidade das infraestruturas socio-económicas, para a promoção da actividade produtiva do sector
privado, assim como para o incremento da capacidade do sector público, de prover serviços sociais
básicos para a população.
Fazemos referência a estes instrumentos porque eles não podem ser simples intenções ou palavras
de múltiplos seminários. O governo está a implementá-los, está a assumí-los.
É neste contexto que, quando em 2015 ficámos à frente dos destinos da Nação, comprometemonos a, pedra–a-pedra, continuar a construir o nosso país. E em 2016 cimentámos que as infraestruturas, a par da agricultura, energia e turismo, eram as quatro áreas catalisadoras da nossa
economia.
E porque não pretendíamos fazer as coisas ao acaso, em Junho de 2017, na cidade de Tete, realizámos
o primeiro fórum de infraestruturas, ocasião em que identificámos e listámos as principais
necessidades, no que tange a estradas, pontes, linhas férreas, portos e aeroportos, necessidades
vitais para o desenvolvimento do país e, particularmente, como suporte à actividade produtiva.
Projectámos, igualmente, os locais estratégicos para a construção de barragens para o abastecimento
de água, irrigação e gestão estratégica das águas que, por ironia do destino, têm sido nocivas pela
escassez ou abundância excessiva.
E sobre este assunto, no dia 01 do corrente mês mostrámos, em Mueda, que não somos Governo de
vontades: somos gestores de acções. O que juntos projectámos em Tete, no ramo de infra-estruturas,
estamos a atacar. O que fizemos em Tete não foi mais um fórum.
É nestes termos que tomámos a decisão de implantar um aeroporto aqui em Gaza, na certeza de
que será determinante para o aumento da velocidade do desenvolvimento da província e, para o
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nosso país como um todo, este aeroporto deverá constituir uma das referências na região austral.
A localização geográfica do futuro aeroporto foi milimetricamente pensada, de modo a dar maior
viabilidade à infra-estrutura.
Esta região, onde será implantado o aeroporto, permite ligações rápidas a vários locais de interesse
socio-económico, incluindo os locais turísticos da Província e da Região Austral de África, com
impacto directo sobre a vida das populações.
Está somente a cerca de quinze quilómetros da cidade de Xai-Xai, a cinquenta e oito quilómetros
do distrito de Chibuto, onde está o projecto de exploração de areias pesadas; a sete quilómetros da
praia de Chongoene, a pouco menos de cinquenta quilómetros da Vila turística de Chidenguele e a
cerca de duzentos quilómetros do Parque Nacional de Limpopo, que se limita com o Kruguer Parque,
na República da África do Sul.
Mas mais do que a dimensão económica, este aeroporto visa responder à equidade e justiça social
entre as províncias do nosso país, pois, até hoje, Gaza é a única província do país que não tem
aeroporto. E nós somos pelo desenvolvimento sustentável e equilibrado de Moçambique. É uma
forma de fazer a descentralização.
Ademais, em quase todas as províncias, além dos aeroportos e aeródromos classificados,
localizados nas capitais provinciais, há outras pistas em alguns distritos e localidades. Por exemplo,
em Nampula, além da capital, existem em Nacala e em Lumbo. Em Cabo Delgado, além de Pemba,
existem em Mueda, Mocímboa da Praia e Ibo, além da projectada para Palma, bastante próximo de
Mocímboa da Praia. Em Niassa existem em Lichinga, Cuamba e Marrupa. Em Inhambane, além da
capital provincial, existe em Vilanculos, entre tantos outros dispersos pelo país adentro. Gaza deve
possuir uma saída de emergência aérea, por mérito e argumentos próprios.
Compatriotas,
Estamos a testemunhar o início de um projecto que, só na fase da sua construção, vai gerar vários
postos de emprego directos e indirectos, além de empregos directos na sua fase operacional.
Trata-se de um projecto orçado em sessenta e cinco milhões de dólares americanos, financiados,
na totalidade, através de um donativo do Governo irmão da República Popular da China, acordado
aquando da minha visita àquele país, em 2016.
Durante a sua construção, com uma duração aproximada de 24 meses, esperamos do empreiteiro da
obra a observância rigorosa das medidas de higiene e segurança, de modo a evitarem-se acidentes
de trabalho.
À população circunvizinha, queremos deixar claro que o aeroporto é de todos nós; por isso, apelamos
a serem vigilantes a prováveis actos que possam atrasar as obras, incluindo actos desmotivadores
dos que nunca viram bem o aeroporto, ou seja, o crescimento desta província ou deste país.
Aos empreiteiros, distribuídos em diferentes pacotes de obras, e ao fiscal, desejamos êxitos; e que
possam honrar os prazos e a qualidade, tendo em conta que o vosso grande parceiro, no decurso
desta obra, é a população em redor da vossa actividade.
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Aos Governos da Província e do Distrito, maior carinho e acompanhamento, pois o volume de
actividades que levamos a cabo, para esta Província, durante este ciclo, devem ser acarinhados e
concluídos com sucesso.
Não seríamos patriotas se, neste momento crucial, terminássemos a nossa intervenção sem apelar
a todos os portadores de cartão de eleitor, residentes nos 53 municípios do país, para afluirem às
urnas no dia 10 de Outubro próximo, para exercer o seu direito cívico de votar. Escolham livremente
o desenvolvimento das vossas autarquias.
Mais uma vez, queremos, através do Senhor Su Jiam, Embaixador da República Popular da China
acreditado em Moçambique, agradecer ao povo chinês, em particular ao Presidente Xi Jinping, por
mais uma contribuição para a construção da prosperidade dos moçambicanos.
Na expectativa de que o futuro Aeroporto em Chongoene seja determinante no aumento da
velocidade do desenvolvimento da província de Gaza, declaro formalmente iniciada a construção do
Aeroporto Internacional em Chongoene.

Muito obrigado pela atenção!
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Presidente da República lançando a primeira pedra de asfaltagem da referida estrada

INFRA-ESTRUTURAS COMO UMA ALAVANCA DO CRESCIMENTO SOCIAL E
ECONÓMICO E DE INTEGRAÇÃO NACIONAL E REGIONAL
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da cerimónia de Lançamento da Primeira Pedra da
Asfaltagem da Estrada Mueda-Roma-Negomano (Troço Roma-Negomano), na Vila
Sede do Distrito de Mueda, Província de Cabo Delgado
Distrito de Mueda, 2 de Outubro de 2018

Presidente da República saudando os presentes aquando da sua chegada
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Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Senhor Primeiro-Vice Presidente da Assembleia da República;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhor Governador da Província de Cabo Delgado;
Senhor Presidente da Assembleia Provincial de Cabo Delgado;
Senhora Administradora do Distrito de Mueda;
Senhor Representante do Banco Africano de Desenvolvimento;
Senhor Comissário e Governador da Província Vizinha de Mtwara;
Ilustres Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Compatriotas,

Moçambique, e em especial a província de Cabo Delgado, está em festa. Mueda acolhe-nos, hoje, não
para mais uma homenagem pelos seus fascículos históricos, mas para escrever uma outra página na
história do seu crescimento económico e social, como o derradeiro objectivo que norteou a luta pela
libertação de Moçambique: finalmente, a estrada que liga Moçambique a Tanzania está a acontecer!
É, por isso, motivo de grande satisfação, reunirmo-nos nesta povoação de Miula, cheia de episódios
de bravura libertária.
Estamos aqui para lançarmos a primeira pedra da asfaltagem da estrada Mueda-Roma-Negomano,
numa extensão de 165 km, dos quais 70, numa primeira fase, ligando Negomano a Roma.
Quero, por esta ocasião, saudar de forma calorosa a população do distrito de Mueda, por um lado,
por acolher com muita alegria e rigor organizacional esta cerimónia, e, por outro, pela paciência
e confiança, pois sempre acreditou que esta infra-estrutura seria concretizada e que mudará, por
completo, o curso das suas vidas.
Saudamos com calor especial o Sr. Governador da Província de Mtwara, da República Unida da
Tanzania, e sua Delegação, que nos honram com a sua presença no lançamento desta importante
estrada, que é um projecto de Julius Nyerere e Samora Machel, projecto colectivo dos povos
moçambicano e tanzaniano.
Queremos agradecer, de forma única, ao Banco Africano de Desenvolvimento, por ter respeitado a
vontade do Povo Moçambicano, disponibilizando o financiamento para esta infra-estrutura regional,
nevrálgica para o desenvolvimento desta Província, do país e da Região Austral.
Compatriotas,
Não há desenvolvimento sem infra-estruturas. Como Governo e como um povo, temos essa
consciência. A concretização deste projecto responde a um anseio articulado, quer durante a minha
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campanha eleitoral, quer nas visitas que tive o ensejo de fazer a esta Província. Esta estrada já vai
ser uma realidade, como é o sonho da estrada Cuamba-Lichinga; Tica-Buzi-Nova Sofala, ou tantas
outras ao longo do país.
A asfaltagem da estrada Mueda-Negomano enquadra-se, igualmente, numa visão mais ampla da
ligação, por via terrestre, do país na sua plenitude, através da Estrada Nacional Número Um, cuja
reabilitação já iniciou, ligando Rovuma, norte do país, à Ponta de Ouro, onde a estrada já foi concluída,
no extremo sul do país.
Apostamos nas Infra-estruturas como uma das áreas catalisadoras da economia nacional e que
vão impulsionar a diversificação da actividade económica, contribuindo, sobremaneira, para toda a
cadeia de valor da produção.
A asfaltagem da rede rodoviária funciona, portanto, como um dinamizador do transporte de pessoas,
de bens e para o escoamento de produtos diversos, incluindo agrícolas.
Com esta estrada projectada para oferecer condições adequadas de utilização e resiliência, face
às mudanças climáticas, pretende-se, igualmente, que garanta conforto e segurança aos utentes,
dando o seu contributo para reduzir os índices de sinistralidade rodoviária, que têm estado a atingir
níveis preocupantes na província de Cabo Delgado e no país, em geral.
A obra desta estrada contempla, conforme ouvimos, a construção de um sistema de drenagem para
a proteger das inundações e assegurar a sua resiliência face a eventuais chuvas abundantes.
A estrada inclui 3 novas pontes em betão armado, em substituição das pontecas actualmente
existentes em locais de travessia de rios, que são excessivamente caudalosos nas épocas chuvosas,
dificultando a transitabilidade.
A estrada Mueda-Roma-Negomano irá, também, contribuir para:
• Facilitar a prática do ecoturismo, uma vez que atravessa a zona tampão da Reserva de Niassa;
• Criar oportunidades de investimentos facilitados pelo acesso, que beneficiem as populações do norte da província
de Cabo Delgado;
• Promover o comércio formal nacional e transfronteiriço com as populações da vizinha Tanzania, e contribuir para
o crescimento económico e a erradicação da pobreza; e
• Reduzir de três ou mais, para 1 hora, o tempo de viagem entre a localidade de Roma e o Posto Administrativo de
Negomano.
Ilustres Convidados,
É importante destacar que as obras de asfaltagem da estrada Mueda-Negomano enquadram-se,
igualmente, nos objectivos preconizados no Protocolo sobre Transportes e Comunicações da SADC
e nos da NEPAD. Por isso, reafirmam o compromisso do nosso país com o aprofundamento da
integração regional e continental.
A sua conclusão tornará real o antigo sonho do Corredor de Desenvolvimento de Mtwara, completando
o elo que faltava para a plena ligação rodoviária do continente, da cidade do Cabo a Bamako.
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A segunda fase deste projecto, prevista para breve, ligará Roma a Mueda, e inclui a construção de
um posto fronteiriço de paragem única em Negomano, importante infra-estrutura para a unidade
dos povos e comércio intra-africano, facilitando desse modo os Homens de negócios internacionais.
O projecto é, ainda, parte integrante do Plano Director de Infra-estruturas no Norte de Moçambique,
abrangendo as províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula, no quadro do desenvolvimento do
transporte marítimo, ferroviário, rodoviário e pontes.
O que acabamos de testemunhar, além de ser uma demonstração de que o nosso Governo está
empenhado na promoção do desenvolvimento integrado do país, junta-se a mais infra-estruturas
erguidas ao longo deste país, ou a outras que lançaremos nos próximos dias, na zona sul do país.
Na província de Cabo Delgado, entre as infra-estruturas rodoviárias concluídas ou em carteira,
destacam-se:
•

As obras da construção das pontes sobre o Rio Messalo I e sobre o Rio Messalo III, na baixa do Regadio de
Ngúri, bem como sobre o Rio Mapwede, no distrito de Muidumbe;

•

A reabilitação de cerca de 200 km de estradas terraplanadas nos distritos de Chiúre, Balama, Montepuez,
Nangade,Ancuabe, Namuno e aqui em Mueda, o que permitirá a exploração plena das enormes potencialidades
agrícolas, faunísticas, florestais e mineiras existentes;

•

A construção das pontes sobre os rios Namicuio – em Namuno, Mirate – em Montepuez e Nicucure, em
Chiúre; e

•

Asfaltagem da estrada Montepuez-Ruaça.

Queremos, por isso, reiterar o nosso convite e encorajamento ao sector privado, nosso parceiro
privilegiado de desenvolvimento, para continuar a abraçar a nossa causa, através de investimentos
na área de infraestruturas, por meio de parcerias público-privadas.
Privilegiamos a relação entre o sector privado e os utentes das rodovias, assente no princípio de
utilizador-pagador, tendo sempre em conta a realidade sócio-económica dos utentes, que ainda são
de rendas baixas.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Considerem o lançamento desta pedra como o camponês que lança a semente à terra, acreditando
sempre que, após a germinação, vem o seu amadurecimento. E, neste caso, após a sua conclusão,
ela dará os frutos que almejamos que se reflictam na melhoria da qualidade de vida de todos os
moçambicanos.
As obras irão também oferecer oportunidades de emprego, com mais possibilidades aos residentes
dos locais ligados por esta estrada, o que vai contribuir para a captação de algumas rendas para as
famílias.
Aos compatriotas que deste projecto irão conseguir emprego, como trabalhadores, apelamos para
uma maior entrega, como é característico da população desta região, maior fraternidade, e para
que aceitem aprender sempre dos que trazem novos conhecimentos. Sozinhos sem parceiros e
sem humildade de querer aprender, não poderemos desenvolver Moçambique. A nossa experiência
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ensina-nos que só juntos vencemos o colonialismo português; sem discriminação.
Aos técnicos, ao Empreiteiro Anhui Economic Construction Group e ao fiscal LEA e Gestão e Ambiente
Mozambique, endereçamos votos de bom trabalho, e auguramos que as obras sejam concluídas
dentro dos prazos e com a qualidade preconizada no contrato, como nos habituaram nos outros
projectos.
Lembrem-se sempre que o povo será sempre o vosso principal fiscal; é o dono da obra e é, igualmente,
o vosso parceiro na construção desta estrada.
Depositamos em vós a nossa confiança e a do nosso povo.
Exortamos à população a ser vigilante e a colaborar com as autoridades policiais, desencorajando e
denunciando actos que podem atrasar a obra, pois este é um bem público, é resultado do sacrifício
de todos os moçambicanos. Pelo que deve ser valorizado, preservado e promovido por todos.
Gostaria de terminar a minha intervenção, deixando os seguintes apelos:
Primeiro, no próximo dia 10 de Outubro, todos os portadores de cartão de eleitor, residentes nos
53 Municípios, do país, devem ir exercer o seu direito cívico de votar. Só assim garantiremos o
crescimento do nosso país e das nossas autarquias em especial.
Segundo, preparemo-nos para a campanha agrária que se avizinha, cujo lançamento, desta vez,
será nesta província, aumentando a produção e a produtividade. Enquanto a via de escoamento vai
ganhando forma a olhos vistos, a nossa produção em grande escala deve valorizar este esforço do
Governo, que é esforço de todos nós!
Terceiro, continuam actos de ataque às aldeias e às pessoas nesta região norte da província de Cabo
Delgado. Esta atitude, sem precedentes nem argumentos, visa atrasar o desenvolvimento da região
e do país, que está em franco crescimento. Apelamos à consciência dos que promovem e dos que
aderem a estes actos, mesmo sendo de forma inocente, para parar de fazê-lo.
A população deve viver em paz e desenvolver as suas actividades num ambiente de grande
tranquilidade, com vista a melhorar as suas vidas. Por sermos pobres, não devemos matar outros
pobres ou impedir a construção da sua prosperidade, que é feita com muito sacrifício. Não devemos
semear mais luto em Moçambique e continuemos a cultivar a tolerância, a reconciliação e a
concórdia.
Mais uma vez, quero reconhecer o esforço do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos que, nos últimos dias, tem estado a brindar-nos com realizações que tendem a acelerar a
capacidade de criação do bem estar do povo moçambicano.
Felicitamos, igualmente, o Governo da Província e do distrito de Mueda, por saber acolher estes
eventos, apelando para maior acompanhamento para o seu sucesso.
Com estas palavras, declaro lançada a primeira pedra da asfaltagem da estrada Mueda-RomaNegonamo.
Muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República aplaudindo a exibição da dança Mapiko
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Presidente da República discursando por ocasião das inaugurações

PONTE MAPUTO-KATEMBE
PROJECTANDO A VISÃO DE UM MOÇAMBIQUE PRÓSPERO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Cerimónia de Inauguração da Ponte Maputo – KaTembe e
Estradas de Ligação (KaTembe-Ponta de Ouro e Bela Vista-Boane).
Cidade de Maputo, 10 de Novembro de 2018

Presidente da República descerrando a lápide
da ponte Maputo-KaTembe
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Senhora Presidente da Assembleia da República;
Senhor Primeiro-Ministro;
Venerando Presidente do Tribunal Supremo;
Digníssima Procuradora-Geral da República;
Digníssimo Provedor de Justiça;
Senhor Armando Emílio Guebuza, Antigo Presidente da República;
Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Digníssimos Deputados da Assembleia da República;
Senhor Embaixador da República Popular da China;
Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditados em Moçambique, aqui presentes;
Senhor Vice-Director-Geral da Empresa CRBC;
Senhor Presidente do Conselho de Administração da Maputo Sul, E.P.;
Senhores Gestores da Empresa CRBC;
Senhor Presidente da Associação Africana do Fundo de Estradas;
Caros Empresários;
Ilustres Líderes Comunitários;
Estimados Trabalhadores;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Hoje é um dia ímpar para a nossa história! O sonho de Samora Machel, herdado sabiamente por
Joaquim Chissano – e posto em andamento por Armando Guebuza –, foi concretizado.
Nós não fizemos nada de extraordinário senão garantir a conclusão, sem interrupção, da obra
iniciada seis meses antes da nossa tomada de posse, num momento em que o país enfrenta desafios
de carácter económico.
A decisão de continuar com a construção da ponte, hoje inaugurada, teve por base o princípio de que
em situações como essas, o nosso senso de prioridade deve ser o mais apurado.
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A adversidade obrigou-nos a pensar estrategicamente sobre o que queremos e como fazê-lo.
Em toda a adversidade existe oportunidade equivalente. E neste nosso exercício ficou provado.
Por isso, foi pensando no potencial que a infra-estrutura representa para alavancar a economia
moçambicana; foi pensando no contributo que ela representa para a ideia global da integração
regional; foi pensando no potencial turístico do país; no desenvolvimento do sector logístico, etc.
etc... que, sem hesitações, decidimos avançar com firmeza com a sua construção, concretizando a
vontade do povo defendida por Samora, Chissano e Guebuza, a quem sucedemos e queremos, por
isso, agradecer.
Hoje, o país está a celebrar a edificação de um símbolo, nos esforços que empreendemos para
consolidação da nossa independência.
A Ponte é sinónimo da nossa Unidade Nacional e superação das adversidades e das nossas diferenças.
A reabilitação da estrada nacional número um, numa primeira fase, nas zonas críticas, vai fazer com
que a partir desta inauguração, e conclusão das obras do troço que liga a Ponte da Unidade, seja
possível viajar, via rodoviária, de forma facilitada, da província do Cabo, na República da África do Sul,
até ao norte de África, atravessando toda a extensão do nosso país, realizando, desta forma, o desejo
africano construído desde a fundação da OUA, em 1963.
Para confirmar o que acabamos de dizer, ainda este ano iniciamos os trabalhos de construção da
estrada Mueda-Negomano, em mais uma missão de materializar o desejo dos saudosos Presidentes
Samora Machel e Julius Nyerere, da República Unida de Tanzania, de ver os dois países irmãos
interligados, via terrestre.
Portanto, Moçambique inscreve-se, hoje, com letras douradas, na geografia global, com a inauguração
da majestosa Ponte Maputo-Katembe e, através dela, reclama o título de país que é um dos elos que
facilita unir o sul ao norte, com a maior ponte suspensa de África e uma das 70 maiores do mundo.
Moçambicanos e Moçambicanas,
A cidade de Maputo celebra, hoje, o 131º aniversário de elevação à categoria de cidade. A data
escolhida para este grande acontecimento não podia ter sido melhor: 10 de Novembro, o dia da bela
Cidade das Acácias, a Capital de Moçambique. Aquela que domicilia este empreendimento.
Maputo é uma urbe com uma longa história, que retrata, em grande medida, a própria trajetória de
Moçambique e do seu Povo.
Em mais um aniversário natalício, Maputo celebra, igualmente, o nascimento desta imponente infraestrutura, baptizada com o nome de dois extremos da baía, sobejamente conhecidos – MaputoKatembe –, que vem, precisamente, uni-los de forma mais segura, eficaz e exuberante, numa
perspectiva de torná-la mais próspera.
Por isso, com a mesma alegria, desejamos as nossas mais calorosas boas vindas a todos os nossos
compatriotas, amigos e parceiros de outros países, que se dignaram juntar-se a nós para este evento,
e endereçamos uma saudação muito especial a todos os moçambicanos, proprietários desta infraestrutura.
Compatriotas,
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O investimento em infra-estruturas é, como tem definido o nosso Governo no Programa Quinquenal,
a base para alavancar e dinamizar a economia e o desenvolvimento do nosso país.
As vias de comunicação ligam as pessoas e facilitam o comércio interno e externo. As vias valorizam
as potencialidades e criam oportunidades de sucesso, rumo ao desenvolvimento inclusivo e
sustentável que nos esmeramos em alcançar.
A localização do país obriga-nos a desenvolver infra-estruturas para facilitar a nossa mobilidade e
o acesso dos nossos vizinhos ao mar, através de corredores de desenvolvimento. Neste contexto,
são de destacar o Corredor do Norte que, com as obras em curso na província de Niassa – à par da
via ferroviária em operação –, vai ligar, de forma competitiva, esta Província à de Nampula, Cabo
Delgado e ao vizinho Malawi.
O Corredor do Centro com a auto-estrada nacional número 6 – em reconstrução – que liga Sofala,
atravessando Manica, o Zimbabwe, e o Corredor do Sul, que põe ligados Maputo e a República da
África do Sul e o Reino de Eswathini.
A espinha dorsal de Moçambique ficou renovada, com o Rovuma abraçado à Ponta d'Ouro – através
da conclusão da Ponte Maputo-KaTembe e das Estradas KaTembe/Ponta d'Ouro e Belavista/Boane,
cujos impactos imediatos compreendem o aumento da actividade comercial, maior segurança e
comodidade.
A ponte irá permitir a explosão do eco-turismo e do turismo de praia e de lazer, com a Reserva
Especial de Maputo e as Praias da Ponta d'Ouro, Ponta Mamoli, Ponta Malongani e Machangulo a
cumprirem o seu papel de produzir riqueza, através do turismo.
Este projecto permitiu, também, que milhares de compatriotas, principalmente os que estiveram
directamente envolvidos nas obras, adquirissem habilidades únicas, que poderão garantir a
melhoria das suas condições sociais e o bem-estar das suas famílias, ao envolver-se em actividades
de construção, capitalizando o que aprenderam durante a empreitada.
Ainda durante a construção, foram colocados vários desafios à indústria nacional de materiais de
construção e às empresas de prestação de serviços, que tiveram que se desdobrar em esforços, para
não constituírem obstáculos à celeridade desejada.
Uma vez concluídas as obras, e colocadas as infra-estruturas em serviço, novos desafios se colocam
em relação ao emprego, à produção e à produtividade, considerando que a ponte e as estradas de
ligação não estão apenas para melhorar a paisagem da nossa cidade e vilas; elas também conduzem
para novos mercados, ao longo da zona de influência do projecto, inclusive na esfera internacional.
É por esta razão que, além de celebrarmos, somos, mais uma vez, chamados a aprimorar a nossa
competitividade, através do aumento da produção e produtividade.
Sendo o projecto financiado pelo Governo de Moçambique, no qual se introduz, à partida, o princípio
de utilizador-pagador, espera-se que a sua operação, gestão e manutenção respondam aos mais
elevados padrões de segurança e funcionalidade, assegurando, deste modo, a preservação do
valioso património que acabamos de ganhar.
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Só assim podemos oferecer aos utentes serviços de qualidade, com todos os benefícios económicos
e sociais daí resultantes.
Para mitigar os impactos no troço das Estradas de Ligação, que atravessam a Reserva Especial de
Maputo, foram tomadas medidas específicas para facilitar a circulação das espécies, na área da
reserva, e minimizar a interacção negativa entre o Homem e a fauna bravia.
Contudo, gostaríamos de recomendar o respeito pela natureza, assim como aconteceu ao introduzir
mais de duzentas e cinquenta mil toneladas de betão, técnicas inovadoras que permitiram reduzir,
em cerca de 25%, as emissões de dióxido de carbono.
Com o desenvolvimento – para o caso concreto para Katembe e outros distritos –, os conflitos de
terra provocados pela alta demanda para a colocação estratégica, serão óbvios. Urge, assim, as
autoridades locais redobrarem a vigilância sobre potenciais investidores e, também, sobre gente
desonesta, para se evitar a especulação de terra.
Ligado a este aspecto, é necessário que as autoridades observem o ordenamento, pois temos aqui
uma única oportunidade de iniciar uma nova cidade, a cidade do futuro.
Igualmente, é importante que uma obra como esta não seja motivo de dor e luto, provocados por
acidentes de viação. É imperioso que os automobilistas observem as regras de trânsito, como forma
acrescida de honrarmos a vontade que ditou a decisão de se erguer esta infra-estrutura, que tem o
único objectivo de contribuir para o bem-estar dos moçambicanos.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A equipa multisectorial que concebeu, executou e fiscalizou esta obra, até à sua inauguração, fê-lo
com o rigor técnico e científico que se exige na construção deste tipo de infra-estruturas, razão pela
qual serviu e servirá sempre de referência para muitos. Por isso, aceitem as nossas felicitações.
Ao Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através dos profissionais da
construção civil nacionais, aconselhamos que procurem observar com rigor os processos de
manutenção.
Essa será uma das formas de compensar o pouco envolvimento dos técnicos nacionais que se
verificou durante o período de construção e uma forma de construir capacidades nacionais.
Quero, em nome do Povo e do Governo da República de Moçambique, e em meu próprio, manifestar
a nossa gratidão, através de Sua Excelência o Embaixador, ao Governo e ao Povo amigo e irmão
da República Popular da China, pelo apoio na concessão do crédito, financiando esta obra, e pelo
carinho que tem dado a este projecto, o que permitiu a sua conclusão sem litígios contratuais.
Queremos também saudar, de forma efusiva, a população da Cidade e Província de Maputo, pela
forma acolhedora como recebeu este projecto e colaborou para a sua materialização.
À população residente, e aos venderores do mercado Nwa Nkakana, de modo particular, vai
também o nosso reconhecimento pela paciência, maturidade e patriotismo com que aceitaram o
reassentamento, e pela forma como superaram os desafios do processo.
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Queremos, igualmente, dirigir uma palavra de apreço aos quadros moçambicanos das diversas áreas
de conhecimento, envolvidos no projecto, pela sua dedicação, espírito incansável e perseverança na
edificação desta majestosa obra.
Uma felicitação destacada dirigimos ao construtor, a CBRC, que honrou o seu compromisso,
deixando a sua marca em Moçambique, através desta tão engenhosa serpentina e caprichosa infraestrutura que, acredito, entra no seu catálogo de obras espectaculares erguidas ao longo do mundo.
Ao Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, à equipa da Empresa Maputo SulE.P. e aos Governos da Província de Maputo e da Cidade de Maputo, assim como aos Municípios
de Maputo, Matola e Boane, vai igualmente o nosso agradecimento pela valiosa contribuição,
colaboração e cooperação prestados.
Esta ponte rompe o isolamento geográfico imposto aos katembenses e todo o sul de Maputo que,
ao longo dos tempos, os limitava a liberdade de circulação, de negócios e de integração. A ponte
Maputo–Katembe torna-se já o factor de desenvolvimento e justiça social. Facilita a mobilidade dos
trabalhadores, estudantes, comerciantes, fornecedores de bens e serviços.
A partir de hoje, os concidadãos da Katembe e os da zona sul da Província de Maputo terão, 24 horas,
o acesso facilitado a escolas, universidades, hospitais, serviços de bombeiros, aeroporto, cultura,
desporto e mais.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Para terminar, reitero as minhas felicitações à Cidade de Maputo, a capital de Moçambique, com
grande prioridade, e a todos os moçambicanos que, com o seu suor, edificaram a Ponte MaputoKatembe, pois, quem construiu esta ponte é o povo moçambicano.
Com esta obra, aprendemos mais uma vez que, com o povo nada falha e contra ele nada pode ter
sucesso; mesmo que se faça esforço de falar por ele ou em nome dele.
Porque a construção de infra-estruturas públicas não encerra, por si só, o processo de
desenvolvimento, como Governo, reiteramos o nosso compromisso colectivo de trabalhar com as
gerações presentes e vindouras para que possamos amortizar, manter e colocar a ponte ao serviço
do desenvolvimento de Moçambique.
Parabéns à Cidade de Maputo, pelos 131 anos de elevação à categoria de Cidade!
Parabéns Moçambique!

Muito obrigado!
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Presidente da República aplaudido após inauguração da ponte

PONTE SOBRE O RIO LUNHO
UMA INFRA-ESTRUTURA QUE ABRAÇA AS DUAS MARGENS DO RIO, RUMO AO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DE NIASSA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Inauguração da Ponte sobre o rio Lunho, Distrito do Lago
Distrito de Lago, 6 de Dezembro de 2018

Presidente da República caminhando sobre a ponte ora inaugurada
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Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Senhores Deputados da Assembleia da República;
Senhora Governadora da Província de Niassa;
Senhora Vice-Ministra do Interior;
Senhora Administradora do Distrito de Lago;
Senhores Representantes dos Partidos Políticos;
Senhores Representantes das Confissões Religiosas;
Estimados Combatentes;
Ilustres Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Caros Compatriotas,

Quando os moçambicanos, em geral, depositaram em nós o voto de confiança para dirigir os destinos
de Moçambique, incluindo a província de Niassa, uma das promessas que fizemos foi: ligar as duas
margens do Rio Lunho.
Hoje – com o descerramento da lápide e corte de fita desta ponte sobre o Rio Lunho – somos todos
testemunhas da seriedade do nosso Governo em mais um passo dado nesta província de Niassa,
rumo ao desenvolvimento e crescimento sustentável, e inclusivo, no nosso projecto de tirar Niassa
do isolamento.
Permitam-me, pois, endereçar as mais calorosas saudações à querida população do distrito de
Lago e, em particular, à de Lunho e Messumba, pela apoteótica recepção com que nos brindaram à
chegada.
Este momento de celebração, que caracteriza esta festa em Niassa, é motivo de orgulho para todos
os moçambicanos que, juntamente com os seus irmãos em Niassa, celebram esta conquista!
O nosso compromisso de implantar esta infra-estrutura remonta ao ano de 2014, durante a campanha
eleitoral para as Eleições Legislativas e Presidenciais.
As imagens do sofrimento vivido pelos nossos compatriotas, na transitabilidade em canoas, e que, por
vezes, semeavam luto nas nossas famílias; as dificuldades causadas pelas inundações e enxurradas,
permaneceram na nossa memória e nos nossos corações, aumentando a nossa determinação em
ver esta infra-estrutura erguida e concluída, num intervalo de tempo muito curto.
Eu, na companhia do Dr. Carlos Machili e outros aqui presentes, para chegar à Missão Anglicana de
Messumba, tivemos de descalçar para apanhar o “bwato”, ou seja, canoa à remo, que usamos na
travessia.
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No dia 9 de Maio de 2016 escalamos este distrito, embora não o façamos em muitas ocasiões, com
a honrosa missão de proceder ao lançamento da primeira pedra da infra-estrutura que agora se
ergue, imponente, diante dos nossos olhos. Procedi, assumindo o compromisso total. Portanto,
caros compatriotas, eu fui o primeiro pedreiro desta ponte!
Na altura, disse que não queria falar muito; mas queria voltar para conduzir por cima desta ponte, que
estava para nascer! E cá estamos. Mas disseram-me que não poderia conduzir porque a população
está aqui perto!
Viemos, com muita satisfação, fazer a entrega desta ponte, para que passem a usufruir dela ao longo
de todos os dias do ano, incluindo na época chuvosa.
Neste momento de festa, queremos saudar a população desta parcela do nosso país, pela paciência
demonstrada ao longo dos 43 anos de independência, e que sempre acreditou que um dia este
sofrimento passaria para a história.
Como Governo, continuaremos a auscultar o nosso povo, com toda a sensibilidade, recolhendo
todas as suas preocupações, na busca dos melhores caminhos para sua superação, explicando
sempre o que se pode fazer e o que não se pode, por que não e quando será possível satisfazer uma
necessidade.
Como bem diziam, muito foi pedido. Estamos aqui com esta obra, que é o que foi possível.

Minhas Senhoras, Meus Senhores,
Ao facilitar a ligação entre o Bairro de Chuanga e esta Localidade de Messumba, onde nos
encontramos, esta ponte tem o condão de nos fazer chegar mais rapidamente à localidade de Ngoo,
no povoado de Mandambuzi, ponto de onde derivam as estradas que dão acesso à sede do Posto
Administrativo de Cóbue, bem como à localidade de Lupilichi.
No dia 10 celebramos a Ponte Maputo-Katembe. Hoje estamos a celebrar esta ponte, que é pequena,
mas de muita utilidade.
A ponte vem reduzir as distâncias entre diferentes pontos da nossa província, facilitando, igualmente,
a circulação de pessoas e bens.
Esta ponte vem prestar um contributo sócio-económico imensurável a este ponto do nosso país, ao
se constituir como a âncora na qual irão assentar muitas outras iniciativas hibernadas por falta de
infra-estruturas como estradas e pontes.
Esta infra-estrutura irá permitir que os nossos filhos, que residem na outra margem, no populoso
Bairro de Chuanga, tenham acesso permanente à Escola do Primeiro Ciclo de Messumba.
Com a construção desta ponte, os numerosos aglomerados populacionais estabelecidos ao longo da
costa do Lago Niassa, os povoados de Mbamba e de Chia têm, a partir deste momento, uma via para
uma melhor colocação dos seus produtos pesqueiros e agrícolas, com a aproximação dos centros de
produção aos mercados, além de despertar o potencial turístico da região.
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A Ponte sobre o Rio Lunho, que agora inauguramos, representa uma etapa de superação e
determinação dos moçambicanos, porque foi totalmente paga com o suor do povo moçambicano,
ao contrário de outras que fizemos com financiamentos estrangeiros.
O seu financiamento total foi feito por fundos internos do Orçamento do Estado, passando pela
execução da empreitada por uma empresa moçambicana com sede nesta província de Niassa. A sua
fiscalização e monitoria foi feita por quadros moçambicanos.
A ponte sobre o Rio Lunho representa, igualmente, a afirmação do desenvolvimento do nosso
capital humano e social; proclama a capacidade local da província de Niassa, de executar obras; e
este é um feito que nos enche de orgulho, como Nação, e esperança no nosso exercício de reduzir
as assimetrias. Por isso, aqui, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
demonstra que há capacidade local.
Como é do vosso conhecimento, decorrem actualmente, nesta província do Niassa, grandes obras
de engenharia no sector de estradas, nomeadamente:
• A asfaltagem da estrada Cuamba-Lichinga, que está em franco progresso, e já foram libertos
alguns quilómetros onde algumas pessoas já circulam;
• A asfaltagem da estrada que liga Ruaça a Montepuez, em Cabo Delgado – uma via que irá
contribuir para facilitar o intercâmbio sócio-económico da província do Niassa com as vizinhas
Cabo Delgado, Nampula e Zambézia.

Esta estrada irá, ainda, dinamizar as trocas comerciais entre as populações de Marrupa, Litunde e
Lichinga, bem como o comércio transfronteiriço com o Malawi e a Tanzania.
No conjunto das infra-estruturas em implantação nesta província, testemunhamos, hoje, à
inauguração da estrada que liga Lichinga a Litunde, bem como cinco pontes entre Litunde e Marrupa,
o que constitui o prolongamento da ligação do troço que compreende Marrupa a Ruaça, concluído
no ano 2014. O nosso sonho é o próximo ciclo fechar o triangulo Lichinga-Cuamba-Marrupa.
No actual ciclo de governação, Niassa está em obras. Assim, brevemente iniciaremos o projecto de
reconstrução do Hospital Provincial de Lichinga, que muito bem conheço. Tenho a anunciar que já há
financiamento para a sua reabilitação, e equipamento do Hospital Militar de Metangula.
Ao Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, aos Governos Provincial e Distrital,
reconhecemos a vossa perseverança, profissionalismo e responsabilidade, quando dia e noite
exigíamos a conclusão deste projecto.
A todos os quadros e técnicos das mais variadas especialidades, endereçamos as nossas palavras de
reconhecimento pela dedicação e entrega na materialização deste sonho do nosso povo.
Normalmente, não felicito o empreiteiro; mas, desta vez, saúdo-o pela maneira como fez o orçamento.
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Compatriotas,
Com estas palavras, declaro inaugurada a Ponte sobre o Rio Lunho.
Niassa Hoye!
Ponte sobre o Rio Lunho Hoye!
Muito obrigado!
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Presidente da República caminhando sobre a ponte ora inaugurada

COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

335

Presidente da República discursando no lançamento do Projecto

PROJECTO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE ESTRADAS
RURAIS
UM TRAMPOLIM PARA DAR UM NOVO IMPULSO AO DESENVOLVIMENTO
RURAL
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Lançamento do Projecto Integrado de Desenvolvimento
de Estradas Rurais
Nacala, 7 de Dezembro de 2018

Foto de Família por ocasião do lançamento do Projecto Integrado de
Desenvolviemnto de Estradas Rurais
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Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Senhor Governador da Província de Nampula;
Senhor Governador da Província da Zambézia;
Senhor Representante do Banco Mundial;
Senhor Administrador do Distrito de Nacala;
Senhora Ministra da Saúde;
Senhora Deputada da Assembleia da República;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nacala;
Senhores Administradores;
Ilustres Líderes Comunitários;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Compatriotas,

É com distinta honra que me dirijo a esta nobre audiência para, no âmbito do cumprimento
do nosso Programa Quinquenal do Governo, 2015-2019, proceder ao lançamento do Projecto
Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais, um trampolim que vai dar um novo impulso ao
desenvolvimento rural.
A nossa alegria multiplica-se porque mais do que estar a promover o desenvolvimento rural, este
projecto tem a singularidade de beneficiar, de forma directa, mais de dois milhões e duzentas
pessoas dos distritos de Pebane, Maganja da Costa, Chinde, Morrumbala, Lugela, Memba, Namapa,
Monapo, Mussoril e Mogincual.
Por isso, temos a firme convicção de que, com este projecto, está encontrada parte do antídoto para,
a curto e médio prazos, termos vias de acesso transitáveis nestes distritos, com o intuito final de
estimular o aumento da produção e produtividade nestas regiões geográficas.
Queremos, por isso, enaltecer o papel decisivo do sector das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, a todos os níveis, por ter concebido um programa cujo resultado será marcante para o
desenvolvimento rural, de modo geral, e a para as comunidades, de modo particular.
Ao Banco Mundial, nosso parceiro desde os primórdios da década de 80, estamos gratos por abraçar
mais um programa que vem conferir um novo impulso às nossas acções de tornar a zona rural do
país o ponto de partida e de chegada do desenvolvimento sustentável e inclusivo.
Dirigimos uma palavra de apreço aos Governos da província de Nampula, do distrito de Nacala e
do município de Nacala, anfitriãs desta cerimónia, pelo seu envolvimento e activismo com vista à
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realização, com sucesso, desta cerimónia.
À população do distrito de Nacala, quero manifestar o meu reconhecimento pela excelente recepção
e hospitalidade que nos proporcionaram, desde a nossa chegada a esta cidade portuária.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
No dia 15 de Janeiro de 2015 – todos se recordam, porque fiscalizam o meu discurso de tomada de
posse como Chefe do Estado –, diante de cerca de vinte e oito milhões de moçambicanos, afirmei, e
passo a citar: “não descansarei enquanto não tiver um país sulcado de vias de acesso transitáveis,
que assegurem, em todas as épocas do ano, a circulação de pessoas e bens em todo o território
nacional”.
Para darmos cunho institucional ao sonho colectivo, transformamos um dos objectivos estratégicos
do Programa Quinquenal do Governo, 2015 - 2019, a melhoria e expansão da rede de estradas e pontes,
vitais para o desenvolvimento sócio-económico, através de acções de asfaltagem, reabilitação e
manutenção das infraestruturas rodoviárias. O objectivo central é melhorar as condições de vida do
povo moçambicano, aumentando o emprego, a produtividade e a competitividade, criando riqueza
e promovendo um desenvolvimento equilibrado e inclusivo, num ambiente de paz, segurança,
harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os moçambicanos.
No primeiro Fórum Nacional sobre Infraestruturas, realizado no dia 8 de Junho de 2017, em Tete,
ocasião em que reunimos cerca de duas centenas de especialistas ligados à área, foi consensual que,
como Nação, deveríamos investir em infraestruturas resilientes, para promover o desenvolvimento
sustentável e a integração regional.
A nossa convicção é de que o sucesso na materialização dos objectivos do Plano Quinquenal do
Governo passa, também, por concentrar as nossas acções de vulto na zona rural, porque nela está
depositada grande parte da nossa riqueza natural e é onde residem mais de setenta por cento da
população moçambicana.
É também nas zonas rurais onde os níveis de pobreza são mais acentuados, em grande medida,
devido aos baixos índices de produtividade que se registam em quase todos os sectores de
actividade.
É neste contexto que o nosso Governo concebeu este projecto estruturante para fortalecer o acesso
rodoviário às zonas rurais seleccionadas, melhorar a qualidade de vida das comunidades locais e, ao
mesmo tempo, capacitar o Governo para uma resposta imediata a crises ou emergências elegíveis.
Não se trata somente do âmago de querer promover o desenvolvimento rural; tomamos esta
decisão porque sabemos que a realidade rural influencia, directa ou indirectamente, a dinâmica
de desenvolvimento das zonas urbanas. Basta recordar que a disponibilidade de alimentos nas
cidades depende muito do que é produzido nas terras férteis das zonas rurais. Este exemplo permite
perceber a importância do desenvolvimento rural para diversas áreas e para o país como um todo.
Distintos Convidados,
Não constitui novidade para ninguém que em algumas zonas do nosso vasto Moçambique produz-se
em abundância e que, ao mesmo tempo, há outras regiões com carência de alimentos.
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Um dos argumentos recorrentes sobre esta situação está relacionado com a deficiente rede de
estradas que ligam as regiões de grande produção, que dificulta o escoamento dos excedentes de
produção para as regiões carenciadas, assim como para o mercado.
Por isso, mais do que estarmos a proceder ao lançamento de um projecto avaliado em cerca de
cento e oitenta e cinco milhões de dólares americanos, dos quais trinta e cinco são financiados
pelo Governo de Moçambique e cento e cinquenta pelo Banco Mundial, sob forma de donativo, hoje
estamos a sair de simples palavras, de intenções, para acções; estamos a abrir uma nova página que
vai mudar a face do nosso sistema produtivo em diversos sectores.
No que tange à mobilidade, por exemplo, as estradas que serão construídas irão aliviar a situação
actual, caracterizada por dificuldades de circulação da nossa querida população, sobretudo no
tempo chuvoso.
As futuras infra-estruturas irão, igualmente, impulsionar a diversificação da nossa economia, pois,
ao longo dos seus trajectos, vão nascer muitos novos negócios, desde a venda de alimentos, para os
operários que nelas vão trabalhar, até ao surgimento de transportadores públicos colectivos.
Elas vão, também, melhorar as condições de condução rodoviária, ao oferecerem maior conforto
e segurança aos utentes, com impacto positivo na redução dos índices de sinistralidade rodoviária
que, infelizmente, tendem a atingir níveis preocupantes nos últimos tempos, no país em geral.
A reabilitação das estradas vicinais tem, também, o condão de consolidar a nossa Unidade Nacional,
ao permitir ligações intra e inter-distrital, porque aproxima famílias e sonhos que, por vezes, são
separados por um simples rio que não dispõe de uma ponte convencional.
Em termos de rendimento dos actores económicos, estamos cientes de que os custos de exploração
e manutenção de viaturas, e os próprios custos de transporte, vão reduzir e, por conseguinte, vai
aumentar a poupança das famílias.
Estes pequenos exemplos cimentam a nossa convicção de que estamos no caminho certo, adensam
a nossa certeza de que o desenvolvimento rural sustentável deve ser o foco de articulação das
políticas públicas e o centro de gravidade do desenvolvimento de Moçambique.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Em várias ocasiões, temos vindo a anunciar que o nosso Governo está comprometido com a criação
de oportunidades de emprego para os moçambicanos, especialmente no seio da camada jovem, por
esta constituir a maior parte da nossa população.
Por isso, aos empreiteiros que vão actuar nos dez distritos abrangidos por este projecto, queremos
deixar claro o nosso apelo para priorizarem a admissão das populações dos locais por onde as
estradas atravessam, sem negligenciar a qualidade.
E aos compatriotas que irão trabalhar no projecto, queremos renovar o nosso apelo para uma maior
entrega no trabalho, alicerçada na humildade e paciência, para poderem adquirir novas habilidades
e conhecimentos para, no futuro, como se diz na gíria popular, poderem andar com os seus próprios
pés.
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Ao Sector de estradas e pontes queremos chamar atenção para que contribua para a conservação
e manutenção das futuras infra-estruturas, de modo a serem resilientes aos efeitos das mudanças
climáticas, assegurando assim a sua durabilidade.
Aos Governos provinciais e distritais, o nosso apelo é que capitalizem este projecto, para explorarem
de forma plena os equipamentos que adquiriram e que se destinam à abertura, manutenção e
reabilitação de estradas vicinais.
Não menos importante, queremos chamar atenção aos empreiteiros e aos fiscais das obras, pois
nós seremos implacáveis em relação a aspectos de qualidade das obras e aos prazos, conforme
nos referimos durante a Gala Anual deste sector. É neste âmbito que exigimos muita seriedade na
observância destes dois aspectos.
Aos meus verdadeiros patrões e donos das obras – refiro-me ao povo moçambicano –, apelamos
a serem vigilantes e a colaborar com as autoridades policiais, denunciando quaisquer actos que
atentem contra o decurso normal das obras.
Com estas palavras, e na expectativa de que a reabilitação das estradas rurais seja o trampolim para
dar um novo impulso ao desenvolvimento rural, declaro o início formal do Projecto Integrado de
Desenvolvimento de Estradas Rurais nas Províncias de Nampula e da Zambézia.

Muito obrigado pela atenção!
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Aperto de mão entre o Chefe de Estado e o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
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CAPÍTULO V

GESTÃO SUSTENTÁVEL E
TRANSPARENTE DOS RECURSOS
NATURAIS E DO AMBIENTE

Chefe do Estado moçambicano usando da palavra na 73ª sessão das NU

JUNTAR FORÇAS E IDEIAS PARA ENCONTRAR FORMAS SUSTENTÁVEIS
DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da apresentação das Áreas de Conservação de Moçambique,
à margem da 73ª Sessão da AGNOU – The Gorongosa Project
Nova Iorque, 27 de Setembro de 2018

Presidente da República e Esposa, num dos intervalos da Sessão
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Senhor Gregg Carr, Presidente da Fundação Carr;
Senhor Doutor Bill Steiger, Chief of Staff da USAID;
Senhor Celso Correia, Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural da República de
Moçambique;
Distintos Convidados, amigos de Moçambique e meus pares, amigos da natureza;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Quero, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores deste evento, que tem por objectivo expor ao
mundo as vantagens comparativas de Moçambique, em termos de diversidade biológica.
A Biodiversidade, o tema que pretendemos desenvolver, para nós, é nossa vida, razão pela qual a
conservação da biodiversidade consta como prioridade no Programa Quinquenal do nosso Governo,
2015-2019, e muito tem sido feito neste ciclo de Governação.
A nossa felicidade é que, apesar dos grandes desafios que enfrentamos, estamos a conseguir não
só registar resultados positivos na área de conservação, mas também manter cada vez mais viva a
chama do nosso anseio de trazer a humanidade ao seu sentido.
O mundo está cada vez mais consciente da necessidade da conservação da biodiversidade. Por isso,
devemos continuar a unir esforços, a todos os níveis, para a concretização desta agenda global.
Afinal, como disse Kofi Annan, o saudoso Secretário-Geral das Nações Unidas, “A conservação da
biodiversidade não é apenas um trabalho para o Governo.
Organizações governamentais e não-governamentais, o sector privado e todo e qualquer indivíduo
têm um papel importante na mudança de mentalidades e de comportamentos destrutivos”. E um
outro antigo Secretário-Geral, Ban Ki-Moon, dizia: “Não existe um Planeta B”. Esta é a nossa casa, a
qual devemos cuidar juntos, como nossa e única.
É, por isso, uma grande honra termos hoje a oportunidade de partilhar com Vossas Excelências
a nossa experiência de conservação da biodiversidade, esse valioso património natural e
extremamente relevante para o nosso bem-estar social, económico e ambiental.
Distintos Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Não há dúvida de que Moçambique é rico em biodiversidade. Existe uma extensa rede de áreas de
conservação que consiste em 17 Parques e Reservas, 20 Coutadas Oficiais e 50 Fazendas do Bravio.
Juntas, estas áreas ocupam 25% do território do país, uma proporção importante que é dedicada
à conservação da natureza em duas principais formas: áreas de conservação integral ou de uso
sustentável.
As nossas áreas de conservação possuem um elevado valor de biodiversidade e constituem um
recurso-chave para o desenvolvimento integrado do país. São parte da nossa integridade, como
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nação que cresce de forma equilibrada. Elas garantem a manutenção dos sistemas ecológicos
responsáveis pela produção de bens essenciais à vida e ao desenvolvimento, bens dos quais
dependemos enquanto Humanidade. Cabe-nos, pois, a responsabilidade de gerir bem este
património, que é mãe de todas as nossas riquezas.
A Política Moçambicana de Conservação e sua Estratégia de Implementação, em particular, o Plano
Estratégico de Administração Nacional das Áreas de Conservação 2015-2024, definem que a área
de conservação, em Moçambique, tem como objectivos principais a conservação da biodiversidade
nacional e sua contribuição para o desenvolvimento sócio-económico das populações.
Além de definirmos a visão e estratégias, desenvolvemos um quadro jurídico-legal que inclui a
gestão participativa das nossas áreas de conservação. Consequentemente, essas nossas áreas são
geridas com o envolvimento de entidades públicas e privadas, organizações não governamentais
e comunidades, através de Parcerias Público-Privadas, seja na forma de investimento para o
desenvolvimento do turismo nos nossos Parques e Reservas, seja na co-gestão dessas mesmas
áreas. É uma grande inovação, que consideramos importante, uma experiência que pretendemos
partilhar com todos.
Acreditamos que, por via deste tipo de alianças e parcerias, iremos atrair um maior contributo das
áreas de conservação para a nossa sociedade, e da sociedade para a natureza.
Foi neste contexto que promovemos em Junho último, na nossa cidade capital, Maputo, a Conferência
Internacional de Investimento nas Áreas de Conservação. Esse evento resultou na assinatura de
vários acordos e memorandos de entendimento, visando um investimento na ordem de mais de 500
milhões de dólares, para o desenvolvimento turístico, e noutros acordos de co-gestão.
Hoje temos oito (8) dos nossos Parques e Reservas sob co-gestão em diferentes modalidades, e com
contratos ou acordos que variam entre os 3 e os 25 anos.
O evento foi um passo gigantesco na promoção do turismo baseado na natureza e para o benefício
das comunidades.
A nossa visão enquadra-se no novo modelo de gestão de parques nacionais, do século 21, o qual
enfatiza a integração entre a conservação e o desenvolvimento humano.
O investimento que temos feito em colaboração com os nossos parceiros já permitiu a restauração da
integridade ecológica de algumas das nossas paisagens, a reintrodução de mais de 6 mil animais de
diferentes espécies e a construção e reabilitação de infra-estruturas de gestão e turismo; já permitiu
a formação de fiscais, a implementação de programas integrados de desenvolvimento comunitário,
bem como a realização de diversas pesquisas científicas.
Estimados Convidados,
Uma das áreas onde temos estado a registar resultados impressionantes é, exactamente o Parque
Nacional da Gorongosa.
A parceria que estabelecemos com a Fundação Carr permitiu a atração de um investimento de cerca
de 100 milhões de dólares americanos, só na área de conservação, em Moçambique.
Nos últimos 12 anos, o Parque Nacional da Gorongosa tornou-se um marco nas vertentes de
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biodiversidade, economia, investigação, formação e desenvolvimento humano.
Orgulhamo-nos de ter estabelecido o primeiro programa de Mestrado em Biologia da Conservação,
inteiramente ministrado numa área de conservação, no Parque Nacional da Gorongosa.
Na mesma área, decorrem programas que visam empoderar as comunidades. Estamos a falar, por
exemplo, da criação dos “Clubes da Rapariga”, uma iniciativa com o objectivo primário de promover
a educação da rapariga, a sua retenção na escola, a redução de casamentos prematuros, gravidezes
precoces e promover maior igualdade do género.
Este projecto decorre em parceria com o Gabinete da Esposa do Presidente da República e, em nome
deste Gabinete, informamos que estão abertas outras iniciativas de apoio e parcerias.
Catalisámos, igualmente, o desenvolvimento económico na área do Parque através do turismo, da
agro-silvicultura, produção de café e caju, bem como na geração de mil postos de trabalho directos.
Esta actividade tem estado, significativamente, a acarinhar iniciativas de paz em curso em
Moçambique.
No domínio da restauração da biodiversidade e recuperação da fauna bravia, em pouco mais de uma
década, o efectivo aumentou de cerca de 8 mil animais para mais de 86 mil.
O Parque Nacional da Gorongosa é um verdadeiro tesouro de Moçambique e do mundo inteiro.
O nosso sonho é fazer da Gorongosa um modelo de sustentabilidade social, económica e ambiental,
que inspire e dinamize outros parques e reservas do nosso país.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Apesar destes e de outros progressos que temos estado a alcançar na conservação da Biodiversidade,
temos ainda grandes desafios pela frente, dois dos quais merecem destaque: a caça furtiva e o
comércio ilegal de espécies de flora e fauna.
Estes crimes ameaçam a sobrevivência das espécies e dos ecossistemas, bem como a nossa
economia.
Para combater estas ameaças, temos estado a aumentar as intervenções de educação ambiental,
envolvendo as comunidades na conservação das espécies e no combate à caça furtiva, e partilhando
com elas os benefícios dessa mesma exploração.
Também reforçámos o nosso quadro legal, penalizando de forma exemplar aqueles que delapidam
o nosso património natural.
Por outro lado, o reforço da coordenação entre as nossas instituições, vocacionadas para a prevenção
e combate ao crime sobre a vida selvagem e o reforço das nossas ligações com instituições
transnacionais neste sector, têm sido algumas das nossas apostas. E os resultados têm estado a
surgir e de forma visível.
Caros Presentes,
Gostaria de aproveitar esta ocasião para, uma vez mais, reconhecer publicamente o papel dos nossos
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parceiros internacionais, no sector da conservação.
Refiro-me, em especial, às agências das Nações Unidas PNUD, GEF, UNODC, UNCDF; o Banco
Mundial, a USAID, a KfW (Alemanha), a AFD (França), a Irlanda, a Noruega, Portugal, o International
Conservation Caucaus Foundation (ICCF), a WCS, a PPF, a African Parks, WWF, IGF, FFI e, em
particular, às populações circunvizinhas aos parques, entre outras, que têm dado um contributo
crucial para garantir um futuro sustentável para as actuais e futuras gerações.
Tenho a honra de, em seguida, convidar Vossas Excelências a apreciarem os vídeos que irão passar,
retratando esta nossa riqueza natural e o trabalho que temos estado a desenvolver para a sua
conservação.
Não deixaria de convidá-los, também, a sorver e apreciar o prazer único do Café Gorongosa. É um
produto orgânico, cultivado na Serra da Gorongosa, e resulta da colaboração entre o Parque Nacional
da Gorongosa e as comunidades locais.
Trata-se de um café com um duplo propósito: primeiro, a contenção da deflorestação, que periga a
sobrevivência daquela importante floresta húmida de montanha; segundo, a geração de renda para
as famílias locais, ao longo da cadeia de produção e processamento daquela cultura de rendimento
de alto valor comercial.
Formulo, desde já, o convite para que, quer na qualidade de parceiros, quer na de turistas, visitem os
nossos belos e acolhedores Parques da Gorongosa, Bazaruto e Quirimbas, ou as Reservas Especial
de Maputo ou Nacional do Niassa.
Esta visita pode ser realizada em Junho do próximo ano, em paralelo com a realização da Cimeira
Empresarial EUA-África, que terá lugar em Maputo.

Muito obrigado!
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Presidente da República e Esposa escutando a apresentação sobre o Projecto Gorongosa
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Presidente da República discursando à margem da Conferência

ECONOMIA AZUL
UM COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DA NATUREZA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Conferência sobre Economia Azul Sustentável
Nairobi, 26 de Novembro de 2018

Momento de Assinatura do Livro de Honra
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Sua Excelência Uhuru Kenyatta, Presidente da República do Quénia;
Distintos Chefes de Estado, de Governo e de Delegações;
Ilustres Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me que me junte aos distintos oradores que me antecederam, para saudar a todos os
presentes e agradecer ao Governo e ao povo irmão da República do Quénia pela calorosa hospitalidade
concedida a mim e minha delegação, desde a nossa chegada a este belo país.
Caros Presentes,
A Economia Azul, como conceito, tem-se expandido como espaço para a formulação de políticas, a
nível mundial, e traduz as nossas aspirações de imprimir um novo dinamismo ao desenvolvimento
económico, explorando de forma integrada e sustentável as imensas potencialidades que os oceanos
e seus ecossistemas proporcionam à humanidade.
A Economia Azul sustentável é uma forma inteligente de materializar os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável, particularmente o relativo à conservação e utilização sustentável dos Oceanos e Mares.
Assim é porque os recursos aquáticos e marinhos geram diversas actividades económicas,
susceptíveis de criar riqueza, proporcionar meios de subsistência e oportunidades de emprego a
muitas populações costeiras.
A natureza transfronteiriça dos oceanos que nos unem faz com que os crescentes desafios e ameaças
globais, face às novas utilizações e à proliferação do lixo plástico, e a segurança marítima, tornem
imperiosa a adopção de abordagens harmonizadas e concertadas entre as Nações que partilham
este espaço.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Moçambique, o meu país, detém um território marítimo de cerca de 43% da superfície nacional
total, com cerca de 2.780 km de costa, que abrigam uma rica diversidade de ecossistemas marinhos
e costeiros.
Adicionalmente, 60% dos cerca de 28 milhões de habitantes ganham o seu sustento a partir de
recursos marinhos.
Por essa razão, e com vista a traduzir em acções o nosso compromisso em relação ao uso sustentável
do mar e dinamização da economia azul, criamos, pela primeira vez, o Ministério do Mar, Águas
Interiores e Pescas, que tem agido decisivamente.
Através desse Ministério e de outro, da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, temos liderado
os esforços de conservação da biodiversidade e ecossistemas marinhos, entre os quais, mangais,
recifes de corais, ervas marinhas e outros que suportam a vida marinha.
Os nossos esforços incidem, igualmente, na conservação de espécies marinhas que, orgulhosamente,
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ornamentam o nosso espaço marítimo, principalmente as seis mais carismáticas de importância
turística e de investigação científica.
Caros Participantes,
Quem nunca viu as Baleias, Dugongos, Golfinhos, Tartarugas-marinhas, Tubarões-baleias e Raiasmanta, que vá vê-los em Moçambique.
Estas espécies representam um tesouro não só para os moçambicanos, mas também para toda a
humanidade. Por isso, há uma responsabilidade acrescida na sua protecção.
Porque a pesca é uma actividade tradicional e geradora de rendimentos, empreendemos esforços na
criação de um quadro jurídico e institucional para que seja exercida de forma racional e responsável.
Temos estado a incentivar a prática da aquacultura, onde predomina a criação da tilápia como
alternativa para reduzir a pressão sobre as espécies nativas, que se vão tornando escassas.
Em 2017, o Governo aprovou a primeira Política e Estratégia do Mar, cujo propósito é promover o
conhecimento e o desenvolvimento económico, social e cultural sobre o mar, assente nos princípios
da economia azul.
Pretendemos que o nosso mar seja gerido de forma segura, integrada e responsável, com benefícios
sócio-económicos para Moçambique, rumo ao desenvolvimento sustentável.
A nossa Política e Estratégia do Mar preconiza a criação de um Observatório da Economia do Mar,
para que todos os sectores intervenientes possam harmonizar, coordenar e maximizar as diversas
utilizações do mar.
Estamos também empenhados na elaboração do Plano de Acção Nacional para Combater o Lixo
Marinho, que viabilizará a tomada de medidas vigorosas contra o lixo plástico e a promoção do uso
sustentável de águas interiores como rios e lagoas.
Adicionalmente, estamos a restaurar o mangal, abrigo do nosso famoso camarão e caranguejo, e a
eliminar o seu abate indiscriminado.
No quadro destas acções, prevemos que até 2023 sejam plantados cinco mil hectares deste recurso,
concorrendo para o cumprimento da Agenda 2030.
Para o alcance dos nossos objectivos, apostamos também na sensibilização da sociedade e dos
utentes do mar, para enveredarem por atitudes preventivas e responsáveis, porque entendemos que
o melhor e maior guardião da natureza são as próprias comunidades.
Porque temos a consciência de que os desafios para com os problemas do mar exigem a coordenação
internacional – e respondendo ao chamamento das Nações Unidas para a acção global –,
Moçambique irá organizar a primeira Conferência em Maputo, em Maio de 2019, em parceria com o
Governo do Reino da Noruega – a quem antecipadamente agradecemos –, sob o lema: CRESCENDO
AZUL, Promovendo a Exploração Sustentável e Compartilhada dos Oceanos.
Por isso, convidamos a todos os países, organizações regionais e internacionais, parceiros públicos
e privados, a juntarem-se à Conferência de Maputo, dando continuidade às acções conjuntas que
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hoje elaboramos.
A plataforma de Maputo irá permitir identificar e implementar intervenções inclusivas, inovadoras
e transformadoras, com impacto nacional e regional, bem como a mobilização da cooperação
e investimento para a capacitação institucional do capital humano e da participação activa da
academia, e instituições de investigação científica, sector privado e comunidades.
Antes de terminar, permitam-me felicitar e reconhecer os co-organizadores e patrocinadores, com
destaque para Sua Excelência Uhuru Kenyatta, Presidente da República do Quénia – que agradeço
pelo convite que me formulou, para fazer parte – por tornarem possível este evento pertinente e
bastante produtivo.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Em vossa presença, reafirmo o compromisso da República de Moçambique de se alinhar aos esforços
globais para inverter o cenário actual e salvar os nossos oceanos, assegurando assim a utilização
sustentável da natureza, património universal, do qual depende a sobrevivência do nosso planeta e
de todos nós!

Muito obrigado!
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CAPÍTULO VI

ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO,
BOA GOVERNAÇÃO E
DESCENTRALIZAÇÃO

Foto de Família após o Lançamento do Plano Estratégico

APRIMORANDO AS COMPETÊNCIAS DO GABINETE CENTRAL DE COMBATE
À CORRUPÇÃO PARA VENCER A LUTA PELA PROBIDADE DO FUNCIONÁRIO E
DAS INSTITUIÇÕES
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da cerimónia de lançamento do Plano Estratégico do
Gabinete Central de Combate à Corrupção 2018-2022
Cidade de Maputo, 07 de Março de 2018

Presidente da República discursando na cerimónia
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Digníssima Procuradora-Geral da República;
Venerando Presidente do Tribunal Supremo;
Venerando Presidente do Conselho Constitucional;
Digníssimo Provedor de Justiça;
Digníssimo Vice-Procurador-Geral da República;
Ilustre Bastonário da Ordem dos Advogados;
Senhores Ministros e Vice-Ministra;
Digníssima Directora do Gabinete Central de Combate à Corrupção;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Ilustre Encarregado de Negócios da Delegação da União Europeia;
Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditados em Moçambique;
Senhores Deputados da Assembleia da República;
Digníssimos Procuradores-Gerais Adjuntos, Magistrados e Juízes Conselheiros;
Quadros das Instituições da Administração da Justiça;
Caros Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

As minhas primeiras palavras são de saudação a todos os presents neste evento e, muito em
particular, aos integrantes da grande família da Justiça que, no passado dia 1 de Março, tiveram o
privilégio de abrir o Ano Judicial 2018.
O lema escolhido para esta abertura, que é “Por uma Justiça em prol do Desenvolvimento Económico
e Social”, reflecte o nosso principal desafio, enquanto Nação Moçambicana: a construção do bem
estar – de todos os moçambicanos e os que, não sendo nacionais, aqui escolheram viver.
Digníssima Procuradora-Geral da República,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Os moçambicanos têm a consciência de que o desenvolvimento económico não será alcançado, se
não for uma obra conjunta e se nada fizermos para eliminar a corrupção, que constitui uma urgência
da actualidade.
A prevenção e o combate à corrupção constituem uma das prioridades da nossa governação, e um
dos desafios mais prementes do nosso Estado. Esta é a razão da nossa concentração neste acto
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do lançamento deste importante Plano Estratégico do Gabinete Central de Combate à Corrupção
2018-2022.
A corrupção é uma realidade global antiga e perversa. Portanto, uma doença universal. A diferença é o
facto de se fazer sentir de forma diferente entre os países, em função do seu nível de desenvolvimento,
a robustez das instituições, as democracias fracas, ou fortes, e o nível de pobreza. Vezes há que as
pessoas se tornam corruptas por serem pobres; e são pobres por causa da corrupção.
A corrupção compromete a confiança pública das instituições; promove a criminalidade. Os seus
custos sociais e económicos são insuportáveis.
Num ambiente corrupto, as instituições não se concentram na eficiência; estão mais preocupadas
com o acesso aos líderes políticos ou aos oficiais de serviços burocráticos, para obter vantagens.
No campo da magistratura judicial, por vezes, não existe a preocupação de se ser bom advogado. A
preocupação é ter acesso a juízes, magistrados, ou funcionários judiciais, e conseguir influenciar a
máquina decisora a seu favor.
Registam-se casos onde parlamentares ou órgãos de comunicação social aceitam favores nacionais
e/ou estrangeiros para fazer questionamentos ou algumas perguntas de interesse de grupos de
pessoas. A esta chamamos corrupção política. A corrupção política tem consequências maiores para
o desenvolvimento duma nação por tentar manipular a atenção e as prioridades de um povo.
Em várias ocasiões debruçamo-nos sobre este fenómeno, não apenas como um comportamento
anti-ético; reflectimos sobre as potenciais causas, as suas manifestações e, até, quantificamos os
danos que o mesmo tem vindo a causar à nossa economia e ao nosso tecido social.
Distintos Participantes,
A simples caracterização deste flagelo não conduzirá à erradicação da corrupção do nosso seio.
Mais do que nunca, é altura de actuar, atacando de forma implacável e com medidas concretas as
suas raízes, por forma a acabar com a corrupção, antes que este fenómeno maligno nos elimine a
nós.
Uma das formas estruturantes de atacar este problema é o lançamento que hoje fazemos, como
forma de estabelecer regras de actuação.
O Plano Estratégico, que vigorará no período compreendido entre 2018 e 2022, que temos hoje o
prazer de testemunhar o seu lançamento, vem suceder o Plano Estratégico 2011- 2014.
O Plano anterior permitiu que o Gabinete Central de Combate à Corrupção se estruturasse em áreas
específicas e estruturasse a sua implantação ao longo do território nacional.
Apraz-nos constatar que, dentre os pilares que compõem o segundo Plano Estratégico, mereceram
destaque:
• as políticas, Estratégias e Planos de Acção que determinam que a prevenção e combate à
corrupção contemplem todas as instituições do Estado, incluindo as de administração indirecta,
assim como as do sector privado;
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• o desenvolvimento Institucional, que chama a nossa atenção para a necessidade de
continuarmos a reforçar a capacidade técnica do Gabinete Central de Combate à Corrupção; e
• o provimento de tecnologias de informação e comunicação, e outros mecanismos, que
melhorem a celeridade processual e optimizem os resultados.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A elaboração de Planos Estratégicos é um passo fundamental para o sucesso do aparato institucional
criado num âmbito específico. Porém, esses Planos Estratégicos não devem ser vistos como a
óptima solução de todos os problemas.
Os Planos Estratégicos constituem mais um instrumento de trabalho orientador dos caminhos que
devemos trilhar nos próximos anos, para tornar o Gabinete Central de Combate à Corrupção mais
forte e mais apto e competente na prossecução da sua função.
Paralelamente à implementação do Plano Estratégico, devemos avaliar permanentemente a sua
aplicabilidade, incluindo os outros instrumentos legais aprovados contra a corrupção, assim como
os instrumentos internacionais de que o país é parte.
A avaliação sobre o compromisso nacional no combate contra a corrupção deve ser efectivada por
todos – legislativo, judiciário, sociedade civil, executivo -, porque a prevenção e combate à corrupção
só pode lograr sucessos se for tarefa de todos.
Outro aspecto a ser analisado diz respeito à harmonização e uniformização dos vários planos
sectoriais contra a corrupção.
Entendemos a premência de cada uma das instituições e/ou sectores em ter um plano à sua medida.
Contudo, não devemos nunca olvidar que o mal que se pretende combater é o mesmo; pelo que todos
os actores devem agir com a mesma acutilância e de forma harmonizada, para que os objectivos
sejam alcançados.
A grande corrupção de que se fala começa, quase sempre, com um pequeno desvio de conduta,
tolerável pela maior parte de nós.
A nossa tolerância, a nossa condescendência para os chamados pequenos desvios, é a porta de
entrada para os grandes males que desaguam na corrupção.
As medidas de controlo interno existentes nas instituições podem e devem auxiliar-nos. É com elas, e
através delas, que a prevenção deve fazer-se. É também com estas medidas que podemos identificar
as fragilidades existentes e, em tempo útil, suprí-las.
Digníssima Procuradora-Geral da República,
Caros Oficias da Justiça,
Quando nos referimos à legislação, aos planos sectoriais e a outros mecanismos, tenhamos sempre
em conta um factor determinante: os recursos humanos!

COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

359

Para enfrentarmos com afinco este desafio, devemos equipar as nossas instituições com os quadros
mais capazes e com os mais altos valores éticos.
É também responsabilidade do Estado dar-lhes a formação e os recursos necessários, de que
precisam, para desempenharem cabalmente a sua função.
Urge, então, pensar em soluções criativas para identificar e angariar tais recursos, num contexto em
que as necessidades são muitas e os recursos limitados.
O Plano Estratégico que nos é presente aponta para a mudança de alguns dos actuais paradigmas,
de modo a tornar este órgão do Ministério Público mais eficiente e mais eficaz.
Encorajamos-vos, pois, a uma reflexão profunda e desapaixonada sobre como o Gabinete Central
de Combate à Corrupção se pode tornar, cada vez mais, no órgão de referência capaz de inspirar a
confiança dos cidadãos.
O nosso Gabinete Central deve garantir a responsabilização dos prevaricadores, em particular, os
funcionários e agentes do Estado, e credibilizar as instituições nacionais.
As instituições públicas e seus gestores devem tornar-se no espelho da integridade e da transparência
na gestão da coisa pública.
A terminar, exortamos, mais uma vez, a todos os sectores do Estado, desde o legislativo ao judiciário;
aos gestores públicos e privados, e à sociedade em geral, para reforçarem os mecanismos sectoriais
de prevenção e combate à corrupção.
Todos devemos colaborar com o Gabinete Central de Combate à Corrupção nesta nobre, mas árdua
missão de combater a corrupção, porque sozinho o Gabinete não será suficiente para derrubar este
gigantesco problema: a corrupção.
Com estas palavras, declaro lançado o Plano Estratégico de Combate à Corrupção 2018-2022.

Pela vossa atenção, o meu muito obrigado!
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Presidente da República ouvindo o Programa do evento
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Presidente da República pousa com os Empossados

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da cerimónia de Tomada de Posse do Vice-Ministro
da Administração Estatal e Função Pública, e do Conselheiro de Sua Excelência
Presidente da República
Cidade de Maputo, 29 de Março de 2018

Juramento do Senhor Albano Macia, Empossado
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Senhora Ministra da Administração Estatal e Função Pública;
Senhora Ministra na Presidência para os Assuntos da Casa Civil;
Senhor Vice-Ministro da Administração Estatal e Função Pública;
Senhor Vice-Ministro da Administração Estatal e Função Pública, cessante;
Senhor Conselheiro do Presidente da República;
Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Inicio esta cerimónia, dirigindo uma saudação a todos os presentes, e, muito em particular, aos
distintos quadros que acabamos de empossar.
A experiência de vida, o trajecto e a capacidade profissionais de cada um dos empossados revelam,
por si só, qualidades ímpares de amor à Pátria, dedicação, busca permanente de conhecimentos e
suportam as convicções que ditaram a nossa escolha.
Por isso, endereço uma palavra de apreço a cada um de vós, por ter aceite o nosso convite para mais
um desafio no vosso longo e prestigiado percurso.
Senhores Membros do Governo,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Os desafios que temos pela frente são enormes e impõem que coloquemos a nossa máquina
governativa à altura dos desafios, redobrando os esforços e sendo mais assertivos, objectivos e
determinados no cumprimento das metas por nós definidas.
Daí que as nossas opções em quadros flexíveis, com capacidade de uma integração rápida na equipa
a que se vão juntar, se mostre essencial.
A nossa agenda governativa é bastante ambiciosa e está a ser implementada num momento adverso,
mas muito promissor.
Senhor Dr. Albano Macie, Vice-Ministro da Administração Estatal e Função Pública,
O seu passado na academia, e noutros órgãos de soberania, onde se dedicou, em particular, ao
estudo e aplicação do Direito Administrativo, constitui uma referência importante e uma mais valia
para o desempenho das novas funções.
Esse percurso permitiu-lhe ter uma visão abrangente do país e dos desafios que se colocam num
futuro próximo, especialmente no que tange aos esforços conjuntos pela Paz e aos processos de
desconcentração e descentralização em curso.
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Os pleitos eleitorais que se avizinham, além de despertarem interesses de múltiplas forças políticas,
determinam a
adopção de medidas legislativas de importância crucial para o sucesso do processo de pacificação
e para a consolidação da democracia num Estado unitário.
Na senda do processo permanente de aperfeiçoamento e modernização da Administração Pública,
o país está em plena fase de revisão dos instrumentos normativos aplicáveis aos funcionários e
agentes do Estado.
A revisão destes diplomas legais estruturantes do funcionalismo público visa, entre outros objectivos,
potenciar os funcionários e agentes do Estado a fazerem do lema o funcionário a servir cada vez
melhor o cidadão, uma realidade percebida e sentida por todos.
Temos noção de que alguns diplomas legais, mormente os de carácter regulamentar, ainda estão
por aprovar e que a sua falta pode, inclusivamente, afectar negativamente o funcionamento regular
das instituições públicas.
Assim, recomendo que, com a direcção do Ministério de Administração Estatal e Função Pública,
e em estreita colaboração com os demais colegas do sector, dê o seu contributo para que, a breve
trecho, tais instrumentos sejam finalizados e operacionalizados, para o benefício dos funcionários
da Administração Pública e da sociedade em geral.
Senhores Membros do Governo,
Caros Convidados,
A exploração dos recursos naturais e a necessidade de atrair, e reter, investimentos nas diversas
áreas da economia demandam uma Administração Pública actualizada, profissional, competente e
com um nível de excelência na prestação de serviços.
Para que tal ocorra, precisamos de aprimorar o processo de selecção e recrutamento de quadros, e
de um enquadramento jurídico que garanta não só recrutar os melhores, mas também retê-los ao
serviço do Estado.
A vossa equipa deve reflectir e apresentar propostas concretas sobre como motivar continuamente
o nosso funcionário e agente do Estado, o elemento decisivo para o sucesso da nossa governação.
De igual modo, e tendo presente que o nosso país é vulnerável às calamidades naturais,
recomendamos que, em coordenação com os actores relevantes, continuem a apostar, em harmonia
e coordenação integrada, na prevenção e na mitigação, adoptando todas as medidas pertinentes
para que as populações deixem de estar expostas a riscos, de forma cíclica, deixando de levar uma
vida sazonal.
Por tudo isso, é nossa expectactiva que o seu conhecimento e experiência tragam valor acrescido ao
Governo, em geral, e ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública em particular.
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Senhor Dr. Rafael José Rohomodja, Conselheiro do Presidente da República,
A nossa equipa de assessoria tem um papel decisivo no aconselhamento ao Presidente da República,
na preparação dos diversos dossiers relativos à agenda interna e externa.
Assim, e dadas as múltiplas responsabilidades do Presidente da República, na sua qualidade de Chefe
de Estado, Chefe de Governo e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, os quadros
que a compõem têm um perfil variado, mas complementar e trabalham de forma coordenada, sendo
multidisciplinares.
Ao lhe endereçarmos o convite para se juntar à nossa equipa, pretendemos trazer a sua experiência
de vida, como um valor acrescido que vai permitir acompanhar, apoiar e estimular a actividade
desenvolvida a nível da Administração Local do Estado.
Como um quadro que acompanhou o processo de construção da Nação Moçambique, desde
a primeira hora, estamos certos de que saberá avaliar cada um dos cenários e dar os conselhos
pertinentes para que os Governos Locais sejam mais eficientes e eficazes na prestação de serviços
aos cidadãos.
O seu papel será, igualmente, de extrema importância para, sempre que necessário, buscar na
História os fundamentos das decisões que foram tomadas e que determinaram o percurso do nosso
Estado, para inspirar as novas posições a tomar.
Sirva-se, pois, da sua autoridade moral e do conhecimento que tem sobre o processo de construção
do nosso Estado para apoiar o Presidente e auxiliar os nossos quadros, a nível central e local, de
modo a trabalharem em equipas sólidas, de forma cabal e responsável.
Caros Empossados,
Têm à vossa frente inúmeros desafios. Alguns serão mais difíceis do que o esperado, mas nenhum
deles será impossível de suplantar.
Estamos confiantes de que, com a vossa inteligência, entrega e patriotismo, enfrentarão os obstáculos
com sentido de Estado, dando a vossa contribuição ao Governo, para que sejam alcançados os
objectivos e metas plasmados nos nossos instrumentos de programação.
Para tal, contem com o nosso apoio e dos demais membros do Governo, bem assim com a cooperação
dos inúmeros quadros experientes e cheios de conhecimentos que encontrarão nos sectores onde, a
partir de hoje, passam a fazer parte.
Aos vossos familiares, vai o nosso pedido especial, que é também um agradecimento antecipado,
para que continuem a ser o porto seguro onde encontram o conforto fundamental para que sejam
bem sucedidos no cumprimento de mais uma missão.
Ao senhor Roque Silva Samuel, que cumpriu com afinco, zelo e brio a missão de Vice-Ministro de
Administração Estatal e Função Pública, virtudes que ditaram a sua escolha pelo seu Partido, para a
nobre missão de Secretário-Geral, permanecem os nossos agradecimentos e gratidão.
Temos a certeza de que continuará a coleccionar glórias na sua nova missão, dignificando a singela
experiência que viveu junto deste órgão. Desde já, desejamos-lhe sucessos.
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A terminar, queremos desejar bom trabalho aos empossados, nas novas funções, e felicidades às
suas respectivas famílias!
Com votos de sucessos aos empossados, termino convidando aos presentes a juntarem-se a mim
num brinde:
• por uma administração pública de excelência, ao serviço do cidadão;
• por uma máquina governativa mais eficiente; e
• à saúde de todos.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República pousa com os Empossados
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Presidente da República cumprimentando o Empossado

GOVERNAR COM FOCO NAS INFRA-ESTRUTURAS COMO UM DOS PILARES
PARA O DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da cerimónia de Tomada de Posse do Ministro das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Cidade de Maputo, 17 de Maio de 2018

Engenheiro João Machatine, entregando o Termo de Compromisso ao Chefe de Estado
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Senhora Ministra na Presidência para Assuntos da Casa Civil;
Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Senhor Vice-Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos;
Senhor Engenheiro Carlos Bonete, Ministro cessante;
Senhores Membros do Conselho Consultivo do Presidente da República;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Quero começar por saudar e agradecer a presença de todos nesta breve cerimónia de tomada de
posse do Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, na sequência da sua recente
nomeação para este cargo.
Acabámos de testemunhar mais um acto em que conferimos posse a um Membro do Governo de
uma área altamente estratégica para a nossa acção governativa, a área das infra-estruturas.
O acto decorre da nossa busca incessante pela melhor fórmula para ir ao encontro dos anseios do
Povo, o que passa também por agregar à nossa equipa gente com saber e experiência individuais,
gente que traga um valor acrescido a um grupo que se quer cada vez mais unido, homogéneo e
profissional.
Engenheiro João Machatine, Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos,
Não é novo no sector. E como sabe, temo-nos referido, de forma recorrente, à importância que
o sector, em que hoje passa a desempenhar funções de liderança, tem para o crescimento e
desenvolvimento do país.
A nossa escolha, para integrar esta equipa, procurou ser estratégica pelas valências que já
demonstrou ter como servidor público comprometido com a superação, no cumprimento de metas
e resolução de questões complexas.
Muito trabalho o espera e o povo continua com expectativas elevadas, o que o coloca, sem margem
para erros, no processo de fazer face aos desafios inerentes à função que assume.
Nesta curta intervenção, quero realçar, de modo particular, que à par da rede viária, temos o campo
dos recursos hídricos, o campo do provimento de água potável, o das habitações e o das obras
públicas, em geral, como desafios basilares da nossa acção governativa.
Estas áreas estão claramente identificadas e constam do nosso Programa de Governação para o
presente quinquénio, com um sentido claro, importante e urgente.
Uma das áreas críticas que interessa realçar é a da habitação: queremos soluções e menos retórica
para os desafios gigantescos que encontramos neste sector, que graça maior parte do povo
moçambicano.
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Tem se assistido a um crescimento da actividade de construção civil em Moçambique. Mas o
crescimento da população coloca uma grande pressão sobre o Estado, que assume a responsabilidade
de prover habitação condigna às populações, principalmente aos jovens, que constituem uma parte
significativa dos nossos compatriotas.
Sejamos, pois, capazes de criar e desenvolver sistemas e mecanismos de fomento e apoio à
construção e habitação de qualidade, a custos acessíveis.
Área não menos importante, a que pretendemos realçar, é também, a de gestão dos recursos
hídricos, que muito têm sido afectados pelas alterações climáticas.
Quando conferimos posse ao Vice-Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, muito
recentemente, advertimo-lo que era tarefa principal do seu sector, criar sistemas e infraestruturas
de contenção e armazenamento de água, mais resilientes, de modo a garantir que as populações
não se vejam privadas desse precioso líquido, isso por um lado; e que não sofram perdas humanas
e materiais, por outro.
Outro elemento que a equipa do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos não
deve olvidar é o acesso à água potável. Mais do que uma necessidade de todos seres vivos, constitui
um direito fundamental dos nossos concidadãos e um contributo de extrema valia para a garantia da
saúde das comunidades. A água potável aos cidadãos é prioridade do meu Governo.
O Senhor Ministro volta a uma casa que conhece, como anteriormente afirmamos, e cujos desafios
são, por si, demais conhecidos.
Porém, por ter dirigido o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, ganhou conhecimento do país
real e sensibilidade para a busca das soluções mais adequadas e sustentáveis para os problemas.
Impõe-se, pois, que continuemos a fazer uma melhor gestão dos recursos escassos de que dispomos
e que mantenhamos a exigência de qualidade nas obras de construção e manutenção de estradas e
pontes que vamos realizando.
Por isso, Senhor Ministro, o maior desafio que lhe coloco é liderar os processos junto da máquina que
for encontrar, com a entrega e determinação que lhe são características.
Mantenha o foco. temos que agir com muita precisão e objectividade; não temos muito tempo para
perder. A nossa expectativa é de que aproveite a sua experiência e saber, forjados no contacto com a
realidade, para ajudar a equipa à qual se volta a juntar, para enfrentar os desafios em presença e com
alto sentido de previsibilidade.
A imensidão dos desafios e a inversamente proporcional existência de recursos têm nos levado a
insistir sempre na necessidade de sabermos priorizar as actividades mais prementes.
Temos a obrigação de utilizar parcimoniosa e racionalmente os parcos recursos de que o Estado
dispõe.
Gostaria de recordar ao empossado e a todos que fazem parte do meu Governo, a diferentes níveis,
uma citação do meu discurso quando conferi posse ao Governo do Dia, a 19 de Janeiro de 2015.
Eu disse: Não nomeamos pessoas para alistar reclamações ou para poder apresentar requisições.
Nomeamos quadros capazes de produzir soluções para os problemas do povo, quadros para
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mobilizar recursos e produzir planos da sua aplicação.
Devemos ser mais criativos na busca de recursos adicionais ou das soluções menos onerosas para,
em menos tempo, satisfazermos as principais necessidades dos nossos compatriotas.
Esta é a ferramenta que lhe entregamos: liberte a sua equipa e vá ao encontro de soluções.
O povo sabe quais são as suas actuais prioridades, sabe onde as estradas devem ser construídas ou
concluídas, sabe com prioridade onde deve ser canalizada a água, onde devem ser construídas as
pontes, as represas e mais.
Caros Presentes,
Gostaríamos de terminar a nossa intervenção com uma palavra de apreço ao Engenheiro Carlos
Bonet, Ministro cessante, pela entrega e dedicação com que conduziu os destinos do ministério. Por
isso, desejamos-lhe sucessos nas suas actividades do futuro.
Ao empossado, endereçamos os nossos cumprimentos, por ter aceite o repto de servir o país e o
povo numa nova função.
Como sempre, contamos com a sua dedicação, dinamismo, criatividade e espírito de sacrifício, para
que os desafios identificados possam ser superados em tempo útil e com maior racionalidade nos
recursos disponíveis.
À família, e desde já, agradecemos e dirigimos um apelo especial para que continue a prestar ao
Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos o apoio e conforto necessários para o
bom exercício das suas novas funções.
Quero terminar, convidando aos presentes a juntarem-se a mim num brinde:
• ao bem-estar do povo moçambicano;
• ao sucesso do empossado na sua missão;
• à saúde de todos os presentes.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República cumprimentando o Empossado, Dr. Joaquim Veríssimo

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da cerimónia de Tomada de Posse do Ministro da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos
Cidade de Maputo, 13 de Junho de 2018
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Senhor Primeiro-Ministro;
Senhor Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos;
Digníssimo Provedor da Justiça e Ministro cessante;
Senhora Ministra na Presidência para os Assuntos da Casa Civil;
Senhores Membros do Conselho Consultivo do Presidente da República;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Em consequência da eleição do anterior ministro a Provedor da Justiça, conferimos posse, hoje, a um
novo membro do nosso Governo, designadamente, o Dr. Joaquim Veríssimo, que passa, desde já, a
exercer o cargo de Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos.
Como é do conhecimento de todos, o empossado é um jurista com créditos firmados, tendo exercido
várias funções de relevo, a última das quais como Vice-Ministro no Ministério que passa agora a
dirigir, requisitos bastantes para augurar um bom desempenho das novas funções.
Senhor Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos,
Assume funções num momento crucial da implementação do Programa do Governo, o que vai
exigir que, com a máxima brevidade, assuma e implemente as prioridades governativas, os pilares e
objectivos estratégicos definidos e em execução.
Só com total domínio dos instrumentos de governação, com muita organização, empenho e
monitoria, poderá liderar os processos e alavancar o desempenho da equipa que já conhece.
Ao nomeá-lo para estas funções, temos a convicção de que se trata de uma pessoa pragmática,
determinada, trabalhadora e, ao mesmo tempo, com um forte espírito aglutinador. Por isso, temos
a certeza de que irá primar por uma governação participativa, explorando as competências de cada
um dos vossos colaboradores, estimulando a criatividade e a procura incessante por resultados de
excelência, sempre com alto sentido de profissionalismo, humanismo e espírito de bem-servir.
Senhor Ministro,
O sector que passa a dirigir, e que bem conhece, tem características peculiares, derivadas não
apenas da sua transversalidade, mas também do facto de a liderança política estar eminentemente
ligada ao domínio da legislação bem como à capacidade de interagir com os diferentes sectores da
sociedade. É um ministério onde o relacionamento no trabalho deve servir de exemplo para toda a
nossa sociedade.
Estas valências tão diferentes, e ao mesmo tempo indissolúveis, vão exigir de si muita flexibilidade
de raciocínio, negociação e decisão, para que os vários intervenientes se sintam parte das opções
finais e, por isso mesmo, contribuam positivamente para a sua implementação.
Das muitas áreas de intervenção do Ministério, recomendamos que se concentre nos seguintes
aspectos:
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• assessoria legal ao Presidente da República e ao Governo, particularmente no que tange à
produção legislativa: deve evoluir para níveis de excelência;
• relação entre o Governo e a Assembleia: deve continuar a decorrer dentro dos marcos legais
definidos pela Constituição e pelas leis;
• relação e a articulação permanente com os órgãos de administração da justiça, designadamente,
os Tribunais, o Conselho Constitucional, a Procuradoria–Geral da República, a Ordem dos
Advogados e a Polícia da República de Moçambique: deve ocorrer no estrito respeito pelo
princípio da separação e interdependência dos poderes do Estado; e
• a garantia de assistência jurídica e patrocínio judiciário gratuito, rápido e com qualidade
aos cidadãos moçambicanos economicamente carentes: deve constituir uma realidade
inquestionável.
Recomendamos, ainda, que dispense especial atenção:
• à expansão da actividade registral e notarial, pela extensão do nosso território, sem descurar a
legalidade e fiabilidade dos actos, factos e contratos sujeitos a registo;
• à melhoria da qualidade de ocupação dos internos, com destaque para os programas produtivos,
de modo a contribuir para a recuperação e posterior reintegração social dos condenados;
• à promoção e protecção dos direitos humanos, com o envolvimento activo da Comissão
Nacional dos Direitos Humanos e de outros actores relevantes da sociedade civil;
• ao uso de tecnologias de informação e comunicação no registo e produção de processos a
todos os níveis;
• à garantia do exercício das liberdades religiosas, assegurando que estas sejam exercidas em
estrito respeito pela lei; e
• à formação e capacitação permanente, e com qualidade, dos quadros do sector de justiça.
Tendo como referência os aspectos mencionados, os instrumentos de programação aprovados,
a legislação que orienta o sector, a sua experiência anterior e, ainda, o capital que constituem os
seus colaboradores, estamos certos de que cumprirá os propósitos que ditaram a sua nomeação,
contribuindo para o alcance dos objectivos da nossa governação.
Senhor Ministro,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Não podíamos terminar a nossa intervenção sem endereçar palavras de agradecimento e de apreço
ao Dr. Isaque Chande, que cessou as funções de Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos, em virtude da sua recente eleição para o prestigiado cargo de Provedor da Justiça.
Este facto, já por si, é revelador das excelentes qualidades profissionais e humanas que possui, e
que pudemos testemunhar aquando da sua breve passagem pelo Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos.
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A sua dedicação e a experiência acumulada nos vários sectores de actividade por onde passou ao
longo do seu percurso profissional vão, certamente, acrescentar valor ao desempenho das suas
novas funções, fazendo do Provedor um verdadeiro advogado dos cidadãos perante os excessos e/
ou omissões da Administração Pública.
Os colaboradores que deixa, incluindo o Ministro empossado, ficarão com saudades de si; mas irá
consolá-los saber que, quando precisarem do seu apoio, tê-lo-ão.
A si, Dr. Isaque Chande, dirigimos votos de muita saúde e sucessos no exercício do cargo de Provedor
da Justiça. Conte com o capital da casa que dirigiu com excelência na sua nova e nobre missão.
Ao recém-empossado, Dr. Joaquim Veríssimo, reiteramos a nossa solidariedade institucional,
fazendo votos de que continue a ser aquele servidor atento, dedicado e sempre bem disposto.
Estamos certos de que dará seguimento ao trabalho iniciado, alavancando o cumprimento dos
planos e programas, em execução, tendo presente que estamos já na fase derradeira deste mandato.
À família e aos colegas do empossado, solicitamos que continuem a prestar –lhe o apoio necessário,
para que seja bem sucedido nesta missão.
A terminar, convido a todos que me acompanhem num brinde:
• pela promoção e respeito dos direitos humanos;
• por um sector de administração da justiça cada vez mais forte;
• à saúde e ao sucesso do empossado;
• à saúde de todos os presentes.

Muito obrigado pela atenção!
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Presidente da República ladeado pelos recém Empossados, Senhora Maria Isabel Langa e Senhor Embaixador Manuel Gonçalves

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da cerimónia de Tomada de Posse da Directora do Gabinete
da Esposa do Presidente da República e do Chefe do Protocolo de Estado
Cidade de Maputo, 28 de Junho de 2018

Presidente da República em fotografia de ocasião com os Empossados
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Senhora Ministra na Presidência para os Assuntos da Casa Civil;
Senhora Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação;
Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República;
Senhora Directora do Gabinete da Esposa do Presidente da República;
Senhor Chefe do Protocolo de Estado;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Em primeiro lugar, endereço cumprimentos a todos quantos nos honram com a sua presença neste
acto singelo em que conferimos posse a dois distintos quadros do nosso país.
Refiro-me à Senhora MARIA ISABEL MANGA, que passa a dirigir o Gabinete de Apoio à Esposa do
Presidente da República e ao Senhor Embaixador MANUEL GONÇALVES, que vai dirigir o Gabinete
do Protocolo de Estado.
Aos empossados, auguramos que a sua integração nas novas equipas venha a ser bastante profícua,
complementando-as e acrescentando valor ao seu desempenho.
A estes valiosos quadros do nosso Estado, dirigimos palavras de apreço pela disponibilidade
manifestada, mesmo conscientes de que os desafios que os esperam, embora nobres, exigirão total
dedicação.
Senhora Directora do Gabinete da Esposa do Presidente da República, Sra. Maria Isabel Manga,
As principais responsabilidades do Gabinete que hoje passa a dirigir são:
• Apoiar a Esposa do Chefe de Estado no exercício das suas funções oficiais, decorrentes desta
qualidade;
• Apoiar a Esposa do Presidente da República na realização de iniciativas de carácter social e
cultural que ela decida desenvolver.

A materialização dessas responsabilidades engloba um leque muito extenso e variado de actividades
que, num país como o nosso, devem estar sempre na agenda de prioridades da governação.
A Esposa do Presidente está permanentemente envolvida numa luta sem tréguas, por uma sociedade
mais habilitada para enfrentar os inúmeros desafios que se colocam ao Povo.
O país clama por uma família livre da violência doméstica, livre dos casamentos prematuros e
gravidezes precoces e indesejadas, bem como do consequente abandono escolar – particularmente
por parte das raparigas.
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A saúde sexual e reprodutiva é também uma área importante, que deve merecer a atenção e os
esforços da Esposa do Presidente da República.
Neste sentido, o Gabinete deve continuar a trabalhar para que os nossos cidadãos, em particular os
jovens, tenham uma sexualidade cada vez mais responsável, decidindo quando e quantos filhos cada
casal de jovens deve ter.
Mais do que ter filhos, é importante que os mesmos cresçam fortes e saudáveis, pelo que se afigura
de extrema importância investir em bons hábitos alimentares. Por esse motivo, uma das áreas que
deve merecer atenção é o combate à insegurança alimentar e nutricional, e as doenças que dela
derivam.
Como Directora do Gabinete, é sua missão tudo fazer para que estas e outras missões, que a Esposa
do Presidente decida desenvolver, se realizem em tempo útil e com o impacto desejado.
Torna-se, assim, imperioso que o Gabinete da Esposa do Presidente da República se organize para,
a breve trecho, definir de forma clara e estratégica as suas prioridades, planificar as actividades a
realizar e efectuar uma gestão criteriosa e transparente dos recursos materiais e humanos.
Tendo presente a exiguidade de recursos disponíveis, é essencial que use a sua capacidade e
criatividade na busca de recursos adicionais para colmatar as inúmeras necessidades.
A capacidade de coordenar a actividade com os diferentes sectores ou instituições públicas e
privadas será sempre exigida; igualmente, o marketing permanente dos vários trabalhos – para o
impacto da vossa actividade ecoar – e, ao mesmo tempo, o registo dessas experiências, para que
elas sirvam de referência para as fases seguintes.
Existem no Gabinete quadros com conhecimento e experiência, que podem ser potenciados a dar
mais de si e superar-se. Caso não sejam suficientes, no limite mínimo, deverão reestruturar o sector,
o que exigirá uma liderança forte, inclusiva, globalizadora e capaz de assumir a vanguarda, trazendo
valor acrescido à equipa.
Temos confiança de que a Sra. Maria Isabel Manga vai dar boa conta de si e enfrentar com audácia e
brio o desafio que hoje lhe lançamos, como o fez nos sectores anteriores.
Senhor Embaixador Manuel Gonçalves, Chefe do Protocolo de Estado,
O Gabinete do Protocolo de Estado é uma das instituições subordinadas à Presidência da República,
responsável, entre outras, pela direcção de todas as actividades do Protocolo de Estado. É o cartão
de visitas da Presidência da República e do país.
A equipa que passa a dirigir actua tanto no domínio nacional como no âmbito das relações
diplomáticas, assegurando que, em todos os actos oficiais e de Estado, as normas protocolares
sejam observadas. É uma equipa que está sempre presente e em todo o lugar.
Assim, recomendo que capitalize os seus conhecimentos, adquiridos ao longo de anos na casa da
diplomacia, e os associe aos da sua nova equipa, garantindo que os actos e cerimónias, nos quais
participa o Presidente da República, decorram com a solenidade e perfeição exigidas.
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Pretendemos que seja eficiente e flexível, sem perder o cuidado nos detalhes que enformam qualquer
actividade oficial.
Para tal, mostra-se inadiável a capacitação permanente dos quadros que trabalham nesta área,
que são maioritariamente jovens, para que respondam, em tempo útil e com qualidade, às diversas
solicitações.
Atenção particular deverá ser dada à preparação e acompanhamento das deslocações e visitas do
Presidente da República, dentro e fora do país, assim como à recepção de Chefes de Estado e de
Governo, e ainda de outras personalidades que visitam Moçambique a convite do Presidente da
República.
A forma como estas visitas são organizadas, e a atenção nos pormenores protocolares, é determinante
para a impressão final que transmitimos àqueles a quem visitamos ou nos visitam.
Outro aspecto, face ao tipo de trabalho que o Protocolo de Estado realiza, é que a sua actividade ocorre
em estreita ligação com a Casa Civil, a Casa Militar, a Administração do Palácio; com o Gabinete da
Esposa do Presidente da República, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, além
de todos os outros ministérios, embaixadas e províncias.
Deverá, ainda, assegurar uma maior divulgação das regras do Protocolo de Estado, de modo a que os
seus destinatários as cumpram de forma conscienciosa e voluntária, dando a sobriedade e requinte
característicos dos actos oficiais.

Caros Empossados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Não podíamos terminar sem referir que a nossa decisão de nomear a Senhora Maria Isabel Manga e
o Senhor Embaixador Manuel Gonçalves foi inspirada nos seus percursos, nos quais demonstraram
ser cidadãos e profissionais dedicados, humildes, com elevado sentido de servir e sempre dispostos
a aprender.
Que essas qualidades constituam uma mais valia para o exercício das novas funções. Estejam sempre
disponíveis para aprender e agregar valor às vossas equipas. Usufruam, também, do conhecimento
que, certamente, existe nos sectores.
Os vossos colaboradores devem encontrar em vós verdadeiros líderes que os inspiram a alcançar os
objectivos traçados em cada instituição.
À Directora cessante, Anabela Chambuca Pinho, vai o nosso reconhecimento pela contribuição
prestada, enquanto Directora do Gabinete da Esposa do Presidente da República.
Ao Embaixador Bernardo Lidimba, que assumiu o cargo de Chefe do Protocolo de Estado num
momento de intensa actividade diplomática, dentro e fora do país, saúdo pela sua entrega, que foi
determinante para elevar a imagem de Moçambique.
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Termino, convidando aos presentes a juntarem-se a mim num brinde:
• ao pleno domínio e implementação das regras de etiqueta, cerimonial e Protocolo do Estado;
• ao êxito das actividades do Gabinete da Esposa do Presidente da República;
• ao sucesso dos empossados;
• à saúde de todos os presentes.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República em fotografia de ocasião com os Empossados
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Presidente da República proferindo o seu discurso

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Tomada de Posse dos membros do Conselho de Estado
Cidade de Maputo, 11 de Julho de 2018

Presidente da República ladeado pelos Empossados
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Ilustres Membros do Conselho de Estado;
Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Inicio esta cerimónia singela, cumprimentando a todos os presentes, com destaque para os três
membros do Conselho de Estado que acabámos de empossar, em cumprimento do consagrado na
Lei que regula a organização do Conselho de Estado e define o estatuto dos seus membros.
Refiro-me ao Dr. Isaque Chande, que tomou posse do cargo de Provedor de Justiça no dia 6 de
Junho do corrente ano, sucedendo ao Dr. José Ibraimo Abudo; ao Dr. Rahil Samsser Khan, eleito
pela Assembleia da República no dia 3 de Maio deste ano, na sequência do falecimento de Jeremias
Pondeca e, ainda, da Dra. Graça Machel, por mim designada no dia 11 de Agosto de 2015.
Cada um de vós possui um percurso feito de trabalho abnegado, competência, sentido de missão e
admiração dos órgãos que vos elegeram ou indicaram.
Esses atributos constituirão uma mais valia para que o Conselho de Estado, enquanto “órgão político
de consulta do Presidente da República”, cumpra, cada vez melhor, o seu papel.
Ilustres Membros do Conselho de Estado;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Ao prever, como membros deste órgão, personalidades de tão elevado prestígio, quis o legislador criar
as condições para que os debates sobre os assuntos mais candentes da vida nacional se fizessem
com alto sentido de responsabilidade e de patriotismo, respeitando a diversidade e consolidando o
nosso Estado de Direito Democrático.
Estas premissas devem conduzir os trabalhos que temos pela frente.
Tendo presente o capital de cada um dos membros deste órgão, é nossa expectactiva que nos debates
que teremos sobre as mais relevantes questões de interesse nacional, cada um de nós saiba, sempre
e em qualquer circunstância, colocar os interesses dos moçambicanos e de Moçambique acima das
nossas potenciais diferenças e/ou interesses. Esta deve ser a nossa postura individual e colectiva,
como servidores da Pátria Moçambicana.
Caros Conselheiros,
O país vive momentos peculiares no âmbito político, social, económico e da sua integridade. São
momentos que impõem a adopção de medidas flexíveis, nem sempre fáceis ou consensuais, mas
que, no final de tudo, devem servir ao povo moçambicano.
Assim, ao aconselharem o Presidente, façam-no com serenidade, nobreza e despidos de quaisquer
preconceitos ou cores partidárias. Só assim nos inspirarão a tomar as decisões mais correctas, que
reflictam e defendam os mais altos anseios do Povo Moçambicano.
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O desafio que têm pela frente vai exigir de vós um elevado sentido de Estado. Vai exigir também que,
como órgão, tenhamos clareza do nosso mandato.
O caminho que vos conduziu até esta etapa é elucidativo das vossas qualidades, particularmente da
firmeza do vosso carácter, do sentido de missão e um conhecimento profundo da realidade.
Por isso, agradeço-vos e felicito-vos pela eleição e designação, augurando sucessos em mais esta
tarefa para a qual foram incumbidos.
Saúdo, igualmente, às vossas famílias, que sempre vos apoiaram e a quem pedimos que mantenham
a mesma dedicação.
Da nossa parte, contem com a nossa entrega total e disponibilidade de ouvir e ter, em devida conta,
o vosso inestimável aconselhamento.
A terminar, peço que me acompanhem num brinde:
À Paz;
• à consolidação do Estado de Direito Democrático;
• à saúde dos empossados e respectivas famílias;
• e a um Conselho de Estado mais produtivo.

Muito obrigado!
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Presidente da República ladeado por Graça Machel e Isaque Chande (à esquerda) e Rahil Khan (à direita)
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Presidente da República pousa com os Empossados

TRIBUNAL SUPREMO
REFORÇANDO A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO JUDICIÁRIO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da cerimónia de Tomada de Posse dos Venerandos Juízes
Conselheiros do Tribunal Supremo
Cidade de Maputo, 16 de Agosto de 2018

Momento de brinde com os Empossados
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Venerando Presidente do Tribunal Supremo;
Venerando Presidente do Tribunal Administrativo;
Venerando Presidente do Conselho Constitucional;
Digníssimo Provedor de Justiça;
Senhores Ministros;
Digníssimo Vice-Procurador-Geral da República;
Ilustre Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique;
Venerandos Juízes Conselheiros;
Senhores Secretários-Gerais do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura
Judicial;
Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Acabámos de testemunhar a tomada de posse, nos cargos de Juízes Conselheiros do Tribunal
Supremo, dos Senhores Doutores João António de Assunção Baptista Beirão e Rafael Sebastião,
pessoas de reconhecida competência que, a partir deste acto, passarão a integrar o mais alto órgão
da hierarquia dos tribunais judiciais.
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Distintos Convidados,
A nomeação e tomada de posse de mais dois juízes conselheiros é o testemunho inequívoco do
comprometimento do nosso Estado, de acompanhar as mudanças sociais e económicas, fortalecendo
as instituições públicas e, por conseguinte, incrementando melhorias no funcionamento da justiça.
Com a cerimónia de hoje, fica preenchido o quadro de juízes conselheiros do Tribunal Supremo,
sendo justificada a expectativa de um desempenho ainda melhor da missão constitucional de
garantir a aplicação uniforme da lei, na esfera da sua jurisdição e ao serviço dos interesses do povo
moçambicano.
Ser juiz conselheiro não se traduz apenas na apreciação técnica e tomada de decisões nos processos,
na perspectiva de uniformização da jurisprudência.
A acção do juiz compreende, também, uma actuação marcadamente didáctica, sendo um exemplo
a seguir pelos colegas das instâncias inferiores, particularmente no que se refere à transmissão
de valores nobres da profissão, como a preocupação pelo próximo, a dedicação ao trabalho, a
independência, a honestidade e a probidade.
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Os tribunais precisam de juízes comprometidos com a causa da justiça, que encontram satisfação
no sentimento de dever cumprido em cada decisão que tomam. Em cada resolução de conflito social
que decidam, devem granjear legitimidade através da confiança neles depositada pelo cidadão.
O Tribunal Supremo deve, em conjugação de esforços com os serviços de Inspecção Judicial,
encontrar mecanismos de simplificação dos actos processuais e de melhoria da qualidade das
decisões judiciais, respeitando sempre a independência dos juízes.
Para o efeito, é imperioso que, usando os mecanismos apropriados, se faça o devido acompanhamento
e monitoria do funcionamento dos tribunais judiciais em todo o país.
Mais do que apoiar tecnicamente os magistrados mais novos, há que moldá-los, desde o ingresso,
nos valores que devem abraçar para dignificar a função judicial.
A realidade demonstra que, por vezes, alguns processos revestem-se de grande complexidade e,
como forma de garantir a efectiva justiça a um caso em concreto, os juízes conselheiros deverão
colocar ao dispor dos juízes menos experientes o conhecimento e a experiência adquiridos ao longo
da sua carreira.
Tendes, pois, a nobre missão de velar pela clarificação do direito nas questões que vos são solicitadas
pelos demais tribunais judiciais, o que colocará sobre vós uma certa pressão.
Tal como o fizeram ao longo da vossa carreira, respondam a mais este desafio, redobrando o estudo,
com vista à elevação e aperfeiçoamento dos vossos conhecimentos e capacidades.
Caros Magistrados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
É comummente assumido que o nosso sistema de Justiça formal ainda enfrenta desafios para
corresponder às reais necessidades do povo.
Os juízes conselheiros, integrados no topo da hierarquia do aparelho judicial, e com a sua longa
experiência de vida e de judicatura, também estão em condições de identificar as fragilidades que
concorrem para a não satisfação, na totalidade, das nossas comunidades e disfunção do sistema de
justiça.
Por isso, justifica-se que participem, de forma activa e empenhada, nas iniciativas que visam a
reforma da Justiça e do Direito, promovidas ao nível dos diversos órgãos do Estado e ao nível interno
dos tribunais judiciais.
As reformas que se impõem devem apontar sempre para uma Justiça cada vez mais próxima dos
cidadãos, quer em termos de acesso aos tribunais, quer em termos da identidade das decisões
judiciais com os ideais de Justiça que as populações têm.
O país clama por um Judiciário forte, coeso e funcional, enquanto depositário dos valores da justiça,
da convivência harmoniosa e pacífica entre as pessoas, e que responda com eficácia e eficiência às
exigências de satisfação dos interesses do povo moçambicano.
É nossa pretensão que o Judiciário desempenhe o seu papel, no actual quadro de esforços de
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implementação de mudanças em todos os sectores da nossa actuação como Estado soberano,
visando o respeito pela dignidade da pessoa humana, como valor inegociável.
Nós, na qualidade de Chefe de Estado, estamos e continuaremos abertos para prestar a necessária
colaboração, cientes de que a consolidação do Estado de Direito Democrático, a defesa das garantias,
o efectivo exercício dos direitos fundamentais e o bem-estar social, exigem a conjugação de nossos
esforços.
Venerandos Juízes Conselheiros, Drs. João Beirão e Rafael Sebastião;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Foi um longo percurso, no qual cresceram profissionalmente, cimentaram o vosso conhecimento
sobre o funcionamento do sistema de administração da justiça e assimilaram as expectactivas do
nosso povo, em nome do qual fazem justiça.
Doravante, e mais do que nunca, devem honrar a confiança que em vós foi depositada e tudo fazer
para que os cidadãos moçambicanos, e todos os que escolheram a nossa Pátria para viver ou visitar,
confiem nos nossos tribunais e na sua capacidade de fazer justiça, em tempo útil.
A vós, recém-empossados, as nossas felicitações por terem alcançado o topo da carreira da
magistratura judicial.
A terminar, dirijo uma palavra de agradecimento às vossas famílias e faço votos para que, com o apoio
de todos, os recém-empossados cumpram com êxito, dedicação e alto sentido de responsabilidade
a nobre missão de administrar a justiça, pois é disso que o povo moçambicano almeja e espera de
vós.
Convido, pois, que se juntem a mim num brinde:
• por um sistema de administração da justiça cada vez mais forte e próximo dos cidadãos;
• pela celeridade processual;
• à saúde dos empossados e de todos os presentes.

Muito obrigado!
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Presidente da República discursando por ocasião da cerimónia

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, na cerimónia de Tomada de Posse de Procuradores-Gerais Adjuntos e
do Membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos
Maputo, 12 de Dezembro de 2018

Presidente da República fotografado com os Empossados
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Venerando Presidente do Tribunal Supremo,
Venerando Presidente do Tribunal Administrativo,
Venerando Presidente do Conselho Constitucional,
Digníssima Procuradora-Geral da República,
Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados,
Senhora Ministra na Presidência para os Assuntos da Casa Civil,
Senhora Vice-Ministra do Interior,
Senhora Vice-Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos,
Digníssimo Vice-Procurador-Geral da República,
Digníssimos Procuradores-Gerais Adjuntos,
Senhores Membros da Comissão Nacional de Direitos Humanos,
Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República,
Distintos Convidados,
Minhas Senhoras, Meus Senhores,

As minhas primeiras palavras são de saudação a todos quantos nos honram com a sua presença
neste acto em que conferimos posse a dois Procuradores-Gerais Adjuntos - a Dra Glória da Conceição
Adamo e o Dr. Samuel Justino Miambo - e, ainda, ao membro da Comissão Nacional de Direitos
Humanos, Dr. Ismael Amade Panachande.
A nomeação destes quadros para o exercício de tão elevadas e prestigiosas funções, precedida
de um concurso curricular – e como resultado de um processo democrático desencadeado pela
sociedade civil –, foi feita em estrito cumprimento da Constituição e da Lei.
Por essas razões, quero felicitar os empossados e os órgãos e entidades que participaram em ambos
os processos, legitimando o acto que agora tem lugar e demonstrando que os empossados estão em
condições de cumprir as missões que têm pela frente.
Digníssimos Procuradores-Gerais Adjuntos,
Dra. Glória Adamo e Dr. Samuel Miambo,
A vossa nomeação, para a categoria que é o topo da carreira da Magistratura do Ministério Público,
constitui reconhecimento do vosso percurso profissional e, acima de tudo, do potencial que possuem
para dar uma contribuição relevante ao desempenho da instituição.
Assumem funções de grande responsabilidade num órgão que, entre outras, é incumbida a missão
de representar o Estado junto dos Tribunais; controlar a legalidade; defender os interesses que a lei
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determina; exercer a acção penal e assegurar a defesa jurídica dos interesses dos menores, ausentes
e incapazes.
Com a aprovação da nova Lei Orgânica do Ministério Público, foram conferidas, igualmente, a este
órgão competências no âmbito de acções com vista à responsabilização por infracções financeiras
e tributárias.
Nesse sentido, é nossa expectactiva que os empossados dediquem especial atenção a estas
matérias, dando sinais claros de determinação nas investigações, para que os infractores sejam
responsabilizados.
Por isso, insto-vos a aproximarem-se cada vez mais dos cidadãos, usando as ferramentas ao vosso
dispor, para que os cidadãos conheçam não apenas os seus direitos e deveres, mas entendam o que
é um processo judicial, como funciona, quem e como os pode representar em juízo.
Estes objectivos só podem ser alcançados com o vosso empenho, dedicação e profissionalismo.
Tenham presente que as leis que forem aplicar só serão úteis e eficazes se lograrem a satisfação dos
anseios de todos os moçambicanos.
Senhores Procuradores-Gerais Adjuntos,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O país vem conhecendo mudanças económicas e sociais que exigem, de todos os sectores, esforços
redobrados na produção e produtividade. Esta realidade demanda mudanças na actuação das
instituições públicas e, em particular, do sector de administração da justiça.
A vossa tomada de posse coincide com as celebrações da passagem dos 40 anos do início da
construção dum sistema de justiça moçambicano, pelos quais saudamos a todos os profissionais
do sector.
Os ideias de uma Justiça feita em nome do Povo, célere, próxima dos cidadãos e promotora da paz
social, plasmados na Lei da Justiça Popular, são cada vez mais válidos e actuais.
Assim, os magistrados e oficiais de justiça são chamados a imprimir maior celeridade na tramitação
dos processos e produzir decisões qualitativamente melhores e consentâneas com as normas
jurídicas em vigor, e com a realidade concreta.
Devem, igualmente, dar o seu contributo para dinamizar a relação que os magistrados e oficiais de
justiça estabelecem com os outros actores do judiciário, e com as demais instituições públicas e
privadas, bem assim com os cidadãos, em geral.
O Governo continuará a envidar esforços no sentido de prover os recursos adequados, tendo em conta
as várias prioridades e necessidades nacionais para que as instituições judiciárias prossigam o seu
papel de garantir a realização da justiça como um dos pilares de um Estado de Direito Democrático.
Igualmente, queremos reafirmar o nosso compromisso na prevenção e combate à corrupção e à
criminalidade organizada transnacional, contando, decisivamente, com a pronta resposta das
instituições judiciárias.
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Senhor Membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Dr. Ismael Panachande,
A si, reiteramos as recomendações deixadas aquando do acto de tomada de posse dos demais
membros desta Comissão.
Ainda que o momento não seja feliz, dadas as razões que conduziram à vacatura, nada mais nos
resta senão prosseguir, até mesmo como forma de honrar o compromisso do Dr. Elias Zacarias
Massicame, com cumprimento da sua missão. Em ocasiões difíceis como estas, há sempre um
comando que nos dá o alento: A luta Continua!
Desafiamo-lo, assim, a ter no saudoso Dr. Massicame uma referência e uma fonte de inspiração.
Estamos em crer que saberá juntar os seus conhecimentos e a sua experiência aos dos demais
membros que compõem esta equipa, para promover, proteger e defender os direitos dos cidadãos
que venham a ser postos em causa pelo Estado ou por outras pessoas jurídicas.
Sabemos tratar-se de uma tarefa que não se afigura fácil; mas estamos confiantes de que não
defraudará as legítimas expectativas de todos quantos em si confiaram.
Dê o seu contributo para que a Comissão Nacional de Direitos Humanos se erga como um actor
proeminente, capaz de identificar as fragilidades e apontar os erros, mas também de sugerir as
soluções ou alternativas menos gravosas para os cidadãos lesados e para o Estado.
A sociedade não deve considerar a Comissão Nacional de Direitos Humanos como um Órgão que
simplesmente a policia. Deve, sim, ser encarada como uma instituição que aponta os aspectos
negativos e/ou positivos e, sobretudo, que indica os caminhos para a observação dos Direitos
Humanos como um acto de inclusão social.
Compatriotas,
Moçambique é um país que sempre pugnou por valores universais como a paz, a não discriminação,
a tolerância, inclusão, participação e respeito pelos direitos humanos; pelo que esses são os valores
que devem inspirar a nossa Comissão Nacional de Direitos Humanos.
Queremos aproveitar este momento em que falamos dos Direitos Humanos, sendo um deles o direito
à vida, para fazermos referência à questão da Paz. A Paz deve ser vista no seu sentido mais positivo,
e não apenas como sinónimo de ausência de violência.
Todos nós, moçambicanos, devemos trabalhar para uma única finalidade, que é a construção de uma
paz efectiva e duradoura, onde a justiça social é relevante. De crianças a idosos, homens e mulheres,
religiosos de todas as congregações, partidos políticos a partir de dentro de cada partido, a Paz deve
ser encarada como obra a ser realizada por todos nós.
Ninguém deve permanecer no muro à espera, para ver quem ganha ou quem perde a batalha
para a conquista da paz para os moçambicanos, para todos nós. Ninguém se deve sentir em Paz,
enquanto existirem compatriotas excluídos, que vivem sem esperança de melhoramento das suas
vidas. Ninguém irá viver o ambiente de paz positiva, enquanto prevalecerem tendências egoístas
que sacrificam outros compatriotas, apenas para garantir o sucesso de um grupinho de pessoas.
Ninguém deve ser privado de concretizar os seus sonhos, de crescimento social, mantendo-se numa
situação de hipotecado, para condicionar vantagens de grupos restritos.
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Todos os moçambicanos, lado a lado, devem trabalhar para melhorar as suas vidas, ao abrigo dos
memorandos já celebrados.
É assim como construímos os consensos, ontem; e este senso, que é uma conquista dos
moçambicanos, incluindo os que estão nas matas, deve prevalecer.
As condições já estão criadas e as forças vivas da sociedade não devem condicionar os avanços a
nada que seja em detrimento da felicidade ou da inclusão de qualquer cidadão.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Caros empossados,
Endereçamos aos empossados os nossos cumprimentos, por terem dado mais um passo significativo
no percurso profissional.
Às instituições, vai a nossa saudação pela forma criteriosa e responsável como conduziram os
processos.
Aos familiares e colegas, um pedido: estejam sempre perto de cada um dos empossados, apoiandoos, encorajando-os e corrigindo-os, tal como sempre o fizeram. Foi com o vosso apoio que aqui
chegaram e será com ele que terão forças necessárias para superar qualquer obstáculo.
Aproveitamos esta oportunidade para, mais uma vez, endereçar às famílias do Procurador GeralAdjunto Orlando Generoso e do Comissário Elias Massicame, falecidos no corrente ano, os nossos
sentimentos de pesar e a nossa solidariedade.
Termino, convidando aos presentes a juntarem-se a mim num brinde:
• por uma justiça mais célere, justa e eficiente;
• por uma Comissão Nacional de Direitos Humanos ao serviço do povo moçambicano;
• ao sucesso dos empossados.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República fotografado com os Empossados
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CAPÍTULO VII

COOPERAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
INTERNACIONAL E
DIPLOMACIA ECONÓMICA

Decano do Corpo Diplomático e Embaixador da Palestina em Moçambique, saudando o Chefe de Estado e Esposa

FRENTE DIPLOMÁTICA
TECENDO PARCERIAS PARA UM CRESCIMENTO ENDÓGENO, ESTRUTURADO
E SUSTENTÁVEL
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, na cerimónia de Saudação ao Corpo Diplomático Acreditado em Maputo,
por ocasião do fim do ano
Cidade de Maputo, 22 de Janeiro de 2018

Diplomatas saudando o Chefe de Estado e Esposa por ocasião da cerimónia de fim de ano
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Senhor Primeiro-Ministro;
Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação;
Senhores Ministros;
Senhora Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação;
Senhor Vice-Decano do Corpo Diplomático acreditado em Maputo;
Distintos Membros do Corpo Diplomático acreditado em Moçambique;
Senhores Antigos Ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação;
Senhores Antigos Embaixadores da República de Moçambique;
Senhores Membros do Conselho Consultivo do MINEC;
Caros Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Gostaríamos, em primeiro lugar, de vos desejar boas-vindas ao Palácio da Ponta Vermelha.
Agradecemos a vossa presença neste tradicional encontro de fim de ano que, desde o ano transacto,
passamos a realizar no primeiro mês de cada ano.
Este é um momento especial de confraternização e reflexão sobre o estágio das nossas relações de
amizade e cooperação, durante o ano que findou, bem assim um espaço para perspectivarmos o ano
que se inicia.
Em nome do meu Governo e do Povo da República de Moçambique, e em meu próprio, desejo a todos
os presentes um Próspero 2018.
Quero estender os nossos desejos de prosperidade aos funcionários das vossas representações e
às suas famílias.
Através de vós, saudamos os vossos governos, organizações e os povos dos respectivos países.
É nossa esperança que o ano de 2018 seja caracterizado por uma cooperação, Paz, compreensão e
entendimento entre as nações.
Estimados Representantes dos Povos Amigos e das Organizações Internacionais,
A vossa presença neste evento atesta o que vimos e vivemos ao longo do ano passado.
O povo moçambicano sentiu que os nossos amigos estão connosco em todos os momentos.
Em momentos de dificuldades e de desafios, e em momentos bons e menos bons, sentimos a
presença e a partilha do nosso ardente desejo de superar os problemas que Moçambique atravessa.
Sentimos uma vontade natural de ver Moçambique a libertar todo o seu potencial e canalizá-lo, única
COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

399

e exclusivamente, para a criação do bem-estar social do Povo Moçambicano, sem descriminação.
Por outro lado, a actuação de cada um dos nossos países, nas nossas relações bilaterais, que tanto
privilegiamos, deixou claro que continuamos juntos nesta caminhada.
É desta forma que revemos os verdadeiros amigos nos conselhos que genuinamente nos fazem
chegar.
Muitos dos vossos colegas terminaram com sucesso as suas missões, durante o ano transacto,
e novos vieram. Por outro lado, testemunhamos a abertura de novas missões acreditadas em
Moçambique.
Por isso, gostaríamos de saudar e agradecer as palavras proferidas pelo Vice-Decano do Corpo
Diplomático acreditado em Maputo e retribuir os votos de sucesso na consolidação das nossas
relações de amizade, solidariedade e cooperação.
Ilustres Membros do Corpo Diplomático,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Recentemente, o meu governo, resultante do processo eleitoral de Outubro de 2014, completou três
anos da sua actividade.
Foram três anos em que enfrentamos várias situações adversas, sobejamente conhecidas por todos.
Refiro-me às calamidades naturais que assolaram o país, à baixa generalizada de preços dos
principais produtos de importação, à retirada de parceiros de apoio geral ao Orçamento do Estado e
ao conflito armado que ainda não encontrou o desfecho que assegure uma paz definitiva.
Por isso, nesta saudação, iremos deixar a informação sobre a realidade do país, num exercício de
partilha de informações para a qual sempre estivemos abertos.
I – PROCESSO DE PAZ EM MOÇAMBIQUE
O ano de 2017 testemunhou acontecimentos marcantes da História de Moçambique.
A busca incessante pela paz e concórdia entre os moçambicanos é um processo que ainda está em
curso, porém com avanços significativos.
Estes avanços resultam da consciência nacional que se gerou, de que a instabilidade político-militar
é diametralmente contrária ao desenvolvimento e ao bem-estar com que todos nós sonhamos.
O processo de diálogo, franco e aberto, que temos estado a desenvolver, tem estado a devolver
a serenidade e a confiança em nós, os moçambicanos, e na nossa capacidade de construirmos
consensos e de edificarmos um país melhor.
Temos a esperança de que, brevemente, o documento final de consenso poderá ser concluído e
submetido à Assembleia da República.
Igualmente, deverá ocorrer o processo de desarmamento, desmobilização e reinserção, com vista a
tornar credível a cessação das hostilidades militares, passo a ser dado em paralelo com o processo
de descentralização.
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Estamos a trabalhar no processo de reestruturação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique,
que será também resultado de consensos, sem sacrificar a sua qualidade.
Contudo, congratulamo-nos pelo ambiente de paz relativa que vivemos desde os finais de 2016,
que atesta a vontade e o compromisso dos moçambicanos de enterrar definitivamente a violência e
concentrar-se no desenvolvimento.
II – SITUAÇÃO ECONÓMICA
Persistem constrangimentos, resultantes do impacto dos factores económicos e financeiros globais
adversos, que ainda se reflectem na nossa economia.
Ultrapassámos uma das fases críticas da nossa economia. Posso apontar uma, a avaliar pelo
ajustamento de alguns indicadores macro-económicos: a inflação que vem conhecendo relativa
desaceleração.
O metical tem estado a recuperar em relação ao dólar americano e ao rand e aumentaram as
Reservas Internacionais Líquidas.
Ainda assim, temos o desafio de consolidar a estabilidade macro-económica com as reformas em
curso, acompanhadas do aconselhamento pertinente das instituições financeiras internacionais.
O crescimento de 4,7%, registado em 2017, não nos contenta; mas encoraja-nos por ser real e
caracterizar a nossa firmeza no processo de construção da economia.
III - CALAMIDADES NATURAIS
Em geral, a pluviosidade, em 2017, foi promissora. Contudo, o ano foi igualmente marcado por
fenómenos climáticos extremos. Registamos excesso de chuvas na região Norte e alguma escassez,
ou irregularidade de precipitação, nas regiões Sul e Centro.
Como consequência destes fenómenos, cerca de 360 mil moçambicanos, sobretudo nas regiões
Centro e Sul do país, poderão necessitar de ajuda alimentar até Março de 2018.
O Governo procura gerir esta situação através de logística de distribuição ou colocação de produtos
das regiões mais produtivas para as que têm menores níveis de produção.
Temos ainda a registar a ocorrência do ciclone tropical Dineo, no mês de Fevereiro, que afectou
severamente a província de Inhambane e, de algum modo, a província de Gaza, resultando em óbitos,
feridos e destruição de infra-estruturas socias, com destaque para habitações, escolas e unidades
sanitárias.
Permitam-nos, por isso, uma vez mais, saudar e agradecer aos nossos amigos e parceiros de
cooperação pela solidariedade demonstrada, prontificando-se a prestar apoio para aliviar o
sofrimento que estes fenómenos causaram ao nosso Povo.
Este apoio complementou a corrente de solidariedade interna que se reactivou naquelas
circunstâncias para devolver o alento aos afectados. Mas ainda prevalecem algumas infra-estruturas
escolares e hospitalares por reinstalar.
As chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes, que se fazem sentir agora nas províncias de
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Nampula, Niassa e Cabo Delgado, afectaram já cerca de 80 mil pessoas, e provocaram a destruição
de campos agrícolas, habitações e infra-estruturas públicas, com destaque para estradas e postes
de transporte de energia eléctrica. Lamentamos, igualmente, a morte de nove concidadãos nesta
calamidade.
IV - BOAS PRÁTICAS DE GOVERNAÇÃO
Ao nível da Governação, a nossa atenção e prioridade foi o combate à corrupção, mobilizando e
monitorando as instituições, a todos os níveis.
Pode-se pensar que o fluxo de casos de corrupção apresentados ao público, nos últimos tempos, é
sinal linear de crescimento da corrupção.
O volume de casos em curso e publicamente conhecidos, no processo de combate à corrupção,
é o resultado do trabalho intenso que temos estado a realizar, incluindo casos não levantados no
período anterior.
Somos coerentes no que dizemos e no que fazemos.
Durante o Informe à Nação, de 2016, dissemos – e passo a citar –: “A árvore que plantamos hoje, leva
o seu tempo a produzir frutos”.
Recordamos isso porque temos sentido uma impaciência generalizada e uma tendência de se querer
colher frutos de forma imediata.
A luta contra a corrupção é um processo que requer uma mudança de atitude e de mentalidade,
vividas ao longo dos anos.
A corrupção é, por vezes, trazida ou exportada de outros países, alguns deles amigos, e/ou importada
para Moçambique, corrompendo as pessoas e instituições nacionais.
O meu Governo está comprometido com o combate à corrupção. Contudo, apelamos para uma
colaboração universal para a sua prevenção e combate.
V – DÍVIDA PÚBLICA
Temos estado a acompanhar, através da Procuradoria-Geral da República, os desenvolvimentos
sobre o Relatório de Auditoria Internacional, com vista a esclarecer as dívidas contraídas sem a
aprovação da Assembleia da República.
Respeitando o princípio de separação de poderes, consagrado na nossa Constituição da República,
o Governo continua a acompanhar as constatações e recomendações daquele órgão, bem assim as
propostas de acções de seguimento.
Continuamos a colaborar, quando solicitados, e estamos empenhados em reestabelecer a confiança
junto dos nossos parceiros bilaterais e multilaterais.
Entendemos a vontade urgente de ver esclarecido o problema. Nós acreditamos nas instituições
moçambicanas e queremos continuar a ser uma nação que respeita a lei, como outras Nações o
fazem.
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O rápido esclarecimento e a devida responsabilização é o desejo final do Povo e, consequentemente,
do nosso Governo, que firmou o contrato com o Povo.
VI – PROCESSO DEMOCRÁTICO EM MOÇAMBIQUE
No exercício e consolidação da democracia, o nosso Governo marcou para o presente ano a realização
das quintas eleições autárquicas em todos os municípios do país, precisamente no dia 10 de Outubro.
A anteceder, o recenseamento eleitoral deverá decorrer de 1 de Março a 29 de Abril de 2018.
No entanto, o Município de Nampula, na sequência do assassinato bárbaro do seu Presidente,
Mahamudo Amurane, irá realizar, no dia 24 de Janeiro, eleições intercalares, visando escolher o novo
Edil daquela cidade.
A campanha eleitoral decorreu de forma ordeira, caracterizada pelo civismo. É nosso desejo que este
ambiente prevaleça até ao período pós-eleitoral e após o anúncio dos resultados.
Muitas missões de observação foram acreditadas para acompanhar o processo. O mesmo aconteceu
com os órgãos de comunicação social.
É igualmente desejo de todos os moçambicanos que, da mesma forma que os nossos parceiros
apelam à não interferência das instituições nacionais, gostaríamos que também respeitassem este
processo dos moçambicanos e observem-no com a maior isenção e transparência possível.
Enquanto mobilizamos apoios para os processos eleitorais de 2018 e 2019, é importante reiterar que
é interesse do Governo não falhar os ciclos eleitorais, como reafirmação do nosso compromisso de
fazer Moçambique um Estado de Direito Democrático.
VII – COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Ilustres Membros do Corpo Diplomático,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Vivemos num mundo globalizado, onde os problemas que se fazem sentir ao nível internacional têm
reflexos na vida interna de cada um dos nossos países.
Podem ser problemas de carácter ecológico, financeiro ou relacionados com o terrorismo, a
segurança, os crimes transnacionais e as grandes endemias.
Estamos convictos de que o nível de relacionamento político-diplomático entre os nossos Estados
vai permitir que, através de medidas concertadas, juntos superemos estes problemas que incidem
de forma comum nos nossos países.
No quadro da nossa agenda externa, efectuámos visitas a alguns países da África, Europa, Ásia e
Américas.
As visitas, que irão prosseguir ao longo deste ano, constituíram oportunidades para reforçar as
relações de amizade e cooperação, celebrar instrumentos bilaterais em diferentes áreas e propiciar
contactos e parcerias empresariais.
No mesmo diapasão, guardamos a grata recordação das visitas a Moçambique de dignatários de
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outros países. Essas visitas constituem um sinal do empenho recíproco no reforço das nossas
relações.
Nelas tivemos a oportunidade de expressar as nossas posições e vincar a importância que atribuímos
às parcerias, com ganhos mútuos, tanto ao nível do apoio ao desenvolvimento assim como no
domínio da diplomacia económica que privilegiamos.
Reafirmamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2063, da União Africana,
que pugna pelo Renascimento do Continente Africano.
Doravante, iremos priorizar a transformação das excelentes relações bilaterais de amizade e
cooperação que nutrimos em base sólida, para a excelência na cooperação económica.
Entendemos as relações bilaterais entre países, ou com as organizações internacionais, como as que
suportam o crescimento tangível e objectivo.
Por isso, iremos imprimir maior agressividade às relações bilaterais em todos os domínios.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
No que se refere ao nosso continente, África, a nossa aposta continua a incidir sobre o estímulo de
sinergias que acrescentem valor aos resultados que almejamos, tendo sempre presente os desafios
económicos, sociais e culturais.
Assinalámos os esforços empreendidos pela União Africana com vista a encontrar formas alternativas
de financiamento para o funcionamento sustentável da Organização.
Fazemos valer o empenho da União Africana, em coordenação com as organizações regionais no
contexto da Arquitectura de Paz e Segurança Continental, na busca de soluções pacíficas para as
tensões e conflitos que ainda prevalecem em certas partes do continente.
No âmbito regional, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), organização
de integração política e sócio-económica de que Moçambique é parte, constitui um pilar da nossa
acção externa.
Com efeito, continuamos a dar o nosso concurso para que a região esteja estável e cultive valores
e práticas democráticas, através da realização de eleições regulares, não obstante persistirem
desafios em alguns dos seus países membros.
Temos consciência de que nestes processos existem trâmites por aperfeiçoar, consentâneos, na
maior parte das vezes, com a função, papel e lugar que atribuímos aos preceitos democráticos
dentro no nosso sistema de valores e tradições.
Com as nossas comunidades na diáspora, continuaremos a respeitar a lei dos países hospedeiros.
Ainda assim, a defesa da integridade do nosso cidadão merecerá a nossa maior atenção.
Reafirmamos o nosso compromisso em relação aos princípios e objectivos da Carta das Nações
Unidas, organização que reconhecemos como plataforma incontornável de concertação políticodiplomática e de cooperação internacional entre os Estados, para a prossecução da paz, segurança
e desenvolvimento.
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A complexidade dos desafios da actualidade, que transcendem fronteiras, tornam mais premente
a necessidade de cooperação e busca de entrosamento político-diplomático em fóruns como as
Nações Unidas.
Não toleraremos as afrontas aos Estados de Direito Democrático e o desrespeito pelo poder
legalmente instituído, quer seja em Moçambique, quer em outro país irmão.
Senhoras Embaixadoras, Senhores Embaixadores,
Antes de terminar, gostaríamos de informar que realizámos um exercício de refrescamento de
quadros, a nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O Senhor José Condugua António Pacheco, antigo Director Provincial, Governador Provincial, Ministro
do Interior e, mais recentemente, Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, foi indicado para
dar a sua contribuição, capitalizando a experiência multidisciplinar acumulada, para a diplomacia
nacional, como Ministro.
Ele tem como suporte uma mão feminina, da veterana diplomata de carreira, a Senhora Maria
Manuela dos Santos Lucas, como Vice-Ministra.
O refrescamento abrangerá algumas embaixadas, assim como algumas direcções do Ministério dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação.
Queremos, mais uma vez, convidar a todos a encarar esta mudança, que é do interesse do meu
Governo, com objectivos claros, como uma oportunidade para alavancar as nossas relações de
amizade a cooperação. focalizadas para resultados concretos, com a maior flexibilidade possível.
De vós pedimos, igualmente, o mesmo apoio que prestaram à direcção anterior, naturalmente, na
dinâmica mais ambiciosa.
VIII – MENSAGEM DO POVO MOÇAMBICANO
Ilustres Membros do Corpo Diplomático,
Caros Convidados,
Renovamos a expressão da nossa gratidão aos parceiros de cooperação que ainda acreditam em nós
e os que têm concedido apoio ao nosso país nas diversas esferas.
O vosso apoio tem estado a contribuir para a implementação dos planos e programas, incluindo o
Programa Quinquenal do Governo, com destaque para os sectores sensíveis da educação, saúde,
desenvolvimento rural, assim como os de energia, agricultura e infra-estruturas, que impulsionam
a produção.
Reiteramos a nossa satisfação pelo nível de relacionamento entre Moçambique e os países e
organizações que representam.
Queremos, por isso, encorajar-vos a prosseguirem com o bom trabalho realizado, porque terá
um impacto diferenciador no reforço das nossas relações de cooperação, na base de vantagens
partilhadas.
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Somos um povo humilde, um povo flexível que luta pelo seu bem estar, um povo que quer cooperar
com todos na base de vantagens mútuas.
Somos um povo aberto, um país com uma economia aberta a todos que queiram investir de forma
honesta.
Estamos convictos de que, neste 2018, as nossas relações de amizade, solidariedade e cooperação,
continuarão a registar uma evolução positiva, de modo a que os moçambicanos e os povos e
organizações que representam possam continuar a colher os benefícios deste relacionamento
profícuo.
Quero agradecer a cada um de vós pela cooperação e por tudo o que fizeram para a promoção das
relações de amizade e cooperação entre Moçambique e os vossos países e organizações.
Espero poder continuar a trabalhar convosco; e espero também que alcancemos os objectivos e
interesses, nossos e vossos, para 2018.
Com votos de um Próspero Ano Novo, para os ilustres membros do Corpo Diplomático aqui
representados e respectivas famílias, gostaríamos de propor um brinde:
• à paz e ao progresso do povo moçambicano;
• à amizade e cooperação entre os nossos povos e países;
• à paz e segurança no mundo inteiro; e
• à saúde de todos os presentes.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Decano do Corpo Diplomático saudando o Chefe de Estado e Esposa
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Presidente da República interagindo com o seu homólogo da Namíbia Hage Geingob

AGRO-NEGÓCIOS
UMA PLATAFORMA QUE REVOLUCIONARÁ A AGRICULTURA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, na cerimónia de Abertura da Mesa Redonda “O Negócio da Agricultura:
Criando Agro-Negócios de Sucesso”, no Fórum de Investimentos
Estados Unidos – África, à margem da União Africana
Addis Ababa, 30 de Janeiro de 2018

Presidente da República durante a Plenária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da UA
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Excelentíssima Senhora Vera Songwe, Secretária Executiva da Comissão Económica das Nações
Unidas para África;
Excelentíssima Senhora Florizelle Liser, Presidente e CEO do Conselho Corporativo para a África;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É uma honra e privilégio, para nós, dirigirmo-nos a esta incontornável audiência, por ocasião da
Mesa Redonda subordinada ao tema “Negócios da Agricultura: Criando Agro-Negócios de Sucesso”,
organizada pelo Fórum de Investimentos África-Estados Unidos da América, à margem da Cimeira
da União Africana.
Permitam-nos, por isso, endereçar calorosas saudações de boas-vindas a todos os presentes neste
painel e felicitar à organização pela realização deste evento.
A diversidade de participantes garante-nos, com certeza, resultados que se irão fazer reflectir no
aprimoramento das nossas estratégias, visando alcançar a prosperidade do continente, tendo como
um dos sectores de referência a agricultura.
A escolha da agricultura e do agro-negócio, em particular, como um dos focos dos debates desta
cimeira, denota a consciência que temos de que a agricultura é a principal actividade e base de
desenvolvimento de muitos países no mundo e, particularmente, os africanos.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Historicamente, o sucesso do agro-negócio, no mundo, centrara-se nas inovações tecnológicas,
disseminação de conhecimentos para a produção agrária, experimentos e réplicas, infra-estruturas
de comercialização, agro-processamento, uso intensivo da terra, prática da actividade agrária
em áreas áridas e semi-áridas, com o uso e melhorias nas tecnologias de irrigação e sistemas de
armazenamento de água, e introdução do uso de fertilizantes.
Desta perspectiva, a agricultura passa a ser vista como um amplo e complexo sistema, que inclui a
produção, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas.
A agricultura induz o desenvolvimento do agro-negócio numa visão de um processo coordenado por
estágios integrados entre produção, distribuição e consumo.
Assim, o agro-negócio pode contribuir significativamente para o aumento do PIB e das exportações,
e constituir o maior gerador de emprego e renda para as comunidades.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A África, nosso continente, dispõe de grandes potencialidades agrícolas, enormes extensões de terra
arável, recursos hídricos abundantes, muita mão-de-obra e condições agro-climáticas favoráveis
para o desenvolvimento de culturas alimentares e de rendimento, com mercado em todo o mundo,
incluindo nos Estados Unidos da América, nosso parceiro de desenvolvimento.
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Contudo, a questão que se coloca não é a grandeza das potencialidades agrícolas dos nossos
países, mas a forma como estas podem ser, efectivamente, transformadas em recursos ao serviço
do crescimento económico-social e do progresso dos nossos povos. Este é o desafio que nos junta
nesta Mesa Redonda.
Contrariamente às grandes potencialidades agrícolas, continuamos a assistir um cenário de
escassez, em África, caracterizado pela fome e desnutrição.
O tema “agro-negócio” remete-nos a pensar nas políticas, nas estratégias, nos programas, projectos
e acções necessários para fazer uma agricultura comercial viável e sustentável, e como factores para
o desenvolvimento do agro-negócio.
Estes factores devem incluir aspectos como uma área de investigação agrária forte; indústria
de produção de sementes de qualidade e adaptadas às condições agro-climatéricas locais; uma
rede eficiente de extensionistas que tomem em consideração as experiências e conhecimentos
das populações; sistemas de gestão de água para irrigação; acesso aos serviços de mecanização;
disponibilidade de energia eléctrica e combustíveis; sistemas financeiros adequados; vias de acesso
e sua conexão com mercados e parcerias que promovam a ligação entre centros de produção e
mercados.
Por isso, é necessário ter uma visão e vontade das lideranças políticas, e verdadeiramente
comprometidas com a geração de mudanças capazes de promover a agricultura e o comércio.
As políticas devem contribuir para a redução do risco do investimento na agricultura e encorajar
mais o sector empresarial privado a colocar os seus recursos financeiros no sector, seguros de que
terá o retorno dos seus investimentos.
Para que estas medidas possam gerar mudanças estruturais, é preciso que se coloque o produtor
agrário no centro da estratégia, criando, a partir dele, uma nova mentalidade.
Minhas Senhoras, Meus Senhores,
A União Africana adoptou a Estratégia Continental de agro-negócio como forma de dinamizar o
crescimento endógeno, inclusivo e sustentável. Com esta estratégia, a União Africana propõe-se
a mobilizar recursos, conhecimentos e experiências para reduzir a pobreza através da criação de
emprego e renda, ao mesmo tempo que combate a fome e a desnutrição crónica. E este Fórum é
uma das formas de buscar conhecimentos e angariar investimentos.
Minhas Senhoras, Meus Senhores,
Moçambique, o meu país, tem uma posição geo-estratégica vantajosa para agro-negócios de
sucesso. Oferece uma entrada e saída ideal para mercados internacionais e regionais.
Possui condições agro-ecológicas que permitem produzir culturas em épocas de escassez noutras
regiões do mundo, aumentando as possibilidades de grandes negócios, e com infra-estruturas
portuárias que permitem a atracagem de navios de grande porte.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário em Moçambique preconiza o aumento
da produção e produtividade agrária, visando desenvolver produtos estratégicos, designadamente,
milho, açúcar, castanha de cajú; algodão, gergelim, trigo e soja; batata, banana, arroz e hortícolas;
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raízes e tubérculos, carnes, frangos e ovos; feijões, fruteiras, entre outros.
Moçambique dispõe de um potencial de cerca de três (03) milhões de hectares para o
desenvolvimento e gestão sustentável da irrigação, procurando fornecer soluções para a agricultura
irrigada em oito bacias prioritárias, nomeadamente, Rovuma, Lúrio, Meluli, Licungo, Zambeze, Búzi,
Limpopo e Maputo.
A expansão e melhoria das linhas de energia eléctrica, o que já constitui uma realidade, é também
um elemento potencial, visando alavancar o desempenho do agro-negócio.
O agro-negócio, em Moçambique, está ainda na sua fase embrionária, constituindo, por isso, uma
grande janela de oportunidades.
Existe uma gama de bens e serviços inovadores que podem ser produzidos e oferecidos ao mercado
e, dessa forma, gerar ganhos para as comunidades através da geração de postos de emprego
estáveis e lucro para as empresas investidoras.
Reconhecemos que o crescimento da agricultura não advirá apenas dos grandes produtores. Por
isso, encorajamos a promoção das sinergias entre os grandes, médios e pequenos produtores,
através de trocas de bens e serviços, de modo a aumentar a produção, a produtividade e a qualidade
dos produtos.
A terminar, esperamos que, desta mesa redonda, se consigam estabelecer bases para parcerias
entre África e o sector público e privado dos Estados Unidos da América.
Que seja uma plataforma segura para mobilizar investimentos privados para, de forma sustentável,
garantir o desenvolvimento do agro-negócio nos nossos países, incluindo Moçambique, na base de
vantagens e ganhos mútuos.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da
República de Moçambique, na Sessão do Conselho dos Direitos
Humanos

Genebra, 26 de Fevereiro de 2018
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Excelentíssimo Senhor Vojislav Suc, Presidente do Conselho dos Direitos Humanos;
Excelentíssimo Senhor Miroslav Lajcak, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas;
Excelentíssimo Senhor António Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas;
Respeitados Chefes de Estados e de Governos;
Excelentíssimo Senhor Zeid Al Hussein, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos
Humanos;
Excelentíssimo Senhor Ignazio Cassis, Titular do Departamento Federal dos Negócios
Estrangeiros da Suiça;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com elevada honra e alegria que me dirijo a Vossas Excelências por ocasião do Segmento de Alto
Nível da 37ª Sessão deste Conselho de Direitos Humanos, com o mandato de promover e proteger
os Direitos Humanos em todo o Mundo.
Permitam-me que congratule o Senhor Vojislav Suc que, com a sua larga experiência e comprovada
capacidade, carregando o testemunho de seus antecessores, tem conseguido dirigir este Conselho
no meio dos vários desafios que o acompanham, desde que foi estabelecido, sem, no entanto,
desviar-se dos seus objectivos: a Protecção e a Promoção dos Direitos Humanos.
Senhor Presidente,
Usamos da palavra nesta magna Assembleia, no ano em que a Declaração Universal dos Direitos
Humanos completa, exactamente, setenta anos, e a Declaração e o Programa de Acção de Viena
completam o seu Vigésimo Quinto aniversário. Portanto, as suas Bodas de Prata.
Este é, pois, um momento auspicioso para Moçambique, na sua qualidade de membro das Nações
Unidas, momento de reafirmar o seu compromisso com a agenda de promoção e protecção dos
Direitos Humanos.
Neste contexto, escolhi como tema, para me debruçar sobre o direito humano mais importante – e
sem o qual nenhum outro direito pode existir –, “o direito humano à vida”.
De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adoptada em Dezembro de 1948,
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.
Independentemente das diferenças que nos caracterizam como seres humanos, todos temos direito
à vida, bem como o direito de emitir e defender uma opinião, escolher os nossos representantes; o
direito de ir e vir, deixar um país e a ele regressar; professar ou não uma religião, entre outros.
Ao consagrar estes direitos inerentes à pessoa humana, e inalienáveis, a Declaração sintetizou os
valores comuns mais nobres em prol da dignidade da pessoa humana e dos nossos povos.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Apesar deste assinalável avanço, a luta pelos Direitos Humanos ainda está longe de se considerar
terminada.
Continuamos a assistir concidadãos nossos que, em defesa dos seus ideais, ou na busca de uma vida
melhor, enfrentam situações que perigam a sua vida.
Os conflitos armados e as migrações continuam a dizimar inúmeras vidas humanas, em particular
de crianças e mulheres, que poderiam dar um contributo inestimável ao nosso planeta.
De igual modo, milhares de pessoas, parte das quais jovens provenientes, maioritariamente, de
países da África, Ásia e América Latina, têm sido forçadas a migrar, em consequência de conflitos
armados e/ou da pobreza.
Como Estados membros das Nações Unidas, vinculados ao cumprimento rigoroso dos princípios
dos Direitos Humanos, e que almejam o estabelecimento de uma sociedade mais justa, igualitária e
fraterna, na qual as prerrogativas do indivíduo são respeitadas, não podemos continuar a assistir de
forma impávida e serena a este flagelo.
O Direito Humano à vida deve se posicionar como um valor supremo, defensável e defendido por
todos, sem excepção de natureza alguma.
É por isso que, durante o nosso mandato, tendo percebido os desafios que punham em causa a
nossa segurança e estabilidade, passamos a dedicar de forma afincada os nossos esforços na busca
da paz efectiva e duradoura para Moçambique, o que temos conseguido alcançar através do diálogo
permanente e da tolerância, reduzindo assim a incidência das violações de Direitos Humanos.
Minhas Senhoras, Meus Senhores,
Dando corpo à nossa Constituição, que consagra os Direitos, Deveres e Liberdades Fundamentais,
Moçambique aprovou importantes diplomas legais para a promoção e protecção dos Direitos
Humanos, dos quais gostaríamos de destacar os seguintes:
•

Lei Sobre a Violência Doméstica Praticada Contra a Mulher;

•

Lei do Direito à Informação;

•

Lei de Protecção da Pessoa, do Trabalhador e do Candidato a Emprego Vivendo com HIV e SIDA;

•

Lei de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças; e a

•

Lei da Família, entre outras.

De igual modo, Moçambique ratificou 8 das 9 Convenções-chave das Nações Unidas em matéria
de Direitos Humanos, com excepção do Pacto Internacional dos Direitos Económicos Sociais e
Culturais, que esperamos aderir ao longo do processo de implementação das recomendações saídas
do Segundo Ciclo do Mecanismo de Revisão Periódica Universal, que vai até 2020.
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Gostaríamos, ainda, de informar que as instituições relevantes se encontram a avaliar a premência
de ratificação do I Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos;
Senhor Presidente,
Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas,
Temos acompanhado com muita atenção os trabalhos deste órgão, cujos Estados Membros têm
origem e níveis de desenvolvimento diferenciados, e são herdeiros de práticas culturais, tradicionais
e religiosas multiformes.
Em nosso entender, estas diferenças devem ser encaradas na perspectiva da riqueza que a
diversidade traz.
Defendemos que se evite, a todo o custo, a dualidade de critérios, a selectividade e o ritual
desnecessário e infrutífero de antagonização e difamação. Devemos, sim, privilegiar a cooperação,
negociação, prevenção e priorização para o alcance de resultados positivos.
A universalidade dos Direitos Humanos clama pelo nosso engajamento colectivo e sincero para a sua
materialização.
É nesse âmbito que, em Janeiro de 2016, submetemo-nos ao Segundo Ciclo do Mecanismo da
Revisão Periódica Universal. Como resultado desse exercício, aceitámos, na globalidade e de
imediato, 158 recomendações que estão em processo de implementação.
O nosso compromisso é de continuarmos firmes na promoção e protecção dos Direitos Humanos.
Esta é uma responsabilidade que assumimos conscientes de que mais ninguém a pode cumprir por
nós.
Por isso, reiteramos o empenho e a vontade política inequívoca do meu Governo para com o mandato
do Conselho dos Direitos Humanos e seus mecanismos, bem como dos Órgãos dos Tratados, em
prol da promoção e protecção dos Direitos Humanos.

Senhor Presidente,
Os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos têm lugar numa altura em que a
humanidade celebra, também, o centenário do nascimento de Nelson Mandela, o grande ícone
da luta pela liberdade na África e no Mundo. A sua luta, no contexto do combate heróico do povo
sul-africano contra o Apartheid, encarnou as aspirações mais profundas dos povos africanos e dos
povos de todo o mundo, para a plena realização dos Direitos Humanos.
Hoje, recordamos Mandela como um grande defensor do multilateralismo e do sistema das Nações
Unidas. Ele acreditava firmemente na dignidade da pessoa humana e era apoiante acérrimo das
causas que contribuíssem para ampliar o campo dos direitos e liberdades fundamentais dos
cidadãos e dos povos.
Esperamos, assim, que ao celebrar os cem anos de Mandela, este Conselho se inspire sempre no
exemplo que Nelson Mandela representa e nas causas justas que ele abraçou.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Concluo, desejando a si, Senhor Presidente, e a todos os delegados desta Trigésima Sétima Sessão
do Conselho de Direitos Humanos, votos de bom trabalho e que o nosso foco continue inalterado em
prol das vítimas das violações.

Muito obrigado pela atenção!
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FÓRUM DE INVESTIMENTO MOÇAMBIQUE–SUÍÇA
UMA PLATAFORMA PARA GERAR GANHOS MÚTUOS, COM IMPACTO NO BEMESTAR DOS MOÇAMBICANOS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Fórum de Negócios e Investimento, realizado na
Confederação Suíça

Genebra, 27 de Fevereiro de 2018

418

INCLUSÃO SOCIAL IV

COOPERAÇÃO, DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL E DIPLOMACIA ECONÓMICA | CAPÍTULO V
Senhor Ministro da Economia da Confederação Suíça;
Senhor Ministro da Indústria e Comércio da República de Moçambique;
Senhor Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Genebra;
Senhor Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique;
Digníssimos Senhores Representantes das Instituições dos Estados Moçambicano e Suíço;
Caros Membros do Clube Diplomático;
Estimados Parceiros de Cooperação Internacional;
Ilustres Empresários Moçambicanos e Suíços;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Em nome do Governo da República de Moçambique e em meu próprio, saúdo todos os presentes
neste Fórum de Negócios e Investimentos entre Moçambique e a Suíça.
Permitam-me que, em representação da delegação que me acompanha, saúde o Governo Suíço
e a todos os cidadãos desta nação que, orgulhosamente, é conhecida pela sua apologia à paz e
neutralidade no que tange a guerras internacionais.
Não poderia dar continuidade à minha intervenção, sem deixar registada a nossa gratidão e felicitação
aos organizadores deste evento, pela sábia e oportuna decisão de fazer coincidir a realização deste
Fórum com a nossa primeira Visita à Confederação Suíça.
Prezados Participantes,
Recuando na história, já desde o século 18, registámos a presença de Suíços em Moçambique. A
história fala-nos dos comerciantes que trabalhavam para a Companhia Holandesa das Índias
Orientais e outros, que serviram na qualidade de missionários, empresários, agricultores e caçadores.
Algumas empresas suíças permaneceram no país até à proclamação da independência, em 1975. É
o caso da Companhia do Boror, criada em 1892 na Zambézia, por Joseph Emile, com interesses na
agricultura.
Em 1979, isto é, quatro anos após a independência, Moçambique beneficiou dos primeiros
projectos nos sectores de água e saúde, iniciando-se, desta forma, a cooperação económica para o
desenvolvimento entre os dois países.
Hoje, pouco mais de 4 décadas após o estabelecimento das relações diplomáticas formais entre os
dois Estados, olhamos para o passado e colhemos os frutos de uma parceria tão produtiva quanto
promissora, alicerçada no princípio de vantagens mútuos.
Quando assumimos os destinos do Estado Moçambicano em 2015, como Chefe do Estado, a
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Federação Suíça era o Décimo Quarto país com maiores investimentos em Moçambique, com pouco
menos de seis milhões de dólares americanos.
Hoje, constatamos com júbilo que a Suíça consta da honrosa lista dos dez países com maior
investimento directo estrangeiro no nosso solo pátrio, ocupando a sexta posição, com mais de
dezanove milhões e seiscentos mil dólares americanos, em 2017.
Nos últimos cinco anos foram aprovados vinte e dois projectos que podem criar perto de mil postos
de trabalho, envolvendo investidores privados suíços num valor total acima de um bilião de dólares
americanos, nas áreas de construção, indústria, serviços, agricultura e turismo.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Assim, com a realização deste Fórum de Negócios, acreditamos que estamos a construir uma ponte
para o fortalecimento das relações económicas e comerciais entre os nossos dois países, ponte esta
que terá impactos bastante positivos na melhoria da vida do povo moçambicano.
Caros Empresários,
Sabemos que a economia suíça é uma das mais sólidas e competitivas do mundo. Este mérito é
devido à sua capacidade de inovar, às suas empresas sofisticadas, um mercado de trabalho altamente
eficaz, assim como aos seus altos índices de investimentos públicos e privados.
O peso dos constrangimentos do comportamento da economia global, que se caracteriza por um
abrandamento generalizado dos seus indicadores de progresso, não deve assustar; pelo contrário,
urge encontrar novas abordagens.
As nossas economias, que tinham forte ligação com exportações de produtos primários, devem
apostar na sua transformação e acréscimo de valor, localmente.
A diversificação económica que se impõe aumenta a relevância do nosso empresariado que, por
meio de parcerias e intensificação de investimentos, tem nas suas mãos uma oportunidade única
de mudar a história.
O nosso país é bastante rico em recursos naturais, recursos esses que a Suíça não dispõe em grandes
quantidades. Vejamos alguns exemplos:
Na área da agricultura, que é a espinha dorsal do nosso desenvolvimento, dispomos mais de 35
milhões de hectares de terra arável e clima favoráveis para a produção de diversas culturas
alimentares e de rendimento como, por exemplo, a macadâmia, que seria matéria prima abundante
para a produção de chocolate, que é tradição Suíça.
Os vales do Limpopo, do Zambeze e do Lúrio – no sul, centro e norte do país, respectivamente –, são
das mais ricas regiões de Moçambique, com cursos de água permanentes e adequados à satisfação
das necessidades hídricas das culturas durante todas as suas fases de desenvolvimento.
Na área do Turismo temos um potencial bastante diversificado, que ainda se encontra dormente.
O turismo carece de uma lapidação mais vigorosa para contribuir de forma mais notável para um
desenvolvimento sustentável do País.
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Fomos abençoados com uma costa de mais de 2.700km, ideal para o turismo de sol e praia, com
a facilidade de combinação com outros produtos turísticos como a fauna, a flora e cultura que
conferem ao país uma vantagem comparativa em relação aos países da região.
Na área de energia temos um rico potencial natural, para investimentos em toda a sua cadeia de
valor: desde a geração e transformação, passando pela construção de novas linhas de transporte e
distribuição, até a energias renováveis.

Além das necessidades internas, ao nível da região Austral de África há um deficit energético de
mais de 3.500 Mw de energia. Esta carência pode ser resolvida, explorando o nosso carvão, rios com
águas abundantes, reservas elevadas de gás natural, além de outras fontes renováveis.
Na área de infra-estruturas, já fizemos um trabalho apurado de identificação das acções estratégicas
na construção de estradas, pontes, linhas férreas, portos, aeroportos vitais ao desenvolvimento e,
particularmente, à logística de suporte à actividade produtiva.
Já projectamos, igualmente, a construção de barragens para o abastecimento de água, irrigação
e gestão estratégica das águas que, por ironia do destino, têm sido nocivas pela escassez ou
abundância excessiva.
Estes são, apenas, alguns exemplos de uma enorme lista de oportunidades de investimentos nas
áreas económicas e sociais, prontas para serem exploradas.
Distintos Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A paisagem empresarial de Moçambique é dominada pelas Pequenas e Médias Empresas (PMEs).
Elas representam cerca de 98% de um universo de cerca de vinte e sete mil empresas registadas em
todo o território nacional, empregando 24% da força de trabalho formal total do país.
Coincidentemente, aqui na Suíça, a maior parte da mão de obra é, também, empregue por Pequenas
e Médias Empresas (PMEs), que desempenham um papel vital para a economia deste lindo país.
É nossa expectativa que o tecido empresarial aqui presente saiba aproveitar as excelentes relações
diplomáticas entre os Governos dos dois países, para forjar parcerias tangíveis, que concorram para
a viabilização de ganhos mutuamente vantajosos, com impacto no desenvolvimento de Moçambique
e da Suíça.
A nossa relação político-diplomática por muito boa que seja, o seu real valor só terá sentido se
conseguir impulsionar uma cooperação económico-empresarial geradora de benefícios que mudem
para o melhor a vida dos nossos cidadãos.
Como Governo, estamos cientes de que há, ainda, alguns obstáculos que têm constrangido o fluir
normal de investimentos para a nossa mãe pátria. Por isso, temos estado empenhados a introduzir
reformas estruturais, para criar condições para o bom florescimento de negócios no país.
Prosseguiremos com firmeza o processo de reformas facilitadoras de um ambiente de negócios que,
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entre outros objectivos, concorra para:
• Simplificar cada vez mais os procedimentos e melhorar a competitividade económica; e
• Eliminar as barreiras à entrada de novos operadores no mercado;
Com o objectivo de criar maiores sinergias entre o investimento estrangeiro e nacional, num quadro
de maior igualdade de oportunidades, introduzimos, no ano que acaba de findar, medidas para a
flexibilização e celeridade nas transacções com o exterior.
Estas medidas conferem maior responsabilidade a todos os intervenientes nas transacções cambiais.
Elas têm um efeito multiplicador incomensurável na dinamização dos investimentos no nosso país,
quer seja por agentes económicos estrangeiros, quer seja por nacionais.
Esperamos sinceramente que, através deste evento, criemos sinergias em torno de parcerias que
explorem as nossas potencialidades e oportunidades para criar negócios viáveis.
Incentivamos os empresários das áreas industrias e de serviços, da Suíça, a despoletarem mudanças
com impacto positivo e visível na vida dos moçambicanos.
Referimo-nos, por exemplo, ao enorme mercado que existe, por via de sectores como o agrícola e agroindústria, transporte e logística, petróleo e gás, serviços financeiros e de seguros, infraestruturas,
gestão de água, turismo e outros serviços.
Ilustres Convidados,
Ao organizarem este evento, lançaram uma importante e permanente plataforma de interacção e
aprofundamento de relações de negócios e investimento no seio da classe empresarial dos nossos
dois países.
Por isso, gostaria de citar um sábio adágio popular africano que diz o seguinte: “A erva não cresce
mais depressa só por nós a puxarmos. Se a adubarmos e a cuidarmos, crescerá mais depressa.”
Lancemos hoje, as sementes de uma nova, mais frutífera e empolgante etapa das relações entre
Moçambique e a Suíça!
Senhores Homens de Negócios,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Termino, dizendo: Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher o que plantamos.
Por isso, o meu conselho é: Para colher sucesso no mundo de negócios, uma das soluções é semear
o seu investimento em Moçambique.
Assim, na expectativa de que este Fórum de Investimento seja uma plataforma para gerar ganhos
mútuos, com impacto na melhoria da vida dos moçambicanos, afirmo:
Bem haja a cooperação entre Moçambique e Suíça!
Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República recebendo o Diploma que lhe confere o Grau de Honoris Causa em Relações Internacionais

DIÁLOGO CONSTRUTIVO
UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA A EDIFICAÇÃO DA PAZ NO MUNDO
Discurso de Aceitação de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República
de Moçambique, no Acto de Outorga do Grau de Doutor Honoris Causa em Relações
Internacionais pela Escola de Diplomacia de Genebra
Genebra, 27 de Fevereiro de 2018

Presidente da República proferindo o seu discurso de aceitação do Grau
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Senhor Presidente e Fundador da Escola da Diplomacia de Genebra (GSD), Professor Doutor
Colum Sales Murphy,
Senhores Membros do Conselho da Escola,
Senhores Ministros,
Senhores Embaixadores,
Senhores Professores e Estudantes desta Magnifica Universidade,
Minhas Senhoras e Meus senhores,

Em primeiro lugar, permitam-me dizer o quão profundamente comovido me sinto por este
reconhecimento e pelas generosas palavras que me dirigiram.
Em nome de toda a família moçambicana e em meu próprio, quero começar por agradecer
profundamente pela decisão da Geneva School of Diplomacy de me outorgar o título de Doutor
Honoris Causa em Relações Internacionais.
De forma muito especial, agradeço a si, Senhor Presidente, e aos distintos membros do Conselho,
pelo vosso empenho e pela amizade genuina consubstanciada no gesto de inscrever, nesta Escola,
de forma indelével, não só o meu nome, mas também o nome de Moçambique e dos moçambicanos.
Esta é uma distinção que nos sensibiliza e engrandece perante o mundo e perante o povo
moçambicano.
O título que hoje me atribuem reveste-se de um simbolismo particular para nós.
Esta distinção acontece num momento em que estão a ser dados os passos determinantes para
alcançar uma Paz duradoura e sustentável.
Este longo processo de procura de entendimento prova que, mais do que acordos formais, é
necessário criar uma cultura de diálogo e de convívio na diferença. Esse processo exige tempo e
paciência; mas pede, sobretudo, verdade, franqueza e confiança.
Nenhuma receita política pode resolver a proximidade humana que é feita por pessoas concretas
que aprendem a escutar o outro e a pensar em conjunto o que antes era matéria de conflito.
Já o fizemos em ocasião anterior; porém, queremos saudar, mais uma vez, o povo suíço, por estar
a brindar-nos com uma generosa recepção e memorável hospitalidade desde que chegamos a este
país.
Saudamos, igualmente, a toda a comunidade académica aqui presente e aos convidados que
emprestam brio e calor a esta singela cerimónia.
Caros Convidados,
Desde a nossa chegada, no passado dia 25, tive a oportunidade de testemunhar um provérbio local
suíço que afirma o seguinte: “As palavras são anões e os exemplos são gigantes”.
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Essa filosofia ganhou raízes no vosso país de tal forma que se tornou numa referência mundial de
processos governativos equilibrados e de sucesso.
De igual modo, a nossa postura governativa tem procurado privilegiar acções concretas num tempo
sobrecarregado de discursos e declarações de intenções.
As palavras correm o risco de se esgotar, ficando ocas e vazias, se não forem sustentadas por obras
e realizações de utilidade pública.
O escritor Herman Hesse, naturalizado suíço, escreveu: “não se medem os homens por aquilo que
sabem, mas por aquilo que eles buscam”.
A nossa busca consiste na liderança pelo exemplo. Uma liderança que evita a palavra fácil, a promessa
infundada.
Acreditamos ser, em parte, este o motivo que pode estar subjacente ao reconhecimento do nosso
trabalho.
Como já alguém disse: liderar pelo exemplo não é apenas um dos modos de liderar com autoridade
moral.
É a única maneira. Não existe outra.
Na verdade, não sei se somos merecedores desta distinção, nem nos cabe questionar tão honrosa
escolha.
Compete-nos, sim, valorizar esta distinção pelo impulso e encorajamento de continuarmos a servir
Moçambique e o mundo, com todo o sentido de missão e responsabilidade.
Este momento é um incentivo na nossa caminhada, rumo ao desenvolvimento de todos e para todos.
A História é fértil em exemplos de desenvolvimento falhado, porque esse desenvolvimento se destina
apenas a uma minoria e não traz benefícios equilibrados para todos.
Fazer a Paz não é apenas terminar os conflitos. É criar justiça e equidade.
É abrir as portas do Futuro, sem exclusão, nem discriminação.
Há uma outra dimensão que explica a nossa emoção ao recebermos uma distinção no domínio das
relações internacionais.
Na realidade, o estudo da política internacional torna-se hoje um imperativo para todos nós.
O nosso mundo vai-se apresentando cada vez mais complexo, com mutações empolgantes, súbitas
e imprevisíveis. Precisamos, por isso, de ter uma capacidade acrescida de compreender e interpretar
os fenómenos.
A melhor arma de que dispomos é a educação nos seus vastos campos, sobretudo na área em que se
especializa esta Universidade, a Geneva School of Diplomacy and International Relations.
De nada nos serve sermos simples seguidores de velhas e esgotadas fórmulas ou doutrinas.
Precisamos de ser os motores e agentes de mudanças.
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Para tal, torna-se absolutamente indispensável adoptar uma atitude de diálogo e de negociação.
Essencial, também, é sermos capazes de estar atentos, de aprender e reaprender sempre.
Mais uma vez o que conta não são tanto as nossas antigas certezas, mas a capacidade de inovar e de
manter vivo o gosto de uma busca que nunca se esgota.
Senhor Presidente,
Quando me comunicaram sobre o interesse desta Escola em atribuir-me este título, fui assaltado por
uma mistura de sentimentos.
Por um lado, fui tomado por um sentimento de alegria, por saber que a nossa acção governativa não
passava despercebida nesta aldeia global em que vivemos, que leva o nome de mundo.
Por outro lado, tive o inevitável sentimento de apreensão, por ser um homem de acção e não saber
se teria as palavras apropriadas para partilhar com esta rica plateia.
Então pairou em mim a questão: o que dizer? E como?
Atendendo ao facto de estarmos numa Escola de Relações Internacionais, achei que valia a pena
partilhar convosco algumas breves experiências sobre a ideia de um diálogo construtivo como uma
ferramenta para a Paz no mundo.
Esta experiência ocorre num momento em que vivemos um cenário global de cada vez menos
consensos, num mundo onde se consolidam posicionamentos extremos.
Por outras palavras, precisamos de abandonar a visão estreita e redutora do mundo.
Nós defendemos a urgência de rejeitar a tentação recorrente de unilateralismo.
Pugnamos pelo multilateralismo dialogante nas relações entre nações e entre estados.
No que nos diz respeito, Moçambique sempre buscou no diálogo e na negociação a solução dos
desafios que enfrenta.
Na verdade, a história do nosso país é uma história de busca incessante de soluções negociadas dos
conflitos, mesmo quando, aparentemente, somos fortes, e, diria, sobretudo quando somos fortes e
sabemos que a nossa causa é justa.
É dessa perspectiva que os acordos negociados, que fomos celebrando até ao presente, marcam
etapas importantes na vida do nosso país como um Estado independente e soberano.
Em 1974, dez anos depois do desencadeamento da Luta Armada de Libertação Nacional, assinámos
os Acordos de Lusaka, que consagraram o direito do nosso povo à independência.
Em 1984 assinámos o Acordo de Nkomati com o regime do Apartheid. O objectivo fundamental
desse Acordo era estancar a destruição que dilacerava a nação e a sociedade moçambicanas.
Em 1992 assinámos, em Roma, o Acordo Geral de Paz, que pôs termo à guerra fratricida que opunha
o Governo e a Renamo.
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Os acordos são vitais, mas não bastam em si mesmos.
A nossa própria experiência confirma que há que criar, em paralelo, uma cultura nova, uma cultura
de diálogo permanente e construtivo, sem receios nem preconceitos.
É esta a nossa aposta, sabendo que essa cultura deve ser promovida pelo exemplo dos dirigentes
na sua conduta política e pessoal, e no modo como defendem os interesses nacionais acima de
qualquer outro interesse.
Desde o início do nosso mandato, e para garantir uma paz duradoira, sustentável e sem hiatos,
decidimos lançar um processo de diálogo com o nosso irmão Afonso Dhlakama, Presidente da
Renamo, o maior partido da oposição.
Fazemo-lo com espírito construtivo e de boa fé, com o propósito único de preservar o supremo
interesse nacional: a unidade, paz e segurança para o nosso povo e o desenvolvimento do nosso país.
Estamos convictos de que, com a paz, aprofundaremos as bases de um Moçambique mais aberto,
democrático, inclusivo e equitativo.
Com a paz, traremos maior coesão social ao país e consolidaremos a unidade nacional no seio da
família moçambicana.
Com um país que experimentou prolongados períodos de conflitos armados, conhecemos o valor
precioso da paz.
Conhecemos, na pele e na carne, as consequências económicas e sociais da guerra.
Sabemos que os seus custos vão para além das perdas resultantes do conflito directo e imediato.
Traduzem-se, sobretudo, em traumas humanos e sociais que não podem ser medidos, e que são um
entrave ao nosso desenvolvimento humano.
Pensamos, pois, que é tempo de sarar as feridas.
É tempo de seguirmos em frente com a determinação colectiva de construir um país assente em
princípios de um Estado democrático e de direito.
Entre os estudiosos de relações internacionais, é corrente dizer-se que os países democráticos não
fazem guerra entre si.
Acreditamos, por maioria de razão, que partidos políticos que pugnam, genuinamente, pela
democracia não se guerreiam por meio de armas.
Muito menos esses partidos se podem orgulhar em empunhar armas contra o Estado constitucional,
democrático e de direito em que operam.
Um partido político armado é uma negação grosseira à própria essência da democracia.
Por isso, estamos seguros de que os nossos esforços de negociação por uma paz definitiva, em
Moçambique, serão coroados de êxitos.
Depois de cerca de meio-século de luta pela sua independência, pela afirmação da sua soberania
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e preservação da integridade territorial, achamos que o nosso povo tem, finalmente, direito ao seu
quinhão de dividendos da paz que a região da África Austral vive.
Caros Amigos,
No plano internacional, a humanidade atravessa momentos conturbados. Vemos, ouvimos e lemos,
todos os dias, os sinais de um quadro sombrio da situação internacional.
Muitas vezes, a visão optimista plasmada na Carta das Nações Unidas, assinada em São Francisco,
em Junho de 1945, surge hoje gravemente ensombrada.
Todos nós conhecemos os objectivos angulares que orientam a Organização das Nações Unidas.
Entre eles, constam o objectivo de manter a paz e a segurança internacionais, o de desenvolver
as relações de amizade entre as nações e o de alcançar a cooperação internacional na solução de
problemas multiformes.
Claramente, esses são os pilares para a construção de uma ordem mundial justa, pacífica e equitativa.
Hoje, esses objectivos mostram-se mais relevantes do que nunca.
Por todas estas razões, é motivo de preocupação quando estes objectivos nobres, que deviam
nortear permanentemente a acção dos Estados, são ignorados.
Mas o pior é quando é posto em causa o próprio princípio sagrado da proibição do uso da força nas
relações internacionais que a Carta preconiza.
Em diversas circunstâncias, este princípio continua a ser letra morta.
Sendo um país amante da paz e da concórdia entre as nações, Moçambique defende, firmemente, o
respeito escrupuloso pela Carta das Nações Unidas.
Estamos convictos de que essa é a via mais segura para a prevenção, gestão e resolução dos conflitos
internacionais.
Assim, afigura-se de extrema importância que voltemos às origens fundacionais da Organização das
Nações Unidas.
Mais de setenta anos após a sua criação, impõe-se que esta organização global seja reforçada e
reformada com vista à sua maior democratização e adequação às novas realidades que o mundo
moderno nos impõe.
O princípio de governação democrática que rege os Estados não deve ser exigível apenas a estes
Estados.
Deve servir também de bússola às organizações internacionais que esses Estados criam.
Este é um requisito fundamental, não só para a sua eficácia, como também e, sobretudo, para a sua
legitimidade.
Consideramos, assim, que a democratização da ONU pode contribuir enormemente para o reforço e
credibilização do multilateralismo.
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Este é um mecanismo importante que pode ajudar a Humanidade a enfrentar, em conjunto e com
maior margem de sucesso, os desafios prementes que hoje enfrenta.
São desafios gigantescos como a pobreza, o fosso escandaloso da desigualdade que separa os países
pobres dos países ricos, a segurança internacional, as mudanças climáticas, os efeitos negativos da
globalização, entre outros.
Nenhum país pode, por si só, fazer face ou debelar tais desafios.
Estes desafios exigem a convergência dos nossos esforços e a colaboração de todos.
Exigem a cooperação internacional que resultará, certamente, em ganhos mutuamente vantajosos.
Há, pois, a necessidade urgente e inadiável de a Comunidade Internacional unir-se numa visão
partilhada e num só propósito para o bem global comum.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Cumpre-me lembrar aqui um nome que corporiza a longa relação de amizade entre os nossos povos:
o missionário suíço Henri Alenxadre Junod, que trabalhou intensamente no Sul de Moçambique.
No final do século 19 este grande suíço criou, na Missão de Ricatla, um centro de ensino e de
investigação.
Foi neste centro que ele escreveu uma das obras de referência mundial no campo da antropologia:
“Os usos e costumes dos Bantos”.
Nas traseiras do edifício da Missão encontra-se enterrada Helene, a esposa de Junod.
Na lápide do seu túmulo está gravada, numa das nossas línguas nacionais, a seguinte inscrição:
Lirandzu a li lalheki. Quer dizer o seguinte: “o amor não termina nunca mais”.
Os Junod escolheram essa língua como prova da sua luta para valorizar as línguas moçambicanas
de origem bantu.
Foi nesta mesma Missão de Ricatla que estudaram muitos dos nacionalistas que vieram a constituir
a Frente de Libertação de Moçambique.
O primeiro presidente da Frente de Libertação, o Doutor Eduardo Chivambo Mondlane, estudou na
Missão Suiça de Ricatla.
Eduardo Mondlane manteve sempre uma ligação com os missionários suíços em Moçambique e na
África do Sul. Com eles aprendeu lições de dignidade e a vontade de ser um homem livre, cidadão de
uma nação independente.
Relembro o missionário Henri Junod, esta figura tão querida do nosso povo, para falar de um assunto
que tem tudo a ver com esta cerimónia: a educação, educação, educação como pilar da construção
do futuro de uma nação.
Esta é a preocupação central da nossa acção governativa.
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Foi este o foco de toda a nossa acção, desde que assumimos nas nossas mãos a responsabilidade de
governar o nosso próprio país.
Durante o processo de libertação nacional, já a educação era considerada uma ferramenta essencial
para a mudança.
No nosso exílio, na Tanzania e nas zonas libertadas, à medida que a luta ia avançando, fomos
proclamando e celebrando a palavra de ordem “fazer da escola uma base para o povo tomar o poder”.
Na verdade, a educação e o projecto de construção da nação moçambicana andaram sempre de
mãos dadas.
Hoje, continuamos a abraçar este legado com um alto sentido de missão.
Consideramos que a educação é um pilar para o desenvolvimento da nossa Pátria.
Esta é a nossa aposta. Por isso, dedicamos esta honra (a mesma honra da palavra honoris) ao nosso
povo lutador, trabalhador e educador.
Senhor Presidente,
Agradecemos a magnífica oportunidade de fazermos estas breves reflexões, por ocasião desta
singela cerimónia.
Estamos particularmente felizes pelo facto de o seu palco ser Genebra, a bela e histórica cidade que
alberga esta Universidade.
Genebra foi a Sede da Liga das Nações, cuja criação completa cem anos; no próximo ano.
Embora a Liga não tenha sido uma experiência político-diplomática totalmente bem-sucedida, quernos parecer ser justo reconhecer que foi um esforço importante dos Estados na busca dos caminhos
da paz.
Mas o que importa salientar é que, hoje, Genebra constitui um polo incontornável de negociação
multilateral de diversos assuntos candentes de dimensão global.
Trata-se de questões que vão desde a agenda da paz até à agenda humanitária; do comércio ao
clima; das questões de saúde às relações laborais; dos assuntos de propriedade intelectual às
matérias relativas às novas tecnologias de informação e comunicação – só para enumerar algumas.
Todas estas matérias têm uma grande relevância e um grande impacto na vida da Humanidade.
Por isso, a graduação que nos é conferida faz de nós, também, cidadãos deste canto que é Genebra
e, por essa via, cidadãos do mundo, como muitos de vós, aqui presentes.
As causas que abraçastes são do tamanho do mundo.
E isso coloca-nos na obrigação de estarmos mais atentos às questões que aqui se debatem e
contribuirmos com as nossas modestas propostas de solução.
Esses assuntos possuem, todos eles, uma relação intrínseca com esta Universidade, a Geneva School
of Diplomacy and International Relations.
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Podem contar com o nosso empenho total em valorizar, com acções e pelo exemplo, esta distinção
que nos é conferida e que é por nós assumida com total responsabilidade e sentido de dever.

Muito obrigado, Sr. Presidente, por nos ter brindado com esta magna honra!
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Presidente da República e PhD Colum Sales Murphy, fundador da Escola de Diplomacia de Genebra
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Aperto de mão entre o Chefe do Estado moçambicano e o seu homólogo sul-africano

MOÇAMBIQUE E ÁFRICA DO SUL
MAXIMIZANDO AS VANTAGENS COMPARATIVAS PARA PROMOVER A
COMPETITIVIDADE
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do almoço em honra à Visita de Trabalho de Sua Excelência
Cyril Ramaphosa, Presidente da República da África do Sul
Cidade de Maputo, 17 de Março de 2018

Presidente da República saudando a Delegação sul-africana
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Sua Excelência Cyril Ramaphosa, Presidente da República da África do Sul;
Senhor Primeiro-Ministro da República de Moçambique;
Senhores Membros do Governo da República da África do Sul;
Senhores Membros do Governo da República de Moçambique;
Caros Convidados;
Minhas Senhores e Meus Senhores,

Constitui motivo de muita alegria e privilégio para nós, receber Vossa Excelência, Senhor Presidente,
no nosso solo pátrio. Por isso, em nome do Povo e do Governo da República de Moçambique, e em
meu nome pessoal, quero endereçar-lhe as nossas mais calorosas boas vindas!
Fazemos votos para que, em Maputo, se sinta em casa e entre amigos.
As relações entre os nossos povos nascem da proximidade das nossas fronteiras e das afinidades
étnico-culturais que reforçam essa irmandade, construída com muito sacrifício durante a longa e
tortuosa noite colonial.
É por estas relações, e para a sua continuidade e consolidação, que privilegiamos a cooperação
económico-empresarial e político-diplomática, para que se materialize a visão de paz e progresso
dos nossos libertadores.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Queremos nos servir deste ensejo para fazer menção à qualidade das longíquas relações entre
Moçambique e África do Sul, onde se destaca a complementaridade e a cooperação que fazem dos
dois países parceiros naturais.
É com esta perspectiva em mente que saudamos Sua Excelência o Presidente Cyril Ramaphosa pela
decisão de efectuar esta visita, um dia após completar um mês desde a sua eleição como Presidente
da República da África do Sul.
Gostaríamos de reiterar as nossas felicitações e votos sinceros de sucessos na resposta aos desafios
e anseios que o povo irmão sul-africano colocou em suas mãos.
Com a Vossa colaboração, Senhor Presidente, esperamos elevar o patamar das nossas relações e,
delas, colhermos mais benefícios para o progresso e bem-estar dos nossos dois países e povos.
Senhor Presidente,
O nosso Governo estabeleceu como prioridade a maximização das vantagens comparativas, para
promover a competitividade das nossas economias no contexto bilateral e da integração regional.
Por isso, colocamos a nossa tónica na necessidade de continuidade e implementação célere dos
instrumentos de cooperação existentes e dos que, em função dos interesses das partes, possam vir
a ser criados.
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Para o efeito, recomendamos mais pragmatismo e dinamismo aos sectores visados para que, cedo,
os nossos países colham os benefícios desta cooperação.
Urge, igualmente, encontrar mecanismos que possibilitem maior fluidez na interacção sectorial
entre os nossos dois países.
Aguardamos, ansiosamente, pela realização da Terceira Sessão da Comissão Binacional, que nos vai
trazer respostas a muitas das questões patentes na nossa agenda bilateral.
Uma dessas preocupações relaciona-se com a necessidade de aprovação do Memorando de
Entendimento sobre Cooperação Económica.
Acreditamos que tal instrumento, complementado por outras disposições, possa encorajar o
investimento de empresários moçambicanos no território sul-africano e vice-versa.
As trocas comerciais entre os nossos dois países têm uma contribuição importante no crescimento
e desenvolvimnto das nossas economias.
Assim, sentimos que há necessidade de maximizarmos as nossas vantagens comparativas, por
forma a que consigamos, efectivamente, promover a competitividade das nossas economias.
É neste contexto que gostaríamos de ver incrementado o uso das nossas ferrovias, conhecidas que
são as suas múltiplas vantagens no transporte de mercadorias.
É, necessariamente, na proximidade, irmandade e confiança entre os nossos dois povos e governos,
e na consciência de complementaridade das nossas economias, que reside o mérito das nossas
relações bilaterais, que já deram frutos de valor incomensurável aos nossos países.
Por isso, Senhor Presidente, gostaríamos de reiterar a nossa abertura e disponibilidade para
continuarmos a trabalhar com o Governo da República da África do Sul em prol da consolidação das
nossas históricas e longíquas relações de amizade e cooperação.
Para terminar, fazemos votos para que a união e coesão caracterizem o Povo Irmão Sul-africano,
e que logrem consolidá-la como a nação pujante que é, referência de crescimento e progresso em
África.
Com boas perspectivas de sucessos na cooperação entre os nossos dois países e povos, gostaríamos
de propôr um brinde:
•

à saúde e sucesso de Sua Excelência Cyril Ramaphosa, no exercício das nobres funções para que a Nação
Sul-africana o elegeu;

•

ao sucesso nas relações de amizade, irmandade e cooperação entre Moçambique e a África do sul; e

•

à saúde de todos os presentes.

Muito obrigado!

436

INCLUSÃO SOCIAL IV

COOPERAÇÃO, DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL E DIPLOMACIA ECONÓMICA | CAPÍTULO V

Presidentes Nyusi e Ramaphosa trocando impressões
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Presidente da República discursando por ocasião do evento

MOÇAMBIQUE E QUÉNIA
RELANÇANDO BASES PARA UMA COOPERAÇÃO BILATERAL ESTRATÉGICA
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Banquete de Estado oferecido a Sua Excelência Uhuru
Kenyatta, Presidente da República do Quénia
Cidade de Maputo, 29 de Março de 2018

Momento de entoação do Hino Nacional da República do Quénia
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Sua Excelência Uhuru Kenyatta, Presidente da República do Quénia;
Sua Excelência Margaret Kenyatta, Primeira Dama da República do Quénia;
Senhora Presidente da Assembleia da República;
Venerando Presidente do Tribunal Administrativo;
Venerando Presidente do Conselho Constitucional;
Digníssima Procuradora-Geral da República;
Sua Excelência Joaquim Alberto Chissano, Antigo Presidente da República de Moçambique;
Ilustres Membros do Governo do Quénia;
Senhores Ministros e Vice-Ministros do Governo de Moçambique;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Município de Maputo;
Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados em Moçambique;
Caros Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;

Há um provérbio swahili que diz “siku njema huonekana asubuhi”. Por outras palavras: “a pleasant
day is known in the morning”. O mesmo que dizer o bom dia é reconhecido ao amanhecer.
Com isto, queremos dizer que a vossa visita a Moçambique representa um momento revestido de um
significado inestimável para o reforço dos laços de amizade, solidariedade e cooperação que temos
vindo a desenvolver entre os nossos dois países e povos.
Senhor Presidente,
Permitam-me que comece por agradecer a si, por ter aceite o nosso convite para efectuar esta visita
de Estado ao nosso país, a primeira na qualidade de Presidente da República do Quénia.
É, pois, com elevada honra e privilégio que, em nome do Povo e do Governo moçambicanos,
desejamos a Vossa Excelência, Presidente Uhuru Kenyatta, à Vossa Digníssima Esposa, Dra.
Margaret Kenyatta, e Vossa ilustre Delegação calorosas boas-vindas e votos de uma excelente
estadia nesta Cidade das Acácias e em Moçambique.
Sintam-se em casa. Aliás, é vossa casa, porque o Conselho Municipal acabou de vos atribuir esta
tarde, a Chave da cidade capital moçambicana.
A presente visita ocorre após a proclamação da Vossa reeleição ao cargo de Presidente da República
do Quénia, na sequência da repetição da eleição em Outubro de 2017, como expressão de confiança
do povo queniano para liderar os seus destinos.
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Por isso, em nome de todos os moçambicanos, reitero as nossas felicitações à Vossa Excelência e
ao povo queniano que, mesmo perante ameaças de violência pós-eleitoral, manteve a serenidade e
o ambiente pacífico.
Auguramos muitos sucessos no exercício das nobres funções de Alto Magistrado da Nação queniana
e que continue a dar exemplo de Democracia, resolvendo as diferenças internas através do dialogo.
Senhor Presidente e Caro Irmão,
Moçambique e Quénia partilham importantes laços históricos que datam de tempos anteriores à
colonização, nos quais reside a semente da nossa irmandade.
Foram vivências e experiências cruzadas nas trocas comerciais, no processo da luta pela
independência e autodeterminação, como caminhos para o progresso e bem-estar dos nossos dois
países e povos.
A consciência de discriminação na nossa própria terra e a comunhão de destinos que o colonialismo
selava reforçaram a necessidade de união e forjaram os nossos laços de amizade e solidariedade.
Foi assim que muitos países africanos se tornaram irmãos, de entre os quais o Quénia, país que há
longa data acolhe muitos compatriotas nossos que lá chegaram por várias razões e formas.
Em reconhecimento deste facto, gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão, por seu
intermédio, ao povo irmão e ao Governo da República do Quénia por acolher, em vosso solo pátrio,
estes nossos compatriotas.
É por causa disso que partilhamos, hoje, laços de sangue com os quenianos.
Regozijámo-nos com a notícia do início da atribuição da nacionalidade queniana a esses nossos
irmãos que escolheram o seu país, Senhor Presidente, como sua segunda casa, tornando-se assim,
os moçambicanos na quadragésima terceira tribo, portanto, a mais nova que a República do Quénia
ganhou.
Este é um sinal inequívoco de que a irmandade e a amizade existentes entre os nossos dois países e
povos são genuínas.
Ela reflecte o compromisso natural que assumimos, de fazer da nossa fraternidade um instrumento
de promoção da integração sociocultural, como parte da integração político-económica em curso.
Temos plena convicção de que os nossos compatriotas se mantêm dignos da confiança em si
depositada, contribuindo, com suor e dedicação, para a paz e o desenvolvimento da República do
Quénia e da região, elevando, assim, o orgulho e a auto-estima dos moçambicanos.
Por isso, a nossa imediata e espontânea decisão, que hoje tomamos, de abolir vistos entre os nossos
dois países, em pleno Fórum Empresarial, significa a nossa vontade política de aproximar cada vez
mais os dois povos, vontade virada para a facilitação do desenvolvimento sócio-económico, com o
envolvimento directo do sector privado.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
No encontro que mantivemos, tête-a-tête, e durante as conversações, passamos em revista a nossa
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cooperação bilateral e, olhando para o seu passado e presente, perspectivámos um futuro promissor.
Interessou-nos o exemplo do rápido crescimento da economia do Quénia, considerada uma das
economias que mais cresce em África e, o país, um destino preferencial do investimento estrangeiro
na África Sub-Sahariana.
O recente Protocolo de Kigali, resultante dos entendimentos da última Cimeira Extraordinária da
União Africana, é uma grande oportunidade para alavancarmos, na zona de comércio livre, as nossas
relações comerciais.
Por isso, definimos como objectivo desta visita o relançamento da cooperação bilateral, para a
maximização das nossas vantagens comparativas, através da cooperação.
Pretendemos juntar sinergias, transformando os nossos recursos naturais, as potencialidades e
oportunidades de investimentos em factores de dinamização do crescimento económico.
Ficou clara, durante as conversações, a necessidade de criação das condições propícias para
a realização, com sucesso, daquela que será a Primeira Sessão da Comissão Mista Bilateral, a
plataforma através da qual iremos materializar os nossos projectos.
São muitas as áreas de cooperação, destacando-se o turismo, a agricultura, a energia, as infraestruturas, a economia azul, mineração, maximizando os nossos portos e transporte aéreo, entre
outras.
Atenção especial queremos dar aos sectores de educação e da saúde, explorando ao máximo a
experiência queniana.
Entretanto, é de particular importância que continuemos a elevar a qualidade das nossas relações
político-diplomáticas, razão pela qual formulamos a Vossa Excelência, Senhor Presidente, o convite
para estabelecer uma Missão Diplomática em Maputo.
A concretização dessa Missão inaugurará uma nova era nas relações entre os nossos países e
facilitará o ambiente de negócios.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Aproveitamos esta ocasião para o congratular, Senhor Presidente, pelos últimos entendimentos com
a oposição do seu país, que consubstancia o seu trabalho abnegado para o alcance e manutenção da
paz e estabilidade dos quenianos.
Isto requer, obviamente, o respeito, por um lado, ao primado da lei; e, por outro, à vontade popular,
factos muitas vezes contrastantes.
Como actores que somos, dos processos a nível regional, condenamos o recrudescimento de
fenómenos como o crime transnacional, o terrorismo e o radicalismo violento que corroem a
autoridade dos nossos Estados e minam os nossos planos e acções de desenvolvimento em todas
as dimensões.
Permita-me que conclua, inspirado numa frase do Hino Nacional que diz: “Pedra a Pedra construindo
o novo dia, milhões de braços uma só força...”.
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Com este passo cauteloso, que hoje demos com a vossa visita, se unem os braços dos milhões
de moçambicanos e de milhões de quenianos para formar uma só força que vai relançar a nossa
economia e melhorar a qualidade de vida dos nossos povos.
Que nestes três dias de visita Vossa Excelência tenha a oportunidade de forjar novas amizades e
desfrute da hospitalidade e das belezas de que Moçambique, esta Pérola do Índico, é detentora.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Tenho o ensejo de convidar a todos os presentes a acompanharem-me num brinde:
•

à saúde e longa vida de Sua Excelência Uhuru Kenyatta e Sua Digníssima Esposa, Dra. Margaret Kenyatta;

•

à amizade e cooperação entre a República de Moçambique e a República do Quénia;

•

à paz e ao progresso da Região, do Continente e do Mundo.

•

à saúde de todos os presentes.

Muito obrigado!
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Momento de entoação do Hino Nacional da República de Moçambique
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Presidente da República discursando na Chattam House

MOÇAMBIQUE
PROMOVENDO A PAZ SUSTENTÁVEL, DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO
INCLUSIVO
Palestra proferida por Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, na Chattam House
Londres, 17 de Abril de 2018

Presidente da República ladeado pelo Dr. Alex Vines, Responsável pelo
Programa para a África na Chattam House e Presidente do evento
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Dr. Alex Vines, Presidente deste evento e Responsável pelo Programa para a África no Chatham
House;
Excelências, Altos Comissários e Embaixadores;
Ilustres Membros da Chatham House;
Caros Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Estamos muito honrados pelo privilégio que nos concederam para nos dirigirmos, pela segunda vez,
a esta instituição de primeira classe, de conhecimento e pesquisa em assuntos internacionais.
Permitam-nos recordar que Londres foi a primeira capital Europeia que visitei, antes de ser eleito
Presidente da República de Moçambique.
Também irão recordar que a Chatham House foi a primeira plataforma de uma instituição pensante
em que partilhei a visão sobre a minha governação em Moçambique, caso fosse eleito Presidente.
Portanto, estou numa casa familiar.
Por isso, é apropriado que agradeça, muito carinhosamente, à Chatham House por nos proporcionar,
mais uma vez, a oportunidade de partilharmos a nossa experiência e pensamento sobre um tópico
tão relevante, quanto actual: a promoção da paz sustentável, democracia e o desenvolvimento
inclusivo em Moçambique.
Nesta senda, iremos, igualmente, acolher subsídios desta ilustre audiência de eruditos e massa
pensante sobre as melhorias práticas que podem ser empreendidas para tornar as nossas
sociedades mais democráticas, responsáveis, pacíficas e mais justas na partilha dos benefícios do
desenvolvimento com todos os seus membros.
Esta é a razão que ditou a nossa aceitação ao convite.
Excelências,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A democracia, paz e desenvolvimento são transversais e interdependentes.
Não existe democracia sem paz e desenvolvimento; do mesmo modo, não há desenvolvimento
sustentável sem democracia e paz. E não pode haver paz sustentável sem democracia e
desenvolvimento.
A democracia, paz e desenvolvimento são fenómenos sociais que não podem ocorrer isolados das
pessoas, das instituições e nações. A democracia, paz e desenvolvimento são uma etapa de uma
interacção social complexa de pessoas, através de instituições e dentro de um país.
A sua consecução coloca desafios e oportunidades que, se forem bem equacionados, podem resultar
numa sociedade de relativo consenso, harmonia e bem-estar entre todos os seus membros.
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Durante a nossa intervenção, iremos debruçar-nos sobre a democracia, paz e desenvolvimento
inclusivo, de uma forma sequenciada.
Iremos partilhar os nossos pontos de vista, em conformidade com a abordagem descrita nos
objectivos desta apresentação.
DEMOCRACIA
Nós vemos a democracia como uma forma de governação em que a participação, a criação de
consensos e a satisfação das aspirações das pessoas são as características fundamentais.
Longe de ser um modelo perfeito, a democracia é uma plataforma evolutiva. É um sistema de
governação que institucionaliza as liberdades fundamentais e os direitos humanos, cidadania e
participação política.
De modo algum teríamos a veleidade de tentar explicar o conceito de democracia. Tentaremos
somente lançar o que entendemos ser democracia, com base nas nossas próprias experiências
versus desafios relacionados com este processo.
Na cultura e tradição africanas, identificam-se traços de práticas democráticas que remontam do
período anterior à dominação colonial estrangeira, ou à independência, e à introdução do modelo de
governação com base na democracia ocidental.
A África, como berço da humanidade e de civilizações, fez contribuições significativas para a
organização de sociedades humanas. Não é por acaso que os traços identitários africanos se
encontram no mundo inteiro, em vários domínios.
Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem reconhecê-los como tendo origem e inspirados em
África.
Em nossa opinião, o desafio de consolidar o modelo ocidental de democracia, na forma em que é
proposta em África, decorre, primeiro, dos seus próprios conflitos internos e da melhor forma de
ajustá-los à realidade africana.
Como dissemos anteriormente, nenhum modelo de democracia pode ser considerado perfeito, ou
uma obra completa, muito menos o modelo de democracia ocidental.
Neste aspecto, concordamos com as palavras atribuídas a um dos melhores filhos deste país, Wiston
Churchil, ao afirmar que:
Muitas formas de Governo foram experimentadas e serão tentadas neste mundo de
pecado e de desgraça. Ninguém FINGE que a democracia é perfeita, ou de todo sensata.
Na verdade, foi dito que a democracia é a pior forma de governo excepto todas as outras
formas que foram tentadas de tempos em tempos …

A propósito, para aqueles que não sabiam, durante a guerra Anglo-Boer, na África do Sul, o jovem
Winston fugiu do cativeiro para chegar em segurança, a 12 de Dezembro de 1899, e refugiar-se em
Moçambique!
Temos de estabelecer o equilíbrio correcto entre os princípios de democracia partilhados e
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universalmente aceites, e as tradições culturais, históricas e políticas africanas, para que os
parâmetros pelos quais se orientam não choquem com o modo típico de vida da sociedade Africana.
Ao estabelecer este equilíbrio, contudo, nunca devemos perder de vista o facto de os princípios
universais defendidos pela democracia ocidental constituírem a maior conquista de todos os tempos
para toda a humanidade.
Nunca tinha havido, antes, qualquer forma de governação que institucionalizasse, promovesse
e fiscalizasse as liberdades fundamentais e os direitos humanos, como direitos universais
constitucionalmente consagrados da forma como se faz hoje.
O conceito de democracia evoluiu e, em certa medida, tornou-se relativo.
Cada Nação tem a sua própria forma de fazer com que o seu povo exerça o poder, sempre tomando
em consideração aqueles valores vistos como universais.
Por outras palavras, nenhuma Nação pode reivindicar que alcançou um estágio democrático pleno,
ou final, tal como iremos abordar mais tarde, sendo que o mesmo se aplica à paz e desenvolvimento,
já que sempre haverá espaço para aprimoramentos.
Por conseguinte, algumas décadas após a independência, ainda prevalece nos países africanos um
ambiente político e económico instável, porque os modelos de governação escolhidos não atingiram
a maturidade suficiente para criar regras de consenso efectivas e legítimas de acesso ao poder.
Esses modelos de governação não conseguiram atrair o consenso sobre a forma de partilhar o poder
entre os actores sub-nacionais de uma forma que todos estejam justamente representados nos
círculos de tomada de decisão.
Ilustres Participantes,
A nossa experiência no exercício da democracia participativa foi mais desenvolvida durante os
tempos da luta de libertação nacional (1964-1974), como resultado do aumento do entendimento
partilhado sobre a necessidade de liberdade e de formas para determinar o nosso destino como uma
condição para a governação popular.
Durante a luta, compreendemos a necessidade de ouvir as aspirações e necessidades do povo e,
proactivamente, procuramos fazê-lo.
Nas zonas libertadas, os moçambicanos exerciam a Liberdade, adoptando formas democráticas de
auto-governação. Nessas zonas, todos tinham a sua voz no seio da FRELIMO.
A governação popular significou inclusão e construção de consensos que, consequentemente,
aceleraram o passo rumo ao reconhecimento, pelos colonialistas portugueses, do direito do Povo
Moçambicano à autodeterminação e, eventualmente, à independência.
A independência conquistada em 1975 significou uma maior expansão das liberdades e direitos
fundamentais para o povo, bem como o aumento das condições económicas e materiais.
Como país independente, nós moçambicanos passámos por uma experiência democrática
suficientemente longa, que trouxe a maturidade e a coragem para levar a cabo melhorias constantes.
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De 1975 a 1992, o nosso modelo de governação visava construir uma democracia popular, baseada
nos princípios socialistas e num sistema de partido único. Muito aprendemos com base na experiência
acumulada, tanto no país, como internacionalmente.
Decidimos ajustar o sistema para responder às aspirações colectivas do Povo Moçambicano,
adoptando o sistema multipartidário, em 1992.
Temos vindo a construir um Estado democrático com base numa clara separação de poderes: o
Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
Na década de 90 testemunhámos o fim da guerra fria no mundo e o início de uma nova ordem. Em
Moçambique foi assinado o Acordo de Paz entre o Governo e a Renamo, para pôr fim a 16 anos de um
conflito armado devastador.
Em 1994 foram realizadas as primeiras eleições multipartidárias e, desde então, temos realizado
eleições regulares directas, ao nível nacional e municipal, para escolher o Presidente da República,
os Deputados da Assembleia da República, os Membros da Assembleia Provincial e os Presidentes
dos Municípios.
O actual sistema permite a expressão e representação de pontos de vista diferentes e divergentes, e
maior nível de responsabilização dos detentores de cargos públicos.
Mesmo assim, estamos cientes de que a nossa democracia não é um sistema perfeito; daí que
continuemos a trabalhar para o seu aperfeiçoamento constante.
Se, por um lado, estamos orgulhosos das nossas realizações, nos esforços para a instituição de uma
democracia praticável, por outro lado, estamos conscientes da necessidade do seu melhoramento
contínuo.
Por isso, além da realização de eleições regulares e do reforço do funcionamento das nossas
instituições democráticas, estamos, presentemente, empenhados num outro processo, visando
aprofundar as nossas opções democráticas, no que tange à participação na tomada de decisões.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Moçambique está prestes a inaugurar uma nova página, para aprofundar ainda mais a democracia,
com a proposta de emendas pontuais à Constituição, para introduzir níveis acrescidos de poder
administrativo e político.
Pretendemos descentralizar e desconcentrar o poder aos níveis provincial e, mais tarde, distrital,
na sequência do consenso que alcancei, como Presidente da República, com o Senhor Afonso
Dhlakama, Presidente da RENAMO, o partido da oposição com mais assentos no Parlamento e
envolvido no conflito armado.
A proposta do pacote de emendas já foi apresentada à Assembleia da República. Se for aprovada,
a partir das eleições gerais de 2019, os partidos políticos, coligações ou grupos de cidadãos que
obtiverem a maioria de assentos nas assembleias provinciais irão propor o Governador da Província
a ser nomeado pelo Presidente da República.
O mesmo aplica-se à nomeação dos Presidentes de Municípios, na sequência das eleições municipais
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de Outubro de 2018.
Este princípio será igualmente aplicado para a nomeação de Administradores Distritais, pelo Ministro
responsável pela Administração Estatal, após as eleições gerais de 2024.
Propôs-se, igualmente, que estas eleições sejam realizadas com base no sistema de cabeça de lista.
O que quer dizer que, quem tiver o seu nome na primeira posição da lista vencedora das eleições
autárquicas, assembleias provinciais ou assembleias distritais, é, automaticamente, nomeado
Governador, Presidente do Município ou Administrador do Distrito.
Este desenrolar dos acontecimentos mostra a nossa profunda crença e compromisso com a Unidade
Nacional e reconciliação, através da promoção do diálogo permanente com os actores estatais e não
estatais.
É verdade que a tarefa é desafiante; mas também apresenta-se como uma oportunidade para os
moçambicanos ultrapassarem verdadeiramente as suas diferenças e seguirem em frente como um
povo unido com interesses nacionais partilhados.
O diálogo não é uma fraqueza, é um risco; mas é um sinal de mais confiança e força dos protagonistas.
E foi por isso que o utilizei e continuarei a usar como método para resolver as nossas diferenças.
Em 2015 assumimos a liderança do país com o compromisso de unir, pacificar e reconciliar todos os
moçambicanos através do diálogo; e prometemos isso nesta casa.
Estamos, precisamente, a fazer isso. Manifestamos o nosso empenho inabalável para com a inclusão
na vida política, económica e social do nosso povo.
Caros Participantes,
Estamos, igualmente, empenhados em combater a corrupção, promover a transparência, prestação
de contas e eficiência na utilização de recursos públicos. Apesar dos desafios, estamos a registar
progressos neste sentido.
Este é um dos esforços para garantir a justiça social, contribuindo para a paz e a estabilidade.
Temos vindo a melhorar os procedimentos, políticas e estratégias, visando expôr e expurgar a
corrupção.
Aumentou o número de processos relacionados com a corrupção, em que os seus prevaricadores
foram condenados, e tudo é feito no quadro da separação de poderes entre o Executivo e o Judiciário.

PAZ
Ilustres Convidados,
A paz é o impulsionador da democracia e desenvolvimento. Daí que a construção e manutenção da
paz seja uma empreitada importante a que nos comprometemos plenamente.
Entendemos a paz como um conjunto de condições que, mais do que a mera ausência de conflito
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violento, facilita a convivência salutar, justa e harmoniosa dos cidadãos, mediante a preservação das
suas aspirações, liberdades e direitos.
Não obstante, estamos cientes de que a paz duradoura não irá aparecer da noite para o dia.
Ela é um processo ao qual se exige que todos os intervenientes, na nossa sociedade, contribuam de
uma ou de outra forma.
Trata-se de uma causa nobre que iremos liderar de forma persistente.
Para que a paz seja positiva e sustentável, é imperioso que se promova o desenvolvimento.
Precisamente, para assegurar que as necessidades e aspirações do povo sejam acauteladas e sejam
criadas mais oportunidades.
Paz significa desenvolvimento que se traduza na melhoria das condições de vida do povo e no sentido
de justiça e equidade no usufruto da riqueza comum.
Significa tirar as pessoas da pobreza, através do empoderamento e acesso aos serviços essenciais.
Num ambiente em que a pobreza, miséria e penúria afectam a maioria da população, numa sociedade
caracterizada pela falta de escolas, de unidades sanitárias – onde prevalece a insegurança alimentar
e nutricional –, falta de água potável, falta de estradas e de meios de transporte, bem como de infraestruturas económicas e sociais, não se pode falar de paz; e constitui um grande desafio exercer a
democracia.
Infelizmente, esta realidade prevalece em muitos países africanos, incluindo Moçambique; daí que
estejamos empenhados em melhorar a situação, conforme explicarei mais adiante.
O Índice de Desenvolvimento Humano de 2016 classificou Moçambique em centésimo octogésimo
primeiro lugar (181º), numa lista de 188 países.
No Índice Global da Fome, do mesmo ano, Moçambique classificou-se em centésimo quarto lugar,
de uma lista de 118 países, e em centésimo trigésimo sétimo, de uma lista de 157 países no índice de
Desigualdade de Género, em 2015.
Esta falta de desenvolvimento constitui um terreno fértil para o surgimento de factores que ameaçam
a paz, podendo encorajar uma concorrência sem escrúpulos pelo poder, controlo e acesso aos
recursos.
Quando a concorrência é violenta e gananciosa, encoraja a exploração pelas forças reacionárias
de antigos problemas de diferenças étnicas, tribais, raciais e religiosas, e da arbitrariedade das
fronteiras nacionais e dos modelos políticos e de governação do passado.
É imperioso que trabalhemos rumo à construção de um projecto a longo prazo que, acima de
quaisquer interesses particulares ou outras considerações, seja justo na repartição do poder e dos
recursos por todos que são parte integrante da nação.
Todos devemos ser vencedores. O povo deve ser campeão.
A unidade na diversidade clama por um diálogo permanente. É o reconhecimento de que as
diferenças, de toda a espécie – de opiniões, de convicções políticas, religiosas, de género, etc. –,
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não nos devem deter de perseguir o nosso sonho, de tornarmos um hábito de vida a concentração
naquilo que nos une, mais do que aquilo que nos divide.
É devido a esta crença profundamente enraizada que, desde a nossa investidura, temos nos
empenhado em esforços incansáveis para aprofundar a Unidade Nacional e, através do diálogo,
estendermos a mão a todos os intervenientes da nossa sociedade, para consolidar a paz e torná-la
efectiva e sustentável. Fazemos isso com actos públicos e tangíveis à vida das populações urbanas
e rurais.
Como referi anteriormente, e creio que é do conhecimento de todos, conseguimos encetar um
diálogo com o Presidente da Renamo e, através de contactos aparentemente infindáveis, temos
estado a construir uma confiança mútua que, até ao momento, ajudou o nosso país a parar com a
violência armada, mesmo que tenha sido localizada.
Através da busca de soluções em relação aos nossos diferendos e contestações, alcançamos
consensos em matéria de descentralização, conforme já aludi, e estamos prestes a finalizar os
assuntos relativos ao DDR – Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos combatentes da
Renamo.
Uma das fórmulas que se pretende encontrar é a representatividade relativa nas Forças de Defesa e
Segurança, conscientes de que mais de 60% dos seus membros não são produto de Acordo de Paz
de 1992.
O estágio final que se pretende do processo do diálogo, no qual estamos empenhados em
preservar, é a paz efectiva, duradoura e sustentável, a estabilidade política como plataforma para o
desenvolvimento económico inclusivo de Moçambique.

DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO
Membros da Comunidade Académica e Doutos Amigos,
O desenvolvimento inclusivo está no centro da minha agenda política, que foi votada no dia 15 de
Outubro de 2014 – e ocupa lugar de destaque no Programa Quinquenal do nosso Governo.
Sabemos que existem muitas perspectivas quanto ao que significa desenvolvimento
inclusivo; mas, para nós, está claro que desenvolvimento inclusivo são políticas e práticas
de governação, visando promover o crescimento económico de uma forma sustentável, ao
mesmo tempo que se erradica a pobreza e a vulnerabilidade, e se cria o bem estar do povo.
Uma vez, o Senhor Thangavel Palanivel, Director-Adjunto do Gabinete do Relatório de
Desenvolvimento Humano, reconheceu a existência de múltiplas definições de crescimento
inclusivo.
Falou sobre algumas características comuns, que cito:
O crescimento é inclusivo quando ocorre nos sectores onde o pobre trabalha (por
exemplo, na Agricultura); acontece nos locais onde os pobres vivem (por exemplo,
zonas não desenvolvidas e com poucos recursos); utiliza os factores de produção
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que o pobre possui (por exemplo, a mão de obra não qualificada); e reduz os preços
dos bens de consumo que o pobre utiliza (por exemplo comida, combustível e
roupa).

Concordamos com ele.
Para nós, desenvolvimento inclusivo é quando garantimos que os benefícios económicos
chegam aos mais vulneráveis e que todos, sobretudo os mais pobres e os excluídos,
participam de forma igual na economia.

Desenvolvimento inclusivo deve atacar os elementos estruturais da pobreza e desigualdade.
Desenvolvimento inclusivo deve encorajar um ritmo acelerado do crescimento económico,
durante um tempo longo, enquanto, ao mesmo tempo, alarga o número de beneficiários,
aumentando a sua produtividade, empregabilidade e renda, elevando a sua capacidade de
geração de renda.
Somos um país de baixa renda, com 28 milhões de habitantes e uma população
maioritariamente jovem e rural.
Setenta por cento de nós depende da agricultura de subsistência e muitos agricultores são
mulheres.
Estes agricultores – melhor dizer, camponeses – têm conhecimento limitado de tecnologias
modernas de produção; empregam, ou quase não, equipamento limitado e utilizam menos,
ou quase não utilizam, fertilizantes e pesticidas, e, mesmo assim, a agricultura contribui
com um terço do nosso Produto Interno Bruto (PIB).
Da nossa terra arável, são cultivados somente dez por cento e, apenas, três por cento são
irrigados.
O crescimento populacional no meu país, na década passada, atingiu 3,5% por ano, contra 2,4% na
década anterior.
A média da África Subsaariana é de 2,7%, por ano.
Com os actuais níveis de crescimento, levará menos de dez anos a atingir quarenta milhões de
habitantes. Quarenta e cinco por cento da população tem menos de catorze anos de idade e, em
média, cada mulher tem seis filhos. A força de trabalho está a crescer a um índice de quinhentas
mil pessoas por ano e apenas poucas podem encontrar emprego no sector formal ou trabalham por
conta própria. Por outro lado, Moçambique está a tornar-se cada vez mais seco, devido às mudanças
climáticas.
Nestas circunstâncias, para uma governação responsável, o nosso principal objectivo é promover o
desenvolvimento inclusivo e sustentável.
Este é o caminho que escolhemos, que pode resolver o problema dos moçambicanos, fora de
políticas egoístas que pretendem proteger interesses de grupos.
Reconhecemos que o crescimento económico forte (média de 7%), ao longo dos últimos vinte anos,
não se traduziu à mesma velocidade, no que diz respeito à redução significativa da pobreza.
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Sabemos que o crescimento económico foi, fundamentalmente, impulsionado pelo investimento e
pelos grandes projectos de capital intensivo nos sectores mineiro, e de petróleo e gás, com apenas
pequenas ligações com o resto da economia.
A nossa Resposta ao desafio foi explicada na nossa estratégia para alcançar o crescimento e
desenvolvimento sustentável plasmado no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. Aqui, a
ênfase recai sobre o desenvolvimento inclusivo, através da criação do emprego, redução da pobreza
e maior competitividade da economia, através de maior produtividade e a diversificação da nossa
economia.
O Programa Quinquenal do Governo (PQG) definiu cinco prioridades de desenvolvimento nacional:
• consolidação da unidade nacional, paz e soberania;
• desenvolvimento do capital humano e social;
• promoção do emprego, produtividade e competitividade;
• desenvolvimento de infra-estruturas económicas e sociais; e
• gestão transparente e sustentável dos recursos naturais e ambiente.
O PQG 2015-2019 também definiu três pilares de suporte, nomeadamente:
(a) consolidar o estado de direito democrático, boa governação e descentralização;
(b) promover um ambiente macro-económico equilibrado; e
(c) reforçar a cooperação internacional.
O PQG baseia-se nos nossos próprios documentos de desenvolvimento estratégico a longo prazo,
tais como a Agenda 2025; mas também faz alinhamento com o Plano Estratégico Indicativo de
Desenvolvimento Regional da SADC (RISDP), Agenda 2063 da União Africana e os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Para trazer o desenvolvimento nacional inclusivo, o Programa incide em quatro áreas, nomeadamente,
Agricultura, Infra-estruturas, Energia e Turismo.
Podem ver, claramente, a razão por que, por exemplo, a agricultura é uma das áreas de concentração.
Este facto é consentâneo com a nossa visão de crescimento inclusivo, explicado antes, para melhorar
a qualidade de vida e bem-estar da maioria da nossa população, e por ser actividade tradicional dos
moçambicanos.
Para nós, inclusão significa adoptar boas políticas, quadros institucionais e acções em áreas
tais como ensino e formação, criação de emprego, saúde, segurança alimentar e nutricional,
água e saneamento, empoderamento do jovem e da mulher, etc.
Para nós, não se trata, simplesmente, de falar sobre a inclusão com vocabulário político da
actualidade; a inclusão é uma questão de trabalhar com mecanismos concretos que tirem o
nosso povo da sua actual situação.

COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

453

Por isso, o PQG implementa-se através de planos económicos e sociais anuais, conhecidos por PES,
com acções claramente definidas e metas para a monitoria.
Nos últimos três anos temos vindo a implementar o programa num cenário de factores internos e
externos desafiantes com impacto na nossa capacidade de realização das nossas actividades.
Internamente, o nosso primeiro ano foi prejudicado pelas condições climáticas negativas,
caracterizadas por grandes cheias, em certas partes da região centro e toda a região norte, e uma
seca severa em algumas partes da região centro e toda a zona Sul do país, com perdas enormes de
vidas humanas, infra-estruturas, gado e culturas diversas, com graves implicações na implementação
do Plano Económico e Social.
Os conflitos armados localizados na zona centro do país intimidaram a actividade económica e a
livre circulação de pessoas e bens.
Externamente, o preço de produtos básicos de exportação, tais como o alumínio, areias pesadas, gás
natural, carvão e culturas de rendimento como a castanha de caju e algodão, baixaram drasticamente,
enquanto o preço de bens importados, especialmente o dos alimentos, subiu.
A moeda local perdeu terreno em relação às principais moedas de trocas comerciais como o dólar
americano, o euro, a libra e o rand sul-africano.
A conjugação destes factores puxou o índice de inflação para dois dígitos (26%) e as reservas
externas reduziram-se para três meses de importações.
A taxa de juros subiu em pico para 30 por cento, tornando o empréstimo não apetecível.
A pesada dívida externa e interna tornou-se insustentável, influenciando negativamente a capacidade
do Governo de aceder a fundos para financiar os planos de desenvolvimento, ou seja, investimentos
para actividades produtivas e infra-estruturas.
Os 14 doadores do nosso Orçamento Geral do Estado, incluindo o FMI e o Banco Mundial,
suspenderam os desembolsos de fundos de desenvolvimento, na sequência de empréstimos junto
de bancos estrangeiros não solicitados ao Parlamento. A suspensão tem vigorado desde então.
Nem se podem imaginar as consequências nefastas deste acto aos nossos sonhos, planos e esforços
projectados para Moçambique.
Estamos a falar na Chatham House, com toda franqueza, para evitar especulações possíveis.
Não obstante, devido ao ímpeto dos passados 20 anos, em 2015 ainda conseguimos registar um
crescimento do PIB de 6,3%. Nos anos subsequentes, mesmo com o crescimento do PIB de 3,3%,
em 2016, e 3,7% ,em 2017 – acima da média de crescimento da África Subsaariana, de 2,7% –, os
nossos esforços de promoção do desenvolvimento tornaram-se um grande desafio.
O Governo assumiu o cenário negativo como desafio frontal e, mediante isso, tomou medidas
monetárias e fiscais, visando melhorar os indicadores macro-económicos. Introduziu várias
reformas para melhorar o ambiente de negócios, reduziu as despesas improdutivas, reestruturou
o sector empresarial do Estado para torná-lo mais eficiente, num processo contínuo. Reforçou os
procedimentos e regulamentos de contratação da dívida pública e emissão de garantias do governo.
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Estas medidas, para garantir que o compromisso assumido perante o nosso povo não descarrilasse,
incluíram a diversificação económica, como disse anteriormente, através da oferta de mais incentivos
às pequenas e médias empresas; incentivos à produção e produtividade agrícola, para a segurança
alimentar e nutricional; criação de emprego e geração de renda, bem como a mobilização do sector
privado agrícola e familiar para o aumento da produção e da produtividade.
Neste sentido, lancei a Iniciativa Presidencial, visando estimular a produção e produtividade agrícola.
Cada uma das dez províncias do nosso país, e a Cidade de Maputo, têm uma meta específica de
culturas a serem produzidas, de acordo com a realidade concreta de cada zona.
Este crescimento económico, relativo, de modo nenhum conseguiu satisfazer as nossas ambições;
todavia, consideramo-lo um trampolim rumo a melhores resultados de desempenho económico, no
futuro.
Devido às medidas a que aludimos, o país recuperou a estabilidade macro-económica. A inflação
está de novo num dígito. A taxa de câmbio situa-se em 60 Mt por dólar, contra os 80 Mt verificados
no pico da inflação, em 2016, e projecta-se que o PIB esteja em 5,3% em 2018.
Em suma, os alicerces da economia moçambicana estão a ser erguidos e o país mantém-se resiliente,
e continua a recuperar a sua atractividade ao investimento local e estrangeiro.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Parte da nossa estratégia de desenvolvimento inclui a indústria de LNG (Gás Natural Liquefeito), de
que passaremos a ser um dos maiores produtores, como um impulsionador no cumprimento das
nossas prioridades nas áreas de concentração.
O gás irá despoletar desenvolvimento à jusante no próprio sector de energia, em forma de geração
de electricidade, combustíveis líquidos, fertilizantes para alavancar a agricultura, desenvolvimento
do capital humano, criação de emprego e estímulo à construção de infra-estruturas importantes.
As receitas geradas na indústria extractiva como no LNG, também serão investidas na educação,
saúde, abastecimento de água e saneamento.
Já há muitas coisas que estão a acontecer nas zonas onde estes recursos estão a ser explorados ou
em vias de serem explorados.
Temos vindo a desenvolver diálogo com os investidores deste ramo e, durante o diálogo, abordamos
aspectos com vista a concretizar a nossa agenda nacional de desenvolvimento económico do país,
que se pretende que seja sustentável e inclusivo.
Acautelamos o reassentamento condigno das populações e a restauração dos meios de subsistência
das comunidades.
Pretendemos garantir gás para o mercado doméstico, emprego para os moçambicanos, fornecimento
de bens e serviços por empresas nacionais.
As empresas devem dar contributo para o desenvolvimento de infra-estruturas como estradas,
pontes e sistemas de abastecimento de água.
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Temos uma das maiores reservas de gás natural de África, descobertas em 2010. Estamos a falar
de mais de 180 triliões de metros cúbicos – TCF, e já estão em curso grandes projectos, devendo a
produção começar em 2022.
Grande parte do gás será exportada e a sua produção e processamento serão feitos pelas maiores
empresas internacionais, com uma musculatura financeira, tecnológica e de conhecimento do
mercado comprovados.
Sabemos que os mega-projectos, que visam maximizar as receitas, nem sempre são bons para
promover o desenvolvimento inclusivo.
Esses projectos podem trazer menos dinheiro do que o prometido, criar poucos empregos e fazerem
pouco para reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento. Estamos cientes desses riscos.
Para garantir que a indústria de gás também promova o crescimento inclusivo, tencionamos
direccionar mais gás para uso local, fertilizantes para os pequenos agricultores
moçambicanos, metanol para criar a indústria química e de plásticos nacional, e gás para
produção de combustível para consumo local.
Abordei estas questões com os intervenientes durante a minha visita a Palma, Província de
Cabo Delgado, no domingo passado.
Isto poderia, potencialmente, reduzir as receitas iniciais do Governo; mas acreditamos ser
o caminho apropriado se quisermos garantir que o crescimento tenha lugar nos sectores
onde os pobres trabalham (agricultura); ocorra nos locais onde os pobres vivem (por
exemplo, zonas não desenvolvidas, com poucos recursos); utilize os factores de produção
que os pobres possuem (por exemplo, mão de obra não qualificada); reduza os preços dos
bens que o pobre consome (por exemplo, comida, combustível e roupa), como definimos
anteriormente.
Moçambique é, igualmente, detentor de grandes quantidades de recursos mundiais de grafite de
alta qualidade.
Recentemente, inaugurámos uma das maiores fábricas de processamento de grafite do mundo,
explorada pelo consórcio de empresas australianas e americanas.
Esta é a segunda fábrica, depois da primeira operada por uma empresa de origem Alemã, estando
em carteira mais três fábricas.
Moçambique passa, assim, a ser o primeiro maior produtor de grafite do mundo. Projecta-se uma
produção de 159 mil toneladas de concentrado de grafite para exportação, em 2018. Este minério
junta-se à exploração do carvão mineral explorado pelas Empresas Vale, de origem brasileira, em
parceria com a Mitsui do Japão e a Gindal de origem indiana.
Para 2018 projecta-se, ainda, uma produção de 15 milhões de toneladas para exportação.
Contudo, temos consciência da tarefa gigantesca que se apresenta à nossa frente. Estamos cientes
dos desafios perante nós e das oportunidades que aparecem com os recursos naturais.
Também sabemos que nunca serão a panaceia de todos os nossos problemas, a menos que sejam
456

INCLUSÃO SOCIAL IV

COOPERAÇÃO, DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL E DIPLOMACIA ECONÓMICA | CAPÍTULO V
partilhados de forma justa por todos e sejam abraçados os valores democráticos, a paz se mantenha
duradoura e sustentável.
Mais importante, ainda, é que estamos claros sobre o rumo que queremos seguir e como lá chegar
com o empenho e dedicação do Povo Moçambicano, Liderança do Governo, um sector privado e uma
sociedade civil responsáveis e empenhados. Podemos ver Moçambique nos próximos 10 a 15 anos a
erguer-se para o estatuto de uma economia de renda média.
Os parceiros internacionais, como o Reino Unido, são sempre bem-vindos para se juntarem a nós
nesta promissora viagem, para que juntos celebremos o dia em que relegaremos a pobreza para a
história. E agradecemos o apoio genuíno que temos recebido.
Apesar de todos os obstáculos pelo caminho, não nos furtemos de perseguir o nosso sonho de
promover a democracia, paz duradoura e sustentável, e o desenvolvimento inclusivo em Moçambique.
Os moçambicanos não querem viver infinitamente a tentar descobrir o que é democracia.
Não se querem assustar e não sonhar com o dia seguinte, porque não estão em paz!
Os moçambicanos querem a saúde, a educação, a água, a energia, a habitação condigna, querem o
seu bem estar.
Querem ser iguais aos outros povos que, com diferenças de ideias, desenvolvem o país e não
importam conflitos.
Esta é a minha visão sobre Moçambique. É o desejo de muitos moçambicanos.

Kanimambo, Dr. Alex,

Obrigado Audiência!
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Presidente da República e seu homólogo do Uganda trocando cumprimentos após tête-à-tête

MOÇAMBIQUE E UGANDA
UNIDOS PELO IDEAL DE PROGRESSO E BEM-ESTAR
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Banquete em Homenagem a Sua Excelência Yoweri
Museveni, Presidente da República do Uganda, na sua visita de Estado a Moçambique
Cidade de Maputo, 17 de Maio de 2018

Chefes de Estado dos dois países passando em revista a Guarda de Honra
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Sua Excelência Yoweri Kaguta Museveni, Presidente da República do Uganda;
Senhora Presidente da Assembleia da República;
Senhor Primeiro-Ministro;
Venerando Presidente do Tribunal Supremo;
Venerando Presidente do Conselho Constitucional;
Digníssima Procuradora-Geral da República;
Sua Excelência Joaquim Alberto Chissano, Antigo Presidente da República de Moçambique;
Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Antigo Presidente da República de Moçambique;
Ilustres Membros do Governo do Uganda;
Senhores Ministros e Vice-Ministros do Governo de Moçambique;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Município de Maputo;
Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados em Moçambique;
Caros Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É motivo de particular satisfação receber a si, Senhor Yoweri Kaguta Museveni, Presidente da
República do Uganda, e a sua Ilustre delegação, na República de Moçambique, terra que conheceu
no momento em que homens firmes e audazes entravam no interior do nosso país, em plena luta
pela libertação nacional.
Hoje, depois da aurora do 25 de Junho de 1975, já não está a visitar a Base Beira, nas zonas libertadas,
na província de Cabo Delgado. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite.
Desejo-lhe boas-vindas e uma estadia memorável nesta Cidade das Acácias onde, a partir desta
tarde, foi-lhe outorgada a qualidade de mais novo munícipe desta capital moçambicana. Parabéns!
Karibu nyubani Ndugu Raisi, Museveni!
Com esta expressão, carregada de simbolismo, queremos que reviva a história que, com os seus
companheiros de trincheira, escreveu durante e após a Luta Armada de Libertação de Moçambique,
e a luta do povo ugandês contra regimes ditatoriais:
...viajámos num camião russo, com os soldados da FRELIMO; passámos por Iringa, Djombe,
Songuea, Tunduru até Newala. Em Newala, caminhámos pela colina abaixo, chamada
Kilido, e atravessámos o Rio Rovuma, por meio de canoas, em plena luz do dia. Isto
surpreendeu-nos, porque tínhamos imaginado que iríamos atravessar a noite, escondidos
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dos portugueses. Depois de atravessar, ficamos alguns dias numa base chamada Limpopo.
Posteriormente, fomos à Base Beira, comandada por um tal Norte.
Ele disse-nos como tinha montado com sucesso uma emboscada contra o exército
português, numa das estradas para Mueda.
Não sabíamos que o Doutor Eduardo Mondlane tinha ordenado que a FRELIMO montasse
uma emboscada contra os portugueses, para que nós testemunhássemos.

Portanto, foi nos campos de Preparação Político-Militar, na República Unida da Tanzânia e em
Moçambique, durante a luta de libertação, que moldámos esta relação de irmandade que tem tornado
mais fortes a amizade, solidariedade e cooperação genuína entre a República de Moçambique e a
República do Uganda.
Todos nós temos ainda a memória fresca dos jovens moçambicanos e ugandeses que, ontem, com o
seu sangue misturado, juntos combateram, regaram e nutriram a aspiração dos povos para que hoje
vivêssemos livres.
Senhor Presidente,
Durante muitos anos, os colonizadores, ou os que pilharam as riquezas do nosso continente, traziam
teorias e fundamentos com hipóteses tendenciosas, para adormecer infinitamente o nosso desejo
de sermos livres, de desenvolver economicamente os nossos países.
Se fizermos uma lista dos trinta países mais pobres do mundo, verificaremos que quase todos se
encontram na região sub-sahariana, no continente africano e alguns, poucos, na Ásia e América
Latina.
Existem correntes de opinião que sustentam que esta coincidência, como hipótese, decorre de
uma questão geográfica, ou seja, o facto de os nossos países se situarem na região intertropical é
o que determina a sua condição de nações pobres devido, supostamente, à limitação intelectual e
cognitiva, que caracteriza os nativos destas regiões.
Outras correntes defendem que o que constrange o desenvolvimento dos nossos países deriva de
questões culturais, nomeadamente, a falta de cultura de trabalho, o obscurantismo e a resistência
ao uso de novas tecnologias.
Há, ainda, correntes que sustentam que a ignorância constitui factor para o subdesenvolvimento da
África subsaariana.
Segundo os defensores destas teorias, as desigualdades sociais acontecem porque os governantes
dos nossos países não sabem transformar em riqueza os recursos de que dispõem.
Caro Irmão, Presidente Museveni,
Estas teorias, hoje, não são e nunca mais constituirão argumentos para a continuação dos actos dos
que ontem pilharam as nossas riquezas ou, mesmo, para nos manter tímidos em relação aos nossos
sonhos de desenvolvimento.
Vejamos:
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Moçambique tem acompanhado com muita satisfação e indisfarçável interesse o crescimento
económico do Uganda, sob a Vossa liderança, evidenciado pelo índice de crescimento da economia,
cujo o PIB per capita cresceu de quatrocentos ponto oito dólares, em 2006, para setecentos e
sessenta e seis dólares americanos, em 2016.
Os índices de cobertura sanitária e de escolarização têm melhorado significativamente.
Por exemplo, de 2006 para 2016, em Uganda, a mortalidade infantil, abaixo dos cinco anos, passou
de cento e trinta e sete para sessenta e quatro, por cem mil.
Na educação, a taxa de alfabetização passou de cinquenta porcento, em 2006, para setenta e seis
ponto seis porcento, em 2016.
Por esses motivos, queremos, através de Vossa Excelência, saudar o povo ugandês pelo empenho no
processo de desenvolvimento, por Vós sabiamente liderado.
Daí que acreditemos existirem muitas oportunidades e motivos para uma cooperação mais profícua
entre os nossos dois países, em vários domínios, sem argumentos nem fundamentos para as
hipóteses geográficas, culturais ou uma presumível ignorância congénita.
Importa aqui exaltar o facto de Moçambique e Uganda possuírem o maior capital que são os recursos
humanos e recursos naturais que, melhor explorados, podem permitir o crescimento das respectivas
economias e os índices de bem-estar dos dois povos.
Queremos colher a rica experiência que o Uganda tem na gestão das cadeias de valor, na exploração
de recursos naturais, agricultura, pecuária, turismo, e nas micro, médias e pequenas empresas, bem
como na conservação da natureza.
É nosso desejo ver esta cooperação a alargar-se para outras áreas, sobretudo para as económicoempresariais, criando negócios que tragam rendimentos para todos os intervenientes.
Queremos que a diplomacia económica siga a mesma velocidade das nossas relações de cooperação,
bem assentes nos laços político-diplomáticos existentes entre os nossos países.
Acreditamos que, inspirados nos exemplos e referências de tenacidade, heroicidade, patriotismo e
sentido de Estado, poderemos, hoje, dar os passos que se impõem para tirar os nossos países dos
ciclos vicioso da pobreza e do subdesenvolvimento, que se tornam cada vez mais injustificáveis.
Queremos, com isso, dizer que não precisamos de mudar de hemisfério, nem de fugir das nossas
tradições culturais, que são as nossas grandes conquistas – de que nos orgulhamos – como pretexto
de operar mudanças económicas.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A par dos progressos e desafios nos domínios político e económico, na região e no mundo, queremos
saudar os esforços que Vossa Excelência tem levado a cabo, com vista à manutenção da paz e
estabilidade no seu país, na região e no continente, com maior realce no envolvimento da República
do Uganda na estabilização do leste da República Democrática do Congo, no quadro da Conferência
Internacional dos Países dos Grandes Lagos.
Saudamos, igualmente, a participação do Vosso país na Missão de Paz da União Africana para a
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Somália (AMISOM) e nos esforços visando a pacificação e estabilidade política do Sudão do Sul, no
quadro do IGAD, e da República Centro Africana e do Burundi.
Em Moçambique – como tive a oportunidade de atualizá-lo em Kigali e, hoje, no nosso encontro
tête-à-tête –, estamos no processo de construção de uma paz efectiva, sustentável e duradoura, por
meio de uma estratégia assente no diálogo e na reconciliação nacional.
Lamento referir que, há pouco mais de uma semana, Moçambique perdeu o Senhor Afonso Dhlakama,
líder do maior partido da oposição, com quem estive a dialogar directamente.
Escolhi o diálogo directo com o Líder da oposição não como forma de fraqueza ou de cedência
a qualquer custo; não por esquecimento do passado. Tomámos o diálogo como método, uma
abordagem pragmática de construção de um futuro de prosperidade para o povo moçambicano,
numa perspectiva humana e de profundo respeito pela vida dos moçambicanos, que continuavam
em risco.
Nesse diálogo, lográmos importantes consensos através dos quais acabámos com as hostilidades
militares.
Já iniciei o processo do diálogo com a nova liderança da Renamo e espero que se finalize o pacote
legal de descentralização, com a maior celeridade possível, o que implicará uma revisão pontual da
Constituição da República.
Esperamos, em simultâneo, finalizar os assuntos militares que comportam o desarmamento,
desmobilização e reintegração de elementos armados da Renamo, processo que já possui bases
suficientes para ser iniciado.
A nível da União Africana, os esforços empreendidos pelos nossos dois países demonstram, de
forma inequívoca, o nosso empenho e contributo para a operacionalização da arquitectura de paz e
segurança da União Africana, sobretudo no que tange à Estratégia Africana de prevenção e combate
a fenómenos como o crime transnacional, o terrorismo e o extremismo violento.
De igual modo, os nossos dois países têm sido actores relevantes na operacionalização da integração
económica do nosso continente, principalmente, através da implementação da Agenda 2063, da
União Africana, e da adesão à Zona de Comércio Livre Continental Africana.
Senhor Presidente,
É natural que esta visita, e a dinâmica gerada pelos entendimentos alcançados nas negociações
havidas, crie muitas expectativas para todos nós.
É nossa convicção que estamos no bom caminho, rumo à prossecução do desenvolvimento e do
bem-estar dos nossos dois povos e países.
Senhor Presidente Museveni, Excelência,
Estimados Convidados,
Permitam-me, antes de concluir, que faça uma citação a Nelson Mandela, extraindo da obra O Pátio
das Sombras, do escritor moçambicano Mia Couto, o seguinte excerto: “é desejo meu que a voz do
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narrador de contos nunca morra em África, que as crianças nunca percam a capacidade de ampliar
os seus horizontes do mundo com a magia dos relatos”.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Este pequeno excerto sugere-nos a nobre missão de construir um futuro próspero, para as gerações
vindouras, nos nossos países.
Termino, convidando a todos para que me acompanhem num brinde:
• à saúde e longa vida de Vossa Excelência, Senhor Presidente;
• à amizade, solidariedade e cooperação entre a República de Moçambique e a República do
Uganda;
• à paz e ao progresso dos nossos países e povos; e
• à saúde de todos os presentes.
Pela vossa atenção,
Muito obrigado!
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UNIDADE AFRICANA
O DESPERTAR PARA UM COMBATE MAIS CERRADO À CORRUPÇÃO, ENTRAVE
AO DESENVOLVIMENTO DO CONTINENTE E DOS POVOS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião das Celebrações do Quinquagésimo Quinto Aniversário da
Criação da OUA e do Décimo Quinto Aniversário da Sua Sucessora, a União Africana

Cidade de Nampula, 25 de Maio de 2018
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Senhor Governador da Província de Nampula;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Sua Excelência Nicolas Dube, Decano do Corpo Diplomático Africano;
Senhor Presidente da Assembleia Provincial de Nampula;
Senhor Administrador do Distrito de Nacala;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nacala;
Digníssimos Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares;
Ilustres Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Compatriotas,

A África jubila com a celebração hoje, 25 de Maio, de mais um aniversário, o quinquagésimo quinto,
da criação da Organização da Unidade Africana (OUA), a precursora da União Africana.
Por ocasião desta importante efeméride, gostaríamos de endereçar uma saudação efusiva a todos
os filhos da nossa mãe África, no continente e na diáspora.
A África é este continente livre e à busca do bem-estar e do progresso, graças à bravura e determinação
daqueles que, não se conformando com a dominação estrangeira, fizeram da sua libertação a sua
causa e por ela viveram, lutaram e, alguns, se fizeram mártires.
Em memória de todos os filhos de África, que pereceram na luta pela libertação, emancipação e
promoção do continente, vai também a nossa saudação e o nosso agradecimento.
A história regista em letras douradas, nas suas páginas de honra, glória e, sobretudo, de superação,
nomes como os de Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Leopold Senghor, Ben Bella, Gamal Nasser, Hailé
Selassie, Nelson Mandela, Frantz Fannon, Eduardo Mondlane, Agostinho Neto, Luís Cabral, Patrice
Lumumba e Samora Machel, entre outros que, em diferentes momentos, deram e vão dando a sua
inestimável contribuição para o progresso de África. Como moçambicanos, sentimo-nos orgulhosos
por ver nomes de compatriotas nossos inscritos nessa rica génese da história de África, em todos os
momentos e desafios.
Apraz-nos constatar que foi, e ainda é, com a participação de todos os povos e países africanos que
lográmos criar uma organização continental cada vez mais à altura das dinâmicas e dos desafios
políticos e sócio-económicos de África.
A transformação da Organização da Unidade Africana em União Africana, cujo 15º aniversário
celebramos, constitui uma das mais emblemáticas conquistas dos povos africanos. Por isso,
saudamos e apoiamos, de forma incondicional, a escolha do lema destas celebrações: Vencer o
Combate à Corrupção: Um Caminho Sustentável para a Transformação de África.
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Reconhecemos o carácter insidioso deste mal que anula os sacrifícios e esforços abnegados de
países e povos em prol do crescimento social e económico, e do bem-estar.
Por ocasião destas festividades, gostaríamos de lançar o repto à consciencialização para a luta
contra a corrupção, um mal que retarda o crescimento e desenvolvimento de África, os esforços de
melhoria das condições de vida das populações e atenta contra o bom nome e dignidade do nosso
continente.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A corrupção é um flagelo que tem vindo a crescer silenciosamente, corroendo as nossas instituições
e os nossos países. Cientes dos seus efeitos perversos, os governos africanos têm estado a
envidar esforços para o seu combate. Uma das acções principais nesse processo é a aprovação de
legislação que criminalize todas as práticas passíveis de serem consideradas corruptas, com vista a
desencorajar esta prática e responsabilizar os seus prevaricadores.
A prevenção e combate à corrupção não constituem desafios, apenas, dos Governos ou dos sistemas
judiciais. Todos são afectados pelos efeitos desta realidade. Foi com base nesse pressuposto que
os Chefes de Estado e de Governo de África decidiram declarar 2018 como o ano de combate à
corrupção. A escolha desse lema demonstra o compromisso da África de combater este verdadeiro
flagelo e entrave ao desenvolvimento.
Foi em Maputo, nossa cidade capital, onde em Julho de 2003 a União Africana adoptou a Convenção
Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção, um instrumento que estabelece os parâmetros
e o enquadramento das políticas nacionais para atacar este flagelo de forma abrangente e eficaz.
A Convenção de Maputo viria a entrar em vigor em Agosto de 2006, após a sua ratificação por mais de
37 países africanos, incluindo Moçambique. A rapidez com que os países africanos ratificaram esta
Convenção atesta a dimensão e a consciência do impacto que este mal causa no desenvolvimento
de África. Reflecte, igualmente, a existência de um verdadeiro compromisso político dos líderes
africanos no combate a este obstáculo ao desenvolvimento.
Nós, como país, não estamos alheios à necessidade de acelerar a ofensiva em prol de uma maior
transparência, rigor e honestidade na gestão do erário público. Admitimos que o combate à corrupção
requer medidas mais contundentes e uma tolerância zero, por forma a encontrar soluções para que
a sua prática deixe de ser encarada com naturalidade; porque não se trata de um fenómeno normal.
É um crime em relação ao qual não devemos ser complacentes!
Para fazer face a este fenómeno, Moçambique introduziu no seu quadro legal instrumentos de
elevado significado e alcance no combate à corrupção, com destaque para a Lei de Combate à
Corrupção adoptada em 2004.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O Gabinete Central de Combate à Corrupção apresentou, a 7 de Março de 2018, o seu Plano
Estratégico para o período 2018-2022, que prevê um agravamento de medidas punitivas contra os
prevaricadores.
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A revisão legislativa deverá privilegiar a punição com multas pesadas e reposição integral dos valores
nos crimes de peculato e concussão, como medida complementar à pena de prisão efectiva.
Conscientes de que a luta contra a corrupção não só exige um sistema judiciário íntegro, eficiente,
previsível e responsável, mas também uma legislação adequada ao contexto nacional e internacional,
comprometemo-nos a apoiar aqueles que a enfrentam no campo institucional.
Esta não é uma ocasião para fazer um levantamento exaustivo dos vários obstáculos que ainda vedam
a plena realização do sonho que levou, em 1963, à criação da Organização da Unidade Africana.
Basta aqui recordar que, por detrás da criação da nossa organização continental, estava o
inconformismo para com as injustiças seculares cometidas contra os nossos povos, uma missão
revolucionária de libertar este continente do jugo de outrem e a certeza de que, unidos, ninguém
pode dividir os africanos para reinar!
Contudo, reconhecer que as mazelas impostas pela dominação colonial continuam presentes, não
é assumir um fatalismo pernicioso! É, sim, um reconhecimento sóbrio de que, para sabermos para
onde vamos, precisamos de saber de onde viemos e como usar as experiências da história para nos
auto superarmos!
Utilizemos, pois, estas celebrações como um momento especial para interagir e divulgar as decisões
e os feitos da nossa organização continental em prol da independência política e económica.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A erradicação da corrupção não é uma opção! A descrição da corrupção como um cancro, que corrói
toda a sociedade, não é somente uma metáfora: é um clamor para acções concretas que expurguem
este mal das nossas sociedades, gerando a necessária mudança de mentalidade.
A inacção no combate à corrupção tem um preço exorbitante, sobretudo para as camadas
mais vulneráveis das sociedades Africanas, e deixa os nossos países a mercê de chantagens e
condicionalismos inaceitáveis.
Saibamos, pois, mobilizar a coragem de assumirmos as nossas responsabilidades não só em relação
ao presente, mas também para o futuro do nosso continente e dos nossos povos.
Façamos revigorar o apelo do insigne poeta pan-africanista moçambicano, Rui de Noronha:
África! Ergue-te e Caminha!
Bem haja o continente Africano!
Bem hajam os africanos!

Ilustres Presentes;
Moçambicanas e Moçambicanos;
Compatriotas no Território Nacional e na Diáspora,
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Ontem, dia 24 de Maio, o povo moçambicano, juntamente com a comunidade internacional, iniciou
a celebração dum facto relevante no quadro dos esforços que empreendemos para a consolidação
da paz efectiva e duradoura no nosso país: a Assembleia da República aprovou a Emenda Pontual
da Constituição da República, como resultado dos consensos que eu e o meu irmão agora falecido,
meu compatriota, Afonso Dhlakama, fomos acordando ao longo de quase dois anos dum intenso e
desgastante diálogo.
Já estão criadas suficientes condições para darmos mais um gigantesco passo em prol da expansão,
consolidação e melhoramento da nossa jovem democracia.
A revisão pontual da Constituição, a ser promulgada, poderá oferecer-nos uma renovada
oportunidade de não apenas aprofundarmos os processos de descentralização em curso, mas
também de fortalecermos a Paz e a união entre os moçambicanos.
À semelhança da bandeira nacional, que cobre a todos, a Constituição nunca deve ser instrumento
de desunião e discórdia entre cidadãos da mesma nação.
O meu compromisso, no dia 15 de Janeiro de 2015, foi o de liderar o processo de estabelecimento da
paz efectiva, num exercício comum de todos os moçambicanos. É o que tenho estado a fazer.
O Pacote de descentralização na Administração Pública, que acaba de ser aprovado pela Assembleia
da República, deve ser visto como um passo na direcção certa que o Governo de Moçambique vem
prosseguindo para aprofundar o exercício da democracia multipartidária no nosso país, ao longo dos
anos.
O facto de este pacote ter tomado em consideração as sensibilidades de todas as forças vivas da
sociedade, e ter colhido consensos, reforça o sentido de coesão, inclusão e de unidade nacional que
sempre defendemos.
Por isso, a descentralização nunca deve ser vista, e muito menos entendida ou interpretada, como
uma SEPARAÇÃO FÍSICA de um certo território, do resto do país.
As emendas constitucionais irão potenciar uma maior participação popular nos assuntos locais,
assegurando uma governação mais inclusiva, que responda aos anseios e necessidades das
comunidades.
Temos, igualmente, a certeza de que o passo que acabamos de dar vai dinamizar o desenvolvimento
sócio-económico não só do nosso país, como também da região e do continente.
A aprovação do pacote de descentralização constitui testemunho inequívoco de que o povo
moçambicano, mesmo perante aparentes diferenças, obstáculos e vicissitudes, conseguiu conciliar
interesses divergentes.
Os moçambicanos alcançaram um acordo que, além dos benefícios evidentes, constitui um tributo
à sua própria fé numa Paz positiva; um exemplo que pode inspirar todo o continente Africano no
alcance da sua própria meta de silenciar as armas até 2020.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
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Estou feliz por, mais uma vez, os moçambicanos terem provado ao mundo que eles, e só eles, podem
resolver da melhor maneira as suas desavenças, sem embargo à solidariedade e apoio internacional
de que temos vindo a beneficiar.
Renovo a minha determinação de conduzir este processo até que o povo se sinta efectivamente em
paz.
O processo de Desarmamento, Desmobilização e Reinserção deverá ocorrer, pois não será
unicamente o pacote de descentralização que garantirá a paz em Moçambique.
O figurino já foi incondicionalmente encontrado durante a minha última deslocação à Gorongosa.
Com o falecido líder da Renamo, já tínhamos ultrapassado as diferenças e definido as reais
prioridades dos militares da Renamo, porque tínhamos a consciência de que se tratava de concluir
um processo e não iniciar um novo.
Por isso, quero, em nome dos moçambicanos, agradecer aos nossos compatriotas, eleitos por nós,
para cuidar dos nossos problemas na Assembleia da República, por terem compreendido e colocado
os interesses dos moçambicanos acima dos de grupos.
Saúdo, igualmente, à Comunidade Internacional, que sempre acompanhou este processo com
carinho, e agradecemos por ter deixado que a escolha fosse feita pelos próprios moçambicanos.

A fase que se segue exigirá mais apoios, por se tratar de processos que requerem aplicação de
recursos; por isso, a participação da Comunidade Internacional será mais uma vez necessária.
Ao povo moçambicano, a quem sirvo, quero agradecer pelo encorajamento e carinho que tenho
recebido, pela paciência e, sobretudo, pela postura reconciliatória incomensurável.
Parabéns Povo Moçambicano!
Parabéns Africanos, pelo quinquagésimo quinto (55º) aniversário.

Muito obrigado!
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Chefe do Estado moçambicano na 10ª Cimeira dos BRICKS

10ª CIMEIRA DO BRICS
REFORÇANDO PARCERIAS NA NOVA ORDEM MULTIPOLAR DO SÉCULO XXI
RUMO AO NOSSO DESENVOLVIMENTO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, na 10ª Cimeira dos Chefes de Estado e Governo dos Países Membros do
BRICS
Sandton-Johannesburg, 27 de Julho de 2018

Foto de Família entre Chefes de Estado e Governo participantes
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Sua Excelência Cyril Ramaphosa, Presidente da República da África do Sul e Presidente do
BRICS;
Excelências, Chefes de Estado e de Governos do BRICS;
Excelências, Chefes de Estado e de Governo Convidados;
Digníssimos Representantes de Missões Diplomáticas e Consulares;
Ilustres Convidados;
Minhas Senhores e Meus Senhores,

Em primeiro lugar, gostaria de, em nome do povo moçambicano, e no meu próprio, agradecer
o honroso convite que nos foi endereçado por Sua Excelência Cyril Ramaphosa, Presidente da
República da África do Sul.
Para nós, constitui motivo de muito orgulho e satisfação tomar parte deste importante evento do
BRICS, que se realiza sob o lema Colaboração Para o Crescimento Inclusivo e Prosperidade Partilhada
na 4ª Revolução Industrial, um lema que resume com clareza a essência do BRICS e a importância
do multilateralismo para o desenvolvimento das Nações e dos Povos. Estamos, igualmente, a falar
do BRICS Plus Outreach.
Moçambique – e acreditamos ser também para outros países de África –, aprecia a necessidade
de aprofundar a cooperação com o BRICS para o crescimento e desenvolvimento sustentável das
nossas economias, num espírito de equidade, respeito, confiança mútua e justeza.
Os países Africanos, actualmente, figuram entre aqueles que demonstram os maiores índices ou
perspectivas de um crescimento económico que pode ganhar maior expressão, se trabalharmos em
conjunto.
A abordagem de cooperação para o desenvolvimento do BRICS, além de dar voz aos sem voz, fazse acompanhar de uma agenda de desenvolvimento consentânea com as nossas necessidades e
prioridades. Constituem prioridades para Moçambique, entre outras:
• as Infra-estruturas como estradas, energia, saneamento e urbanização;
• a Agricultura, a partir do aumento da produção, da produtividade e agro-processamento;
• a Industrialização, isto é, os parques industriais e a economia azul;
• a Ciência e Tecnologia, o que consideramos ser a 4ª Revolução Industrial; e
• a Balança de Pagamentos.
A nossa economia, depois de um abrandamento decorrente de factores conjunturais, em particular
no ano de 2016, já está a emitir sinais de recuperação, estando em perspectiva, para este ano de
2018, um crescimento de 5.3% do BIP.
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As reformas que introduzimos têm permitido este crescimento e uma cada vez melhor gestão da
economia e dos recursos públicos.
Moçambique é detentor de potencialidades que podem gerar riquezas em muitos domínios –
sobretudo no turismo, na agricultura, energia e pesca – e de uma posição geoestratégica para o
desenvolvimento das infra-estruturas de logística de transporte competitivas e mineração diversa,
incluindo petróleo e gás.
Queremos manifestar a nossa disponibilidade para cooperar com os países membros do BRICS, na
base de vantagens e benefícios mútuos.
Termino, reiterando, mais uma vez, o apreço ao governo da África do Sul e à anuência de todos os países
membros pela iniciativa de nos convidar para este Fórum, num formato bastante personalizado.
Bem haja o BRICS!
Muito obrigado pela atenção!

472

INCLUSÃO SOCIAL IV

COOPERAÇÃO, DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL E DIPLOMACIA ECONÓMICA | CAPÍTULO V

Chefes de Estado e de Governo dos BRICS e convidados pousando em Foto de Família
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Presidente da República discursando na abertura da Cimeira da CPLP

A CULTURA, AS PESSOAS E OS MARES
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, na abertura da XII Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da
Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP)
Ilha do Sal, 17 de Julho de 2018

Chefes de Estado e de Governo da CPLP em Foto de Família
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Sua Excelência Jorge Carlos Fonseca, Presidente da República de Cabo Verde;
Suas Excelências Senhores Chefes de Estado e Governo da CPLP;
Senhor Presidente da Associação Nacional de Cabo Verde;
Senhor Antigo Presidente de Cabo Verde;
Senhora Secretária-Executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira;
Excelentíssimo Senhor Akinwune Adesina, Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento;
Senhor Director-Geral da FAO;
Ilustres Senhores Chefes de Delegações;
Senhores Ministros;
Senhores Membros do Corpo Diplomático;
Estimados Participantes;
Senhores Representantes de Organizações Internacionais;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Caros Colegas,

Sinto-me muito tentado a acreditar que – e, por favor, entendam – qualquer evento de trabalho que
se realize, num paraíso como este, torna-se aprazível.
É aqui que percebemos que, como uma comunidade de povos oriundos de vários continentes e de
uma invejável diversidade, de facto, temos nas pessoas, na cultura e nos oceanos, a nossa maior
riqueza!
Por isso, através do meu irmão Jorge Carlos Fonseca, Presidente da República de Cabo Verde,
quero agradecer aos Cabo-Verdianos pela calorosa recepção e pelos momentos ímpares que tem
proporcionado a mim e a minha delegação, desde que chegámos a esta bela Ilha, a Ilha do Sal.
Sirvo-me desta ocasião muito especial para felicitar o Presidente Carlos Fonseca, pela assunção da
Presidência Rotativa da nossa Comunidade, augurando-lhe os melhores êxitos, e para a CPLP no
próximo biénio, sob Vossa liderança.
Felicitar, com sentido de missão cumprida, ao Presidente Michel Temer, da República Federativa do
Brasil, que hoje passa o testemunho ao Presidente Jorge Carlos Fonseca.
Dedico uma palavra de apreço à Secretária-Executiva, a Senhora Maria do Carmo Silveira, pelo seu
profissionalismo e entrega nos dois anos de mandato, que se traduziram na operacionalização da
nossa Visão Estratégica para a CPLP.
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Manifesto, igualmente, o nosso profundo reconhecimento à Professora Marisa Mendonça, minha
concidadã, pelos dois mandatos a frente do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP)
e pelos sucessos alcançados na projecção da língua portuguesa, o nosso idioma comum. Muito
obrigado, Doutora Marisa Mendonça, por, mais uma vez, ser orgulho da CPLP e dos moçambicanos.
Quero, também, honestamente, reconhecer a seriedade com que os Chefes de Estado e de Governo
da CPLP emprestam a esta Décima Segunda Conferência, com maior participação, como sinal de
maturidade da nossa Comunidade e vontade comum de colocá-la apta ao serviço dos nossos povos.
Bem haja a CPLP!
Bem-vindos os observadores, parceiros incontornáveis da CPLP, e vice-versa. As nossas saudações
são extensivas aos organizadores desta cimeira!
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Ao fazermos coincidir a realização desta XII Conferência com a celebração dos vinte e dois anos
da constituição da CPLP, estamos a exaltar os nossos próprios feitos, história e visão, tornando
a Conferência uma oportunidade para a crítica introspectiva, sobre o que correu menos bem e
antevermos as medidas a tomar para superar os desafios em presença.
Mesmo reconhecendo os desafios, temos orgulho em afirmar que crescemos muito como
organização. Sentimos que já não é somente a língua e a rica diversidade cultural a ela transversa
que nos unem. Hoje une-nos, também, a vontade e a necessidade de auto-afirmação económica,
tendo sempre em vista o desenvolvimento dos nossos países.
É este cenário que deve sustentar as perspectivas de cooperação na CPLP, mais orientadas para a
exploracão das vantagens comparativas entre os Estados Membros, como factores de promoção
do desenvolvimento.
É neste contexto que Moçambique se sente honrado por ter acolhido em Maputo, de 9 a 10 de Maio
de 2018, a Primeira Conferência Económica do Mercado CPLP, da qual resultaram propostas que,
no nosso entender, poderão constituir um passo qualitativo em direcção à almejada integração
comunitária.
Amanhã desenvolveremos mais a nossa visão, no que tange à livre circulação.
Excelências,
A dinâmica dos nossos povos, mais do que fonte de inspiração, é uma directriz transversal à
cooperação entre os nossos países.
Permitam-nos, pois, usar este ensejo para saudar a Presidência Cabo-Verdiana da CPLP pela escolha
do lema para este biénio: “As Pessoas, as Culturas e os Oceanos”.
Esta é uma dimensão que retrata, de forma muito sucinta, a essência da CPLP; o que somos como
seus integrantes.
Queremos saudar esta nova visão da CPLP e, com ela, saudar a presença, nesta cimeira, de Sua
Excelência Akinwune Adesina – por boa coincidência, amigo de Moçambique –, o Presidente do Banco
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Africano de Desenvolvimento, importante parceiro de cooperação multilateral que, acreditamos, ser
portador de boas notícias para a nossa organização.
Fazemos votos sinceros para que, juntos, e com esta visão mais renovada, superemos alguns dos
mais insidiosos desafios da nossa organização.
Excelências, Chefes de Estado e de Governo da CPLP,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Não é possível termos uma CPLP forte, próspera e segura, se cada um dos seus membros não estiver
seguro, em paz e com exercício de Estado democrático ainda frágil. Por isso, saudamos os progressos
em curso na Guiné-Bissau rumo à estabilidade política, por via do diálogo.
Igualmente, fazemos votos para que o Brasil realize com sucesso, e máxima tranquilidade, os pleitos
eleitorais que se avizinham.
Em Moçambique, o processo de Paz segue o seu curso: estamos confiantes que o diálogo que
mantemos poderá trazer uma Paz efectiva e duradoura, apesar dos receios iniciais, devido ao
desaparecimento físico daquele que foi o principal interlocutor com o nosso Governo, o Senhor
Afonso Dhlakama, líder da RENAMO, o maior Partido da oposição.
Actualmente, temos estado a enfrentar um grupo de malfeitores que cometem crimes hediondos,
assassinando cidadãos indefesos, pilhando seus bens. As Forças de Defesa e Segurança têm estado
em cima destes, em defesa da nossa soberania.
Do ponto de vista sócio-económico, continuamos a direccionar esforços para manter a nossa
economia nos níveis de crescimento, através do controle da inflação e reposição da estabilidade
macro-económica.
Apostamos no aumento da produção e produtividade nas reformas, e melhoria do ambiente de
negócios, propiciador do investimento directo estrangeiro e nacional, e na diversificação da nossa
economia.
Iniciamos este ano mais um ciclo eleitoral, a ser marcado pelo escrutínio autárquico em 10 de
Outubro próximo, e as Eleições Gerais, em Outubro de 2019.
São importantes momentos que concorrem para a afirmação e consolidação da nossa jovem
democracia. Tanto mais que ocorrem sob o signo do aprofundamento da descentralização
governativa.
Senhor Presidente da República de Cabo Verde e da CPLP,
Caros Colegas,
Assumimos os desafios da CPLP, como nossos próprios, e reafirmamos a nossa abertura e
disponibilidade para fazermos a nossa parte por uma CPLP mais coesa, interventiva, relevante e
orientada para os resultados.
De igual forma, Moçambique vê, em cada um de vós, um irmão e um parceiro económico com quem
gostaria de contar através de investimentos bilaterais ou triangulares, ou outro tipo, com vantagens
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partilhadas.
Termino com votos de debates frutuosos. E que Cabo Verde seja um importante ponto de viragem
na nossa Cooperação!

Muito obrigado pela atenção!
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Chefes de Estado e de Governo da CPLP em Foto de Família
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Presidente da República participando no Fórum de Negócios Moçambique-Ruanda

MOÇAMBIQUE E RUANDA
ACTORES ENTRELAÇADOS POR CONSENSOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS
COMUNS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Fórum de Negócios Moçambique-Ruanda.
Ruanda, Julho de 2018.

Presidente da República dirigindo-se aos Empresários

480 INCLUSÃO SOCIAL IV

Foto de Familia

COOPERAÇÃO, DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL E DIPLOMACIA ECONÓMICA | CAPÍTULO V
Senhores Membros do Governo do Ruanda;
Senhores Membros do Governo da República de Moçambique;
Senhora Presidente do Município de Kigali;
Estimados Empresários Ruandeses e Moçambicanos;
Senhora PCE do Fórum de Desenvolvimento do Ruanda;
Senhor Presidente das Associações Económicas de Moçambique;
Digníssimos Membros da Delegação da República de Moçambique;
Ilustres Participantes;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Antes, queremos saudar e agradecer a iniciativa da organização deste evento, uma verdadeira montra
de oportunidades de parcerias privadas, público-privadas e de negócios, visando transformar as
imensas potencialidades e recursos de que os nossos países estão dotados, em riqueza, de modo a
contribuir para a criação do bem-estar dos respectivos povos.
Este fórum empresarial Moçambique-Ruanda é uma indicação inequívoca que conferimos à
diplomacia económica, que gera rendas para o empresariado, para as famílias e para o Estado,
contribuindo desta forma para a implementação da nossa agenda de desenvolvimento.

INFRA-ESTRUTURAS
Caros Empresários,
Moçambique ocupa uma posição geográfica privilegiada, com infra-estruturas portuárias de águas
profundas; 2000km de rede ferroviária, além da rodoviária, que constituem excelentes corredores
para o mercado de consumo doméstico e regional da África Austral, com mais de 300 milhões de
pessoas, adicionado ao mercado da África Oriental.
Somos, portanto, uma rampa de lançamento preferencial para o crescente mercado asiático e do
resto do mundo.

AGRICULTURA
No que tange à agricultura e segurança alimentar, podem ser exploradas as imensas terras aráveis
e as condições agro-climáticas favoráveis para aumentar a produção e produtividade, bem como
as cadeias de valor, através do agro-negócio, beneficiando da crescente procura de alimentos nos
nossos países e no mercado internacional.
Podemos, aqui, registar a produção e processamento de culturas como a do arroz, milho, mandioca,
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castanha de caju, açúcar, soja, e todo o tipo de feijões, chá, café, batata-reno, hortícolas, diferentes
fruteiras, macadâmia, algodão, tabaco e muito mais.

ENERGIA
No sector de energia, o nosso país dispõe de potencialidades invejáveis, prontas para serem
exploradas, de modo a gerar electricidade que impulsione o processo de industrialização.
Encaramos a área da energia em toda a sua cadeia de valor. Os Investimentos devem ser levados a
cabo desde a capacidade de geração, transformação, construção de novas linhas de transporte e
distribuição.
Actualmente, a região Austral de África, onde geograficamente estamos bem posicionados, tem um
deficit energético de mais de 3.500 Mw de energia.
Como fonte de energia, Moçambique tem o carvão, rios com águas abundantes, reservas elevadas
de gás natural, além de outras fontes renováveis.

TURISMO
Ainda, aproveitando a vantagem comparativa que o país oferece para tornar Moçambique um destino
turístico do mundo, oferecemos um mapa com pólos turísticos âncora identificados.
Nos pólos turísticos eleitos, podem-se explorar diferentes tipos de turismo; como o de negócios e
eventos, sol e praia, de aventura, comunitário, cinergético, histórico-cultural, de desportos aquáticos,
entre outros.

RECURSOS MINERAIS
Na área de recursos minerais, há também espaço para intercâmbios e parcerias empresariais, bem
como investimentos para a sua exploração e acréscimo de valor através do processamento local.
Para além do carvão, há registo em maiores quantidades de grafite, granito, areias pesadas, ferro,
bauxite, pedras preciosas e outros.
Excelência,
Caros Empresários,
É gratificante que entre os empresários aqui presentes já existam acções concretas a serem
levadas a cabo para fazer um aproveitamento integral das potencialidades e oportunidades, e do
ambiente muito favorável que as fortes relações político diplomáticas entre os nossos dois países
representam.
A Zona Económica Especial que visitamos no primeiro dia da nossa chegada é um modelo que tanto
nos inspira, e galvaniza a nossa vontade de fazer mais, podendo ser replicado em muitos pontos dos
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nossos países.
O desafio está lançado; e nós, ao mais alto nível dos nossos Governos, estamos aqui para apoiar,
facilitar e desbloquear qualquer obstáculo, em parceria natural com o sector empresarial público e
privado.
Convido a todos os empresários a serem mais ousados, investindo individualmente, ou em parceria,
entre si e com os moçambicanos, em projectos de desenvolvimento de Moçambique e de Ruanda.
Desde já, o primeiro passo pode ser dado com a vossa participação na Feira Internacional de Maputo
(FACIM), que terá lugar de 27 de Agosto a 02 de Setembro, em Maputo.
Para terminar esta minha intervenção, quero uma vez mais agradecer a oportunidade que o Governo
do Ruanda nos concedeu para, à margem da visita, falarmos da necessidade de investimentos para
o nosso país.
Permitam-me que repita um sensato provérbio que, nas ocasiões passadas, dirigi aos empresários
do meu país: “há três coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade
perdida”.
Por isso, não desperdicem esta oportunidade de investir em Moçambique.

Muito obrigado a todos e mãos à obra!
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Brinde entre o Chefe do Estado moçambicano e o seu homólogo ruandês durante o Banquete de Estado

MOÇAMBIQUE E RUANDA
IMPULSIONANDO A COOPERAÇÃO BILATERAL COM O FOCO NO
FORTALECIMENTO DAS TROCAS COMERCIAIS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Banquete de Estado Oferecido por Sua Excelência Paul
Kagame, Presidente da República do Ruanda
Kigali, Julho de 2018

Presidente da República discursando no Banquete de Estado em sua honra
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Sua Excelência Paul Kagame, Presidente da República do Ruanda;
Ilustres Membros do Governo do Ruanda;
Ilustres Membros do Governo de Moçambique;
Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditado na República do Ruanda;
Senhores Deputados da Assembleia da República do Ruanda e da República de Moçambique;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Meu Caro Irmão,

Com elevada honra e satisfação dirigimo-nos a Vossa Excelência por ocasião da nossa primeira
visita de Estado à República do Ruanda, uma visita que se realiza no mês em que Ruanda celebra o
quadragésimo sexto aniversário da sua Independência .
Este acto ocorre em seguimento à memorável visita de Estado de Vossa Excelência à República de
Moçambique, a nossa pérola do Índico, realizada de 24 a 25 de Outubro de 2016.
Quero antes agradecer a si, caro irmão, Senhor Presidente Kagame, pelo convite que me foi formulado
para efectuar esta visita, e manifestar o nosso regozijo pela calorosa recepção e hospitalidade que
temos tido desde a nossa chegada a esta bela Cidade de Kigali que, por mérito próprio, tornou-se
uma referência no nosso continente.
Aproveito o ensejo para transmitir a Vossa Excelência e, através de vós, ao povo ruandês, fraternos e
calorosos cumprimentos do povo moçambicano, a quem representamos.
Quando estávamos a preparar a nossa viagem para esta linda terra das mil colinas, recordámo-nos
do provérbio muito sábio do povo ruandês, que diz o seguinte: “você pode se distanciar de quem
corre atrás de si, mas nunca do que corre dentro de si”.
De facto, o que corre dentro de nós é o sangue africano; e isso não nos deixa distante um do outro,
seja qual for o motivo. Por isso, sentimo-nos, hoje, em nossa própria casa.
Excelência,
Embora estejamos ainda no início da nossa visita, ficamos deveras impressionados com o que vimos
e ouvimos, durante a visita que efectuámos na tarde de hoje à Zona Económica Especial e à fábrica
de alimentos fortificados.
Do potencial que apreciamos, ficou cada vez mais evidente que as nossas excelentes relações
político-diplomáticas, que vêm ganhando novo ímpeto nos últimos anos, podem servir de esteio da
nossa cooperação económica, capitalizando as experiências e vantagens comparativas existentes
em cada país.
Senhor Presidente,
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Os progressos do Ruanda são visíveis no desenvolvimento social e económico, bem como na
consolidação do edifício democrático e do Estado de Direito.
Depois de um passado muito sombrio da sua história, marcado profundamente pelo Genocídio de
1994, é impressionante e gratificante constatar que o Ruanda pontifica, hoje, como uma estrela
que cintila e inspira outros países irmãos africanos, e do mundo inteiro, como modelo de sucesso
económico, com base na vossa forte liderança e boa governação.
A este respeito, aproveito o momento para manifestar a nossa gratidão pela escolha da capital do
nosso país, a cidade de Maputo, para acolher a comemoração, no dia 05 de Junho de 2018, do 24º
aniversário do Genocídio de 1994, no Ruanda.
A comemoração de um evento carregado de simbolismo no percurso histórico do povo ruandês,
na capital do nosso país, é expressão inequívoca da vontade mútua dos nossos países e povos de
trabalharem em conjunto na luta contra todos os males do passado que atentem contra os valores
elementares da dignidade humana, transformando as suas sequelas em novas vitórias.
Senhor Presidente,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Notamos com satisfação que, apesar de algum momento de estagnação, que ultrapassamos, os
nossos países têm dado passos encorajadores ao nível da cooperação bilateral, havendo espaço
para o seu aprofundamento nas diversas áreas de interesse comum.
É na senda desses esforços que logramos assinar, em 2017, instrumentos jurídicos de cooperação
em áreas estratégicas como a agricultura, a administração pública, recursos minerais, cultura e
turismo.
Com a assinatura desses instrumentos de cooperação, sentimos que podemos maximizar as
potencialidades dos dois países em domínios como agricultura e turismo, aumentar significativamente
as trocas comerciais, sobretudo de produtos agrícolas como açúcar, milho, soja, arroz, diferentes
tipos de feijões e outras leguminosas, em que Moçambique tem possibilidades comparativas.
Neste capítulo, gostaríamos, mais uma vez, de exortar o sector privado dos dois países a aglutinar
as suas sinergias, unindo-se aos esforços dos nossos governos na criação de pontes que interliguem
as nossas economias, contribuindo para o fortalecimento do comércio intra-africano e criação do
bem-estar sócio-económico dos nossos povos.
Aos empresários, teremos espaço para deixar a mensagem específica de encorajamento.
Permita-me, Senhor Presidente, que saúde os nossos Ministros e peritos pela realização, com
sucesso, da I Sessão da Comissão Mista Moçambique-Ruanda, um fórum privilegiado para a
monitoria e avaliação do intercâmbio bilateral, com o ulterior propósito de desbloquear entraves e
promover mais fluidez e facilidades aos protagonistas e beneficiários da nossa cooperação.
Esta é a forma que demonstra claramente que as decisões tomadas durante a Vossa visita a
Moçambique estão a encontrar eco para o seu cumprimento.
Esperamos que as importantes recomendações aprovadas nesta sessão abram caminhos seguros
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para a dinamização das nossas acções e identificação de novas áreas de colaboração.
Neste sentido, apelamos às equipas técnicas dos dois países para usarem toda a sua inteligência
e energias para garantir a implementação, tempestiva, dos instrumentos jurídicos assinados, das
decisões saídas das conversações oficiais e da Comissão Mista.
Excelência,
Durante a Vossa visita a Moçambique, em 2016, informamos sobre os nossos esforços com vista ao
estabelecimento da Paz efectiva, através do dialogo.
A nossa determinação tem sido compensada, pois, nos finais de 2016, logo após a Vossa visita,
conseguimos consensos com o maior partido da oposição, que permitiram a cessação das
hostilidades militares em Moçambique.
Durante o dia de hoje, foram aprovados em Moçambique, pelo nosso parlamento, novos instrumentos
legais, com vista a viabilizar as próximas eleições, como resultado da revisão pontual da Constituição
da República, que introduziu um novo figurino no âmbito da Descentralização, conforme acordado
durante o diálogo.
Actualmente, estamos a finalizar o processo de Desmilitarização, que deverá orientar o espírito de
Desmobilização, Desarmamento e Reintegração social dos homens armados da Renamo.
Hoje, no semblante dos moçambicanos, reina a esperança de Moçambique tornar-se num país onde
os seus filhos vivem uma Paz efectiva e duradoura, condição fundamental para o desenvolvimento.
A consolidação da nossa democracia, com a realização regular de eleições, continua a ser uma das
nossas bandeiras e conquistas.
Com efeito, estamos a preparar o país para mais um ciclo eleitoral, com as eleições autárquicas
previstas para 10 de Outubro de 2018 e as Presidenciais, Legislativas e das Assembleias Provinciais
em 2019.
Na frente económica, Moçambique continua a ser um destino apetecível e seguro do investimento
nacional e estrangeiro. Após atravessar momentos de abrandamento, por motivos conjunturais, a
nossa economia começa a mostrar fortes sinais de retoma, prevendo-se um crescimento de 5,3%
em 2018.
O aumento da produção e produtividade agrícola têm permitido a redução da importação de
alimentos, com impacto no índice de inflacção que, presentemente, se situa no nível de 1 dígito,
depois de ter estado em 2, no período em que visitou Moçambique.
A aposta do nosso Governo nos sectores da agricultura, energia, infra-estruturas e turismo tem
contribuído para o crescimento da nossa economia.
Com o advento da implementação dos projectos de exploração de gás natural, e seu início de
produção a partir de 2022 a 2024 – que se vai juntar à actividade pesqueira, à exploração do carvão,
grafite e outros minerais –, esperamos que a economia de Moçambique ganhe, cada vez mais, maior
robustez.
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Senhor Presidente,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
No contexto da cooperação multilateral, gostaríamos de enaltecer o trabalho árduo e incansável de
Vossa Excelência no âmbito da Presidência Rotativa da União Africana.
O dinamismo da Vossa liderança tem estado a impulsionar a busca de soluções para a pacificação do
nosso continente e para o comércio intra-africano.
De igual modo, queremos manifestar o nosso regozijo pelo estoicismo com que lidera o processo de
reformas em curso, para tornar a nossa organização continental num instrumento de emancipação
económica e afirmação da nossa dignidade na arena internacional.
Senhor Presidente,
Moçambique acolhe uma notável comunidade ruandesa que, de forma pacífica, desenvolve diversas
actividades de geração de renda para o seu sustento, com destaque para o comércio geral, avicultura,
agricultura, entre outras iniciativas.
O Governo continua a dar atenção a este grupo de cidadãos, porque eles têm estado a contribuir para
a empregabilidade dos nossos concidadãos e na geração de rendas familiares, através da promoção
de pequenas e médias empresas.
Nesta ocasião solene, manifestamos, mais uma vez, a disponibilidade do Governo de Moçambique
de continuar a dispensar todo o apoio ao grupo de ruandeses que, voluntariamente, manifestarem o
desejo de regressar ao país de origem; e fa-lo-emos em colaboração com o Vosso Governo.
Igualmente, continuaremos a acolher aqueles que queiram permanecer em Moçambique, no espírito
de irmandade dos povos africanos.
No contexto das nações, o Governo de Moçambique continuará a concertar as suas posições com o
Governo do Ruanda, em relação a matérias de interesse comum – ao nível da Commonwealth, União
Africana, Nações Unidas e outros fora internacionais.
A terminar, reitero o nosso agradecimento, Senhor Presidente, pelo amistoso convite, para
efectuarmos esta visita, e pela calorosa recepção que testemunhamos.
Esperamos, amanhã, explorar ao máximo os momentos de visita e de diálogo com V. Excelência – e
pretendemos fazê-lo de forma aberta, franca e em ambiente cordial, em torno de diversos assuntos
de interesse comum.
A expectativa que temos estado a levantar no seio do povo ruandês e do povo moçambicano, nossos
povos, é alta e deve ser compensada com actos tangíveis e concretos, através de benefícios capazes
de melhorar a qualidade das suas vidas.
Assim, podemos afirmar, sem hesitação, que o fortalecimento das relações de amizade e cooperação
entre os nossos dois países e povos é uma certeza.
Permita-me, pois, que proponha um brinde:
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• à saúde e longa vida de Vossa Excelência, irmão Presidente Paul Kagame, Presidente da
República do Ruanda, e Família;
• à prosperidade e bem-estar dos povos da República do Ruanda e da República de Moçambique;
e
• à saúde de todos os presentes.

Muito obrigado!
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Presidente da República discursando na abertura da Cerimónia

PROMOVER POLÍTICAS LEGAIS INCLUSIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO
SÓCIO-ECONÓMICO SUSTENTÁVEL NA REGIÃO DA SADC
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Cerimónia de Abertura da 19ª Conferência Anual e
Assembleia Geral da SADC Lawyers Association (SADCLA)
Cidade de Maputo, 16 de Agosto

Foto de Família dos membros da Ordem dos Advogados da SADC
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Venerando Presidente do Tribunal Supremo;
Venerando Presidente do Conselho Constitucional;
Digníssimo Provedor de Justiça;
Ilustre Presidente da SADC Lawyers Association;
Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique;
Senhor Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Digníssimos Bastonários e Representantes dos Países da SADC;
Estimados Oradores, Moderadores e Delegados;
Senhores Deputados da Assembleia da República;
Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditado em Moçambique aqui presentes;
Dirigentes e Quadros das Instituições da Administração da Justiça;
Parceiros de Cooperação;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me que inicie esta intervenção, saudando todos os presentes e desejando as boas-vindas
a todas as delegações estrangeiras que vieram participar na 19ª Conferência Anual da SADC Lawyers
Association na nossa bela Cidade das Acácias, Maputo.
A vossa presença neste evento, acolhido pela República de Moçambique, país em que foi constituída
a SADC Lawyers Association, em 1995, representa um voto de confiança na capacidade de
Moçambique, de contribuir significativamente para os objectivos da vossa organização e da SADC,
enquanto organização-mãe.
Saudamos, igualmente, a Ordem dos Advogados de Moçambique, pelo empenho na preparação
deste grande evento que proporciona uma importante plataforma de troca de experiências entre
a comunidade dos advogados dos países da SADC, e outros profissionais de Direito, tendo como
objectivo último o desenvolvimento regional.
Às Ordens de Advogados e Sociedades de Advogados da nossa região, bem como aos representantes
de outros países de África e do mundo, presentes neste evento, louvamos por esta demonstração
de solidariedade na busca de soluções e iniciativas para que na nossa região se consolide o Estado
de Direito e o respeito pelos direitos humanos.
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A nossa expectativa em relação a esta reunião é bastante elevada, pois estão aqui nesta sala cidadãos
de reconhecida capacidade técnica e alto sentido de missão que, no seu dia-a-dia, lutam para que
todos os cidadãos da SADC possam usufruir do bem-estar comum, proporcionado pelas inúmeras
oportunidades que a região proporciona.
O Lema da vossa conferência, Promover políticas legais inclusivas para o desenvolvimento sócioeconómico sustentável na região da SADC, está alinhado com os objectivos da SADC, ao mais
alto nível. Aliás, o objectivo final da nossa organização regional é, exactamente, a promoção do
desenvolvimento sócio-económico sustentável e inclusivo dos nossos países e, consequentemente,
da região.
Ao escolherem este lema, demonstraram o vosso interesse e compromisso em contribuir com as
vossas habilidades e competências para o alcance deste desiderato comum.
Caros Delegados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Inspirados no vosso lema, escolhi para a minha abordagem o tema relativo à distribuição da riqueza
e justiça social.
A importância de discutirmos esta relação dicotómica reside no facto de África e, muito em particular
a nossa região austral, ser tida como reservatório de enormes potencialidades em termos de
recursos naturais. Estes recursos são potencialmente fonte de riqueza para as nossas comunidades
e, ao mesmo tempo, fonte de conflitos.
Muitas vezes, quando olhamos para os nossos mapas e identificamos as jazidas de recursos, somos
levados a concluir que parte significativa dos nossos problemas tem uma solução à vista. Esta é uma
das possíveis abordagens, talvez até a mais correcta.
As descobertas de jazidas de recursos naturais (hidrocarbonetos, areias pesadas e outros minerais),
acarretam para o Estado uma responsabilidade acrescida de garantir que todas as comunidades se
possam beneficiar da sua exploração, hoje, momento em que os recursos estão a ser explorados,
mas que esses benefícios se prolonguem para além do tempo de vida útil dos mesmos.
Entendemos que uma exploração responsável, isto é, sustentável, dos recursos, é condição
imprescindível para o cumprimento do desiderato de justiça social.
Por isso, defendemos que os recursos naturais, independentemente donde eles ocorram, dentro do
território nacional, pertencem a todo um povo; e é mister que se atribua a esse mesmo povo todo e
qualquer ganho decorrente da sua exploração.
Mas, como lograr um Estado de justiça social num mundo em acelerado processo de globalização, a
enfrentar crises sociais, económicas e até humanitárias?
Como gerir os processos e expectativas perante uma realidade em que se vislumbram os benefícios
da exploração de recursos naturais?
É nossa percepção que a solução depende, em grande medida, do investimento que fizermos no
capital humano, em todas as suas dimensões; mas não só.
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Para além do investimento no capital humano, que reputamos nosso principal activo, há que
definir políticas públicas aglutinadoras e socialmente responsáveis, capacitar e reforçar as
instituições públicas e privadas, para que assumam o seu papel de dinamizadoras dos processos de
desenvolvimento.
Como cultores do Direito, melhor entendem que a visão que queremos defender, a justiça social que
almejamos, deve assegurar, a todos os concidadãos dos nossos países, igualdade nas oportunidades
e nos direitos de acesso aos recursos, que permitam materializar as suas aspirações pessoais e
colectivas.
As políticas públicas para a materialização deste desiderato obedecem, no seu processo de
concepção, a lógicas claras baseadas em alicerces jurídicos. É aqui onde a vossa nobre classe, bem
representada nesta sala, joga um papel fundamental.
Ilustres Causídicos,
Os advogados, representados pelas suas Ordens, são um grupo essencial no processo de
estabelecimento da harmonia social.
Como parte da sociedade civil, interventiva e conhecedora dos direitos que assistem a cada uma
das partes, e das obrigações correlativas, os advogados devem, como parte da sua responsabilidade
social com as comunidades, contribuir para o sucesso da luta pela justiça social.
Essa contribuição deve alicerçar-se no pressuposto de que a distribuição de riqueza não constitui
um acto unilateral do Estado para com os seus cidadãos, mas a participação activa e responsável de
todos, na construção de uma sociedade onde todos constroem e se beneficiam das oportunidades
existentes.
Este é, pois, um convite que dirigimos à vossa classe, para fazer história: associem-se aos desafios
governamentais em garantir uma gestão sustentável e transparente dos recursos naturais, que
contribua para o alcance da justiça social, através da melhoria das condições de vida dos nossos
povos.
Como Governo de Moçambique, temos clareza dos desafios que temos pela frente, para que
atinjamos níveis confortáveis de justiça social, principalmente quando percebemos que ainda há um
longo percurso a seguir.
O sucesso da nossa empreitada depende duma acção colectiva na qual a classe dos juristas
tem um papel preponderante a desempenhar. Lembrem-se sempre da ligação intrínseca entre
a promoção da justiça, os direitos humanos e o desenvolvimento nacional. Só com cidadãos
responsáveis e comprometidos com o Estado de Direito poderemos avançar, tranquilamente, rumo
ao desenvolvimento nacional e regional.
Por isso, caros presentes, assumamos o compromisso de garantir que na nossa comunidade, a
SADC, a cultura jurídica apoie a sociedade a exigir e desfrutar de seus direitos, mas também capacite
os cidadãos a exercerem a sua cidadania com responsabilidade.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Ao analisar os temas escolhidos para esta Conferência, podemos constatar a vossa visão, de muito
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longo alcance, e o vosso compromisso em apoiar os vossos respectivos Governos na prossecução
dos objectivos do desenvolvimento sustentável, o que é bastante encorajador.
As políticas e instrumentos, em que trabalhamos tão arduamente como decisores políticos, a
nível regional e internacional, valem muito pouco sem a vossa intervenção para assegurar que as
intenções neles plasmadas sejam materializadas e usadas, correcta e uniformemente, por todos os
cidadãos da região.
Convidamos a todos os advogados presentes nesta Conferência, e não só, a assumirem os temas e
conteúdos da Conferência, não apenas numa perspectiva colectiva.
Embora seja importante e determinante o posicionamento colectivo, para o estabelecimento de uma
identidade nacional e regional, é igualmente preciso que não percamos de vista que o impacto do
nosso trabalho é mais poderoso quando há compromisso individual.
Toda a vossa intervenção, enquanto profissionais do Direito, deverá estar alinhada com os objectivos
gerais do desenvolvimento da região e de cada um dos países que a integram.
Tomando em conta que há várias transações comerciais transfronteiriças na nossa região,
recomendamos que, nos vossos debates, dediquem atenção especial às matérias relativas à
harmonização da legislação relevante, pelo menos naquilo que for possível. Aliás, esta é parte do rol
de matérias que discutiremos, dentro de dois dias, na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da
SADC, em Windhoek, na Namíbia.
Sabemos das dificuldades que alguns dos profissionais da advocacia enfrentam nos respectivos
países. São desafios próprios dos processos de desenvolvimento e de consolidação do Estado de
Direito.
Encorajamos a manterem-se fortes e firmes no exercício do papel que vos é reservado por lei, pois
a vossa intervenção é um elemento essencial para o crescimento sustentável e inclusivo nos vossos
respectivos países.
Ilustres Participantes;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A República de Moçambique é um parceiro comprometido com a agenda do desenvolvimento
sustentável. E podemos acrescentar que não podemos falar de desenvolvimento sócio-económico
sem a realização dos direitos sócio-económicos dos cidadãos a nível local, comunitário, nacional e
regional.
Esses direitos humanos, embora denominados direitos de segunda geração, são inerentes à pessoa
humana, sendo, por isso, universais, inalienáveis e interdependentes.
A universalidade e interdependência destes direitos humanos significa que os direitos sócioeconómicos, enquanto direitos de segunda geração, não podem ser completamente realizados se
os direitos de primeira geração, conhecidos como direitos civis e políticos, não forem, de igual modo
realizados.
Ao nível da nossa região, é unânime o sentimento de que existe necessidade de garantir que os nossos
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territórios sejam seguros, e que os investimentos sejam protegidos e propiciem um crescimento
económico; mas também se reconhece que tal só é possível, respeitando escrupulosamente o
Estado de Direito e os direitos humanos.
Esta é a nossa aspiração, como região, e é o que deve definir os critérios do engajamento com a
SADC Lawyers Association.
Só concretizaremos os direitos dos cidadãos da nossa região se trabalharmos juntos.
Neste sentido, considerem a Presidência da República de Moçambique como mais uma plataforma
aberta para compromissos com vista a alcançarmos os objectivos comuns.
O nosso ponto de convergência são os limites legais; aliás, são eles que asseguram a almejada justiça
social que temos a responsabilidade de prover.
Permitam-nos uma referência particular à rede PRO BONO que vocês, profissionais da advocacia,
lançam no decurso desta Conferência para ajudar os cidadãos e as comunidades a terem maior
acesso à Justiça.
A PRO BONO vai ajudar o Governo na negociação e implementação de contratos internacionais, em
todas as vertentes.
Esperamos que consigam identificar, em conjunto, áreas e recursos para apoiar esta e outras
iniciativas destinadas a aumentar o impacto positivo do desenvolvimento económico dos países da
região.
Não podemos deixar de usar esta oportunidade para vos lembrar que têm um papel preponderante
no aprimoramento do modelo de Justiça que queremos nos nossos países.
Os modelos em vigor, na maioria – senão na totalidade dos nossos países –, foram essencialmente
herdados dos regimes coloniais; e, muitas vezes, não respondem às necessidades de Justiça das
nossas comunidades, representando, dessa forma, um verdadeiro entrave ao acesso à Justiça.
Precisamos de nos libertar, actualizando a nossa legislação.
Caros Presentes,
Ao chegar a esta fase da nossa intervenção, gostaríamos de agradecer aos organizadores deste
evento, nas pessoas do Sr. James Banda, Presidente da SADC Lawyers Association e do Bastonário
da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete, por nos terem convidado e por nos terem
permitido deixar a nossa palavra neste importante fórum.
Reiteramos os votos de boas-vindas e boa estadia na República de Moçambique.
Desejando a todos uma Conferência bem-sucedida e frutuosa, declaro aberta a 19ª Conferência
Anual da Associação dos Advogados da SADC!

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Presidente da República discursando na 73ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas

TORNAR AS NAÇÕES UNIDAS RELEVANTES PARA TODAS AS PESSOAS
LIDERANÇA GLOBAL E RESPONSABILIDADES PARTILHADAS PARA
SOCIEDADES PACÍFICAS, EQUITATIVAS E SUSTENTÁVEIS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, no Debate Geral da 73a Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas
Nova Iorque, 25 de Setembro de 2018

Presidente da República procedendo com o seu Discurso
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Senhora Presidente da Septuagésima Terceira (73ª) Sessão da Assembleia Geral das Nações
Unidas;
Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas;
Senhores Chefes de Estado e de Governo;
Excelências;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com grande honra que tomamos a palavra, por ocasião do debate geral, nesta Septuagésima
Terceira Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Felicitamos calorosamente a Sua Excelência Maria Espinosa Garcês, pela sua eleição para presidir
esta sessão da Assembleia-Geral, que se reúne sob o lema “Tornar as Nações Unidas relevantes
para todas as pessoas: Liderança global e responsabilidades partilhadas para sociedades pacíficas,
equitativas e sustentáveis”.
Asseguramos-vos, Senhora Presidente, o apoio total de Moçambique, no exercício do vosso mandato.
Saudamos o Presidente cessante, Senhor Miroslav Lajčák, pelo sucesso assinalável do seu mandato,
que se empenhou com afinco na mobilização da comunidade internacional para a implementação
da Agenda 2030, sobre o Desenvolvimento Sustentável.
Queremos manifestar o nosso apreço ao Secretário-Geral das Nações Unidas, Senhor António
Guterres, pelo trabalho abnegado que tem vindo a realizar a frente da Organização, em prol da causa
da paz e segurança internacionais e desenvolvimento sustentável.
Permitam-me, ainda, que manifeste o nosso profundo pesar pelo desaparecimento físico do Senhor
Kofi Annan, antigo Secretário-Geral das Nações Unidas. Annan soube honrar África e o mundo com
a sua abnegada devoção por causas globais justas.
Esta Assembleia decorre, igualmente, no ano em que o ícone da luta pela liberdade, paz, igualdade e
fraternidade, Nelson Mandela, completaria 100 anos de vida. Nelson Mandela e Kofi Annan são duas
figuras eminentes que nos devem inspirar na nossa luta colectiva por um mundo melhor pela paz,
prosperidade, segurança e bem-estar dos povos.
Senhora Presidente;
Excelências,
Moçambique reconhece o papel das Nações Unidas na promoção do diálogo e defesa do princípio da
resolução pacífica de conflitos, que continuam a afectar povos e nações, e que estão na origem da
violação dos direitos humanos e do travão ao desenvolvimento sustentável e inclusivo.
As Nações Unidas são um fórum, mãe de diálogo multilateral, que aglutina os compromissos
dos Estados no contexto da implementação das agendas globalmente assumidas, e de outros
instrumentos que incidem no alcance de objectivos partilhados. O mundo desigual e fracturado
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precisa do multilateralismo para superar as suas lacunas.
Os avanços alcançados, até agora, são prova inequívoca de que a partilha de responsabilidades é um
imperativo global, é um vector essencial para a edificação de um mundo pacífico, justo e harmonioso.
Refiro-me, por exemplo, à implementação do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, dos
esforços com vista à eliminação de armas nucleares, dos esforços para regular e humanizar a
migração de forma a evitar catástrofes humanitárias.
Na lista dos múltiplos exemplos cito, também, os assuntos ligados aos direitos humanos e boa
governação, resolução pacífica de conflitos e o financiamento ao desenvolvimento, entre outras.
Neste sentido, Moçambique apoia o Secretário-Geral nos seus esforços para reformar o Sistema
das Nações Unidas, tornando–o adequado ao seu propósito; saúda a sua abordagem inclusiva de
envolver os Estados Membros das Nações Unidas em cada estágio do processo.
Além das reformas em curso, urge também acelerar a do Conselho de Segurança, importante
elemento que contribuirá para a reafirmação do papel relevante das Nações Unidas na busca de
soluções sustentáveis para os desafios de paz e segurança que a humanidade enfrenta.
As dificuldades em alcançar consensos entre os Estados Membros das Nações Unidas, para iniciar
negociações sobre esta matéria, limitam também a capacidade de actuação do Conselho de
Segurança como um dos pilares sem o qual o sucesso da implementação da Agenda 2030 será uma
miragem.
Estas reformas garantirão que, efectivamente, as Nações Unidas sejam relevantes para todos os
povos, o que é desejo de todos.
Senhora Presidente;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
No plano de paz e segurança, Moçambique continua a acompanhar com profunda preocupação
a prevalência ou eclosão de focos de instabilidade política, de conflitos inter e intra-estatais,
particularmente em África e no Oriente Médio. Temos acompanhado a tensão na península coreana,
assim como o fundamentalismo e actos de extremismo violento.
O nosso país espera que as iniciativas de paz, em curso a nível global, assim como as medidas para
conter o recrutamento e financiamento de grupos terroristas, resultem em oportunidades para
promover ainda mais o desenvolvimento harmonioso dos povos.
O direito à autodeterminação dos povos do Sahara Ocidental e da Palestina continua a ser uma
preocupação para a comunidade internacional. A falta de progresso na questão do referendo sobre
a autodeterminação do povo do Sahara Ocidental, continua a ser motivo de preocupação para os
povos amantes da paz.
Por outro lado, acreditamos que a solução do problema palestiniano assenta na existência de dois
Estados, lado a lado, à luz dos princípios do direito internacional, nomeadamente, os relativos à boa
vizinhança, coexistência pacífica, diálogo e tolerância.
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Moçambique, mais uma vez, associa-se à maioria dos Estados presentes nesta sala, no apelo para a
normalização das relações políticas, diplomáticas, económicas e financeiras entre Cuba e Estados
Unidos da América.
Excelências,
Moçambique tem, igualmente, dedicado esforços na remoção dos obstáculos à Paz e na promoção
da inclusão e ambiente favorável ao desenvolvimento equitativo e sustentável.
O engajamento no diálogo construtivo nacional permitiu avanços significativos rumo à resolução
dos diferendos e edificação de uma paz efectiva, duradoura e sustentável, que propicie o ambiente
necessário ao reforço da unidade nacional, à reconciliação e retoma da economia do nosso país.
Logo depois de me tornar Chefe do Estado moçambicano, em Janeiro de 2015, decidi empenhar-me,
pessoalmente, na busca da paz para o meu país.
Empenhei-me porque tanto o meu país quanto a própria Humanidade ainda eram alvos de conflitos
trágicos que provavam que todas as guerras penalizam sempre os povos.
Felizmente, há mais de dois anos que as armas se calaram no meu país, graças ao diálogo directo
que encetei com o agora falecido líder da Renamo. Neste momento, há consenso de que, de tudo que
foi feito no meu país, a paz foi o melhor feito que averbei como Presidente.
Como resultado do diálogo, a nação moçambicana testemunhou, em Julho deste ano, à aprovação,
pela Assembleia da República, da Emenda Pontual da Constituição da República e da Revisão da Lei
Eleitoral, introduzindo elementos inovadores nos esforços da descentralização do país, com vista à
redução de conflitos pós-eleitorais e aprofundamento da democracia.
Estes passos firmes, no diálogo político, constituem um marco indelével na história multipartidária
do país, pois pretendemos realizar eleições gerais sem qualquer partido armado, como aconteceu
nos ciclos anteriores. Por isso, está em curso o processo de Desarmamento, Desmobilização e
Reintegração dos elementos armados residuais da oposição.
Como prova de que Moçambique é cultor da democracia, a 10 de Outubro próximo terão lugar, em
53 municípios do país, eleições municipais com a participação de vários partidos e associações da
sociedade civil. Já nos finais do próximo ano, realizar-se-ão as eleições gerais dentro do figurino
acordado por consenso com o Partido que se envolveu no conflito, aprovado pela Assembleia da
República.
Devido à complexidade do assunto, em termos técnicos e financeiros, o Governo aproveita esta solene
oportunidade para, aqui, agradecer o apoio e carinho da comunidade internacional. Não se ergue
com a mesma facilidade o que se derrubou. Por isso, para se trabalhar sobre a paz, reconciliação e
desenvolvimento, apelamos para que mais assistência seja dada, para a materialização do processo
de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos elementos armados residuais que em breve
terá início no país. O povo moçambicano está determinado e quer viver em paz.
O Governo de Moçambique está igualmente, neste momento, empenhado em combater o crime
organizado que desestabiliza e ameaça os nossos esforços de desenvolvimento nacional. Estamos
determinados a neutralizar os grupos de malfeitores que tentam perturbar a ordem e tranquilidade
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em alguns distritos do norte da Província de Cabo Delgado.
Nas medidas contra esses malfeitores, contamos com a colaboração de todos, por se tratar de um
crime hediondo de carácter global, que envolve nacionais e não nacionais e, ainda, sem rosto e nem
argumentos, e com tendência de se alastrar para outros países vizinhos.
Não se pode pensar em democracia, dizia, em Direitos Humanos, pondo em causa o direito
fundamental do Homem, o Direito à Vida.
Senhora Presidente,
Moçambique assume, com profundo sentido de responsabilidade, os seus compromissos em relação
aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.
É nesse contexto que a nossa agenda nacional de Governação 2015-2019 se encontra alinhada com
a Agenda 2030.
Estamos convencidos de que, da implementação desses objectivos, resultará a criação de uma
sociedade mais justa, solidária e equitativa. Essas são as premissas para o alargamento da justiça
social no nosso país.
O nosso Governo tem feito esforços enormes para que a implementação da sua agenda nacional crie
mais oportunidades para os seus cidadãos e, em particular, para as mulheres e para os jovens, no
quadro do dividendo demográfico da nossa sociedade.
“Tornar as Nações Unidas Relevantes para Todas as Pessoas” pressupõe não deixar ninguém para
trás. É um lema de importância que não pode ser negligenciada. Portanto, atenção especial deve
ser prestada às políticas e estratégias dirigidas à protecção e o pleno gozo dos direitos das pessoas,
promoção da igualdade e equidade de género, bem como a capacitação das mulheres, jovens e
outros grupos desfavorecidos que são a maioria dos nossos povos.
A justiça social a que aludimos passa, também, pela contínua promoção da igualdade de género,
uma área na qual temos registado avanços significativos a nível político, económico e corporativo.
Temos, também, desenvolvido esforços para incrementar o acesso aos serviços básicos de saúde,
educação, água e saneamento para toda a população.
Outro elemento fundamental para determinar a relevância das Nações Unidas para as pessoas
é garantir a segurança alimentar e nutricional, priorizando a agricultura na nossa estratégia de
desenvolvimento nacional.
Desde que iniciamos este ciclo de governação do país, em 2015, com base na mobilização de recursos
internos e o esforço abnegado do nosso povo, conseguimos aumentar substancialmente a produção
e produtividade agrícola, pecuária e piscícola.
Pretendemos, desta forma, alcançar o objectivo do desenvolvimento sustentável, de acabar com a
fome antes mesmo de 2030, o que pressupõe o aumento de investimentos públicos e privados.
Em relação ao combate à corrupção, outro mal que compromete o alcance dos nossos objectivos
globais, regionais e nacionais, o nosso Governo tem promovido medidas com vista a alcançar níveis
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de excelência nas práticas de boa governação, em todas as suas dimensões política, económica e
corporativa. Para isso, adoptámos leis, políticas e estratégias de combate cerrado à corrupção.
Continuamos a fortalecer a capacidade institucional e humana, para assegurar a aplicação das
leis anticorrupção, bem como para sensibilizar os actores sociais e as instituições sobre os efeitos
nefastos desse flagelo, respeitando sempre o princípio de separação de poderes instituído.
No contexto das mudanças climáticas, Moçambique, como um dos países mais expostos a este
fenómeno, continua a tomar medidas de adaptação e resiliência, no quadro do Acordo de Paris de que
o país é parte desde Junho do presente ano. Adoptamos a política de conservação da biodiversidade,
no âmbito da qual dedicamos 25% do nosso território nacional. Ao mesmo tempo, promovemos
o desenvolvimento das comunidades nas áreas de conservação e adjacentes, bem como o seu
envolvimento na protecção e preservação deste valioso recurso natural.
Temos fomentado o uso de energias renováveis nas zonas rurais, a gestão sustentável dos recursos
naturais e a conservação de ecossistemas e da biodiversidade, assim como a partilha de benefícios.
Queremos, deste pódio, apelar para a cooperação internacional, em meios financeiros e tecnológicos,
para o fortalecimento de capacidades, visando complementar os nossos esforços.
Senhora Presidente;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Gostaríamos de concluir a nossa intervenção, reiterando o compromisso incondicional do Governo
da República de Moçambique, de continuar empenhado em prol do papel crucial das Nações Unidas
na busca de soluções para os problemas que afectam a humanidade.
As Nações Unidas serão sempre a plataforma aglutinadora do compromisso colectivo em prol dos
nobres ideais sobre os quais esta organização universal foi fundada: “salvar as gerações vindouras do
flagelo da guerra” e “promover o progresso social e melhores condições de vida”, em maior liberdade.
Continuemos fiéis a esses supremos ideais, consagrados na Carta das Nações Unidas, e trabalhemos
juntos na construção de sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Presidente da República recebendo o seu homológo do Botswana

MOÇAMBIQUE E BOTSWANA
PROMOVENDO O INVESTIMENTO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, no Banquete de Estado oferecido em honra de Sua Excelência
Mokgweetsi Masisi, Presidente da República do Botswana, por ocasião da sua
Visita de Estado a Moçambique
Cidade de Maputo, 31 de Outubro de 2018

Conversações entre as Delegações dos dois países
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Sua Excelência Mokgweetsi Masisi, Presidente da República do Botswana;
Senhora Presidente da Assembleia da República;
Senhor Primeiro-Ministro da República de Moçambique;
Venerando Presidente do Tribunal Supremo;
Venerando Presidente do Tribunal Administrativo;
Venerando Presidente do Conselho Constitucional;
Digníssima Procuradora-Geral da República;
Digníssimo Provedor de Justiça;
Senhor Joaquim Alberto Chissano, Antigo Presidente da República;
Senhores Antigos Titulares dos Órgãos de Soberania;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Ilustres Membros dos Governos da República de Moçambique e da República do Botswana;
Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditados em Moçambique, aqui presentes;
Senhores Representantes dos Partidos Políticos com Assentos no Parlamento;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permita-me, Senhor Presidente da República do Botswana e Caro Irmão, Dr. Monkgweetsi Masisi,
exprimir, do fundo do meu coração, o sentimento de satisfação e honra pela Vossa presença entre
nós.
Em nome do Povo, do Governo da República de Moçambique, e em meu próprio, endereçamos a
Vossa Excelência, e à Delegação que o acompanha, as nossas mais calorosas boas-vindas, e a
expressão de gratidão, por ter aceite o nosso convite para, mais uma vez, marcar a sua presença
amiga entre os moçambicanos.
Logo depois da vossa tomada de posse, Vossa Excelência esteve em Maputo, nossa capital, para
apresentar-se oficialmente ao povo moçambicano como Presidente da República do Botswana, num
gesto de reconhecimento da nossa irmandade – um facto que muito nos comoveu.
Hoje, com clareza sobre a excelência das nossas relações de cooperação, amizade, solidariedade e
irmandade, bem como do que juntos queremos construir, temos o imenso prazer de acolher Vossa
Excelência na primeira visita de Estado ao nosso país.
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Aqui está uma indicação inequívoca da importância que os nossos governos atribuem ao
aprofundamento destes laços que nos unem, desde os tempos longínquos da luta pela autodeterminação dos nossos povos.
É esta história comum, que vem forjando em nós o sentimento de pertença a uma mesma região que
partilha a mesma cultura e o seu destino que, com o labor dos nossos governos, complementado
pelo empreendedorismo do nosso empresariado, será de prosperidade para os nossos países e
povos.
Neste contexto histórico, Moçambique e Botswana têm a obrigação de aproveitar, ao máximo, o
manancial de potencialidades disponíveis para, juntos, superarem os desafios actuais e futuros do
desenvolvimento.
Senhor Presidente,
Caros Convidados,
A qualidade do nosso diálogo reforça a confiança de que juntos podemos fazer mais e melhor, sempre
inspirados na parceria histórica e profícua que cimentamos durante a luta pela independência do
nosso país, e sua consolidação, com a solidariedade do povo e Governo do Botswana, num contexto
de muitas limitações.
Por isso, Senhor Presidente, pedimos que transmita às nossas irmãs e aos nossos irmãos tswanas
que os moçambicanos estão eternamente gratos e querem manter este legado para as próximas
batalhas, que visam a criação do bem-estar para os nossos povos que não devem viver, unicamente,
da história e de recordações do que a nossa solidariedade conseguiu construir.
Se quisermos honrar este legado, impõe-se que assumamos novos compromissos e acções
arrojadas, que elevem a nossa cooperação económica para níveis equiparáveis às nossas excelentes
relações político-diplomáticas.
Isso faz-se com o aproveitamento integral das oportunidades que as nossas economias vão criando,
com os nossos governos a propiciar o ambiente favorável e os nossos empresários a empreenderem
actividades concretas em sectores como agricultura, pecuária, transportes e comunicações;
turismo, mineração, energia, entre outros.
Nós, em Moçambique, estamos prontos para embarcar, com total abertura e em parceria com o
Governo do Botswana, num novo rumo, escrevendo, mediante projectos e programas concretos,
páginas de honra e glória na nossa cooperação. Para isso, é imprescindível que despertemos a
capacidade dos nossos empreendedores de transformar todo o manancial de recursos, de que
dispomos, em riqueza promotora do progresso e bem-estar dos nossos povos, através duma gestão
visionária, racional e criteriosa dos recursos em nosso poder.
Nesse contexto, queremos aqui destacar a estabilidade política, paz e segurança que temos, a todo
o custo, procurado manter em Moçambique e no Botswana.
Alegra-nos, sobremaneira, constatar que o Botswana continua a ser um exemplo no aprofundamento
da democracia e do Estado de Direito na nossa Região. Esta postura mostra que, no continente
africano e, em especial, na nossa região, os interesses do povo têm primazia e devem ser preservados.
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Por conseguinte, o Botswana e Moçambique podem ser exemplos de que a democracia é viável em
África.
Notamos com esperança que, desde a Vossa tomada de posse como Presidente da República do
Botswana, a 01 de Abril de 2018, o Senhor Presidente tem se esmerado numa forma de estar na
governação que poderá permitir que o Botswana faça um salto qualitativo, rumo ao progresso e
desenvolvimento que o transforme numa nação cada vez mais forte.
A Vossa visão sensata ficou patente durante as conversações que mantivemos esta tarde, e queremos
encorajá-lo a prosseguir nessa direcção, porque, assim, o sucesso da sua governação e o progresso
do seu povo merecedor não tardarão e, nesta empreitada pode contar com a nossa parceria.
Por isso, queremos, nesta ocasião, reafirmar a nossa determinação de continuar a trabalhar com
o seu Governo na modernização das nossas economias, assegurando um desenvolvimento social
sustentável aos nossos países.
Excelência,
Caro Irmão,
Ontem, no quadro da preparação da vossa visita, terminou com sucesso a 6ª Sessão da Comissão
Mista Permanente da Cooperação Bilateral Moçambique-Botswana. Foi uma verdadeira plataforma
de monitoria, avaliação e dinamização dos nossos intercâmbios.
O facto de se realizar de forma regular é revelador do compromisso e seriedade dos dois Governos
em obter cada vez mais vantagens da cooperação bilateral.
A Comissão identificou as acções a levar a cabo nos próximos tempos, para que os acordos que
celebramos, incluindo os de hoje, nos vários domínios, tenham corpo e uma expressão concreta.
Este desempenho atesta a maturidade e a clareza que vamos cristalizando, ao longo dos 13 anos
da sua vigência, de que os instrumentos de cooperação que enformam a Comissão Mista não se
tornaram uma letra morta.
Os nossos governos compreenderam que a maximização das vantagens comparativas, para
promover a competitividade das nossas economias, no contexto bilateral e da integração regional, é
uma prioridade inadiável.
É nessa base que elegemos projectos âncora por desenvolver, como são os casos do Porto de
Águas Profundas de Tchobanine, os projectos de cooperação na agropecuária, recursos minerais e
energia, turismo, das infra-estruturas e da tradicional área da agricultura.
Dr. Masisi, Presidente da República do Botswana,
Durante a Vossa visita, em Abril último, referimo-nos aos nossos esforços, com vista à restauração
da paz efectiva e duradoura no país, através do diálogo. Apraz-me partilhar com Vossa Excelência,
e com a delegação que o acompanha, que a nossa determinação prevalece firme. Neste contexto,
em Julho deste ano, a Assembleia da República de Moçambique - o nosso Parlamento - aprovou a
revisão pontual da Constituição da República e os novos instrumentos legais que viabilizaram as
recentes eleições autárquicas.
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O nosso Governo tudo fez, com todo o pragmatismo que caracteriza a nossa governação. Hoje, o
nosso povo vive a esperança de que ninguém fará política, em Moçambique, com armas na mão.
Aqui importa, mais uma vez, que manifestemos a nossa gratidão ao povo e ao Governo do Botswana
pelo apoio que têm prestado neste tortuoso e gratificante percurso, através da sua presença como
membro dos países de contacto no processo de diálogo.
A consolidação da nossa democracia, que tem na realização regular de eleições um dos seus
expoentes máximos, continua a ser uma das nossas bandeiras, que hasteamos no concerto das
nações.
Na frente económica, Moçambique continua a ser um destino apetecível e seguro do investimento
nacional e estrangeiro.
Após atravessar momentos de abrandamento, por motivos conjunturais, a nossa economia começa
a mostrar sinais fortes e encorajadores de retoma, antevendo-se, em 2018, um crescimento do PIB
superior ao que atingimos no ano passado, que tem como previsão 4,1%.
O aumento da produção e produtividade agrícolas tem permitido uma significativa redução da
importação de alimentos, com impacto no índice de inflação que, presentemente, se situa no nível
de um dígito, isto é, 6,5%.
O advento da exploração dos projectos de gás natural, a partir de 2022 e 2024, juntamente com
a actividade agrária e pesqueira, a extracção do carvão, grafite, areias pesadas e outros minerais,
aumentam as expectativas de maior robustez da economia nacional e mais oportunidades de
cooperação bilateral.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Estimados Convidados,
Durante as conversações havidas hoje, avaliamos a nossa cooperação e trocamos impressões sobre
a situação da região, do continente e do mundo.
Congratulamo-nos com a prevalência da paz na SADC e em África, não obstante subsistirem alguns
focos de instabilidade em cantos de África, onde as acções de terrorismo e de extremismo violento
continuam a fazer-se sentir.
Com a Vossa determinação e amizade, Senhor Presidente, esperamos elevar o patamar das nossas
relações e delas colher mais benefícios mútuos para o progresso e bem-estar dos nossos dois países
e povos.
Termino, fazendo votos para que a união e coesão continuem a ser a marca registada do povo irmão
do Botswana, e se consolidem, como nação pujante e de referência no crescimento económico,
progresso e na democracia e, sobretudo, nos momentos sensíveis eleitorais que lhe esperam. É nossa
expectativa que em Botswana ganhe o povo e prevaleça o país de Estado de Direito Democrático
exemplar em África.
Augurando excelentes perspectivas de sucesso na cooperação entre os nossos dois países e povos,
tenho a honra de convidar a todos os presentes a acompanharem-me num binde:
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• à saúde de Sua Excelência Dr. Mokgweetsi Masisi, Presidente da República do Botswana;
• ao fortalecimento das relações de amizade, solidariedade e cooperação entre Moçambique e o
Botswana;
• à paz e progresso no Botswana e em Moçambique, na região e no mundo; e
• à saúde de todos os presentes.

Muito obrigado!
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Presidente da República recebido pelo seu Homólogo do Quénia, Uhuru Kenyatta

MOÇAMBIQUE-QUÉNIA
COM PASSOS CONDUNCENTES AO ALARGAMENTO DE RELAÇÕES
FRUTÍFERAS
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Banquete de Estado oferecido por
Sua Excelência Uhuru Kenyatta, Presidente da República do Quénia.
Nairobi, 21 de Novembro de 2018.

Presidente da República visitando um dos empreendimentos económicos do Quénia
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Sua Excelência Uhuru Kenyatta, Presidente da República do Quénia;
Sua Excelência Margaret Gakuo Kenyatta, Primeira Dama da República do Quénia;
Sua Excelência Senhor Vice-Presidente da República do Quénia;
Senhores Deputados da Assembleia da República de Moçambique;
Ilustres Membros do Governo do Quénia;
Ilustres Membros do Governo de Moçambique;
Senhores Membros do Corpo Diplomático;
Reconheço a presença do Antigo Primeiro Ministro, Sr. Odinga;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Ndungu raisi, Uhuru Kenyatta, ahsante sana kwa kunialika na kutupokea vizuri sana. Inchi zetu
zinajenga umoja na uchumi, sisi kwa sisi. Hongera! Raisi na serekali yako.
Com estas palavras, quero manifestar a minha gratidão pelas generosas palavras que nos foram
dirigidas.
Ao mesmo tempo, quero exprimir os meus agradecimentos – em nome da minha esposa, da minha
delegação e em meu próprio – pelo o convite que nos foi endereçado para efectuarmos esta histórica
visita a este lindo país, que consideramos ser a nossa outra nação moçambicana: pela afabilidade e
profundidade da nossa irmandade e pela densidade dos moçambicanos que, há décadas, habitam
esta terra dos Mzee Jomo Kenyata.
Sentimo-nos, de facto, em família e apreciamos o carinho e a fraternidade que nos têm sido
dispensados desde que aqui chegamos.
Gostaria, em nome do meu Governo e no meu próprio, de exprimir apreço especial pela realização
da III Sessão da Comissão Mista de Cooperação entre os nossos dois países, que teve lugar por
ocasião da nossa visita. Este continuará a ser o espaço onde asseguraremos a vitalidade da nossa
cooperação.
É por isso que, com elevada honra e satisfação, nos dirigimos aos presentes neste banquete, que
nos é generosamente oferecido, por ocasião da Visita de Estado à República do Quénia, terra de
Jomo Kenyatta, figura incontornável do Pan-africanismo, aquele que, junto de outros filhos do
nosso continente, lutou pela dignidade e liberdade dos africanos.
Esta é uma visita carregada de simbolismo por, historicamente, ser a primeira de Estado que
efectuamos a este paisagístico país onde, todos sorrindo, nos recebem gritando Jambo Bwana; um
país com o qual, orgulhosamente, partilhamos a história, a cultura e o mesmo Oceano Índico, que
banha a invejável costa oriental de África.
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Moçambique e Quénia estão ligados por laços históricos que datam do século cinco, momento
caracterizado pelas migrações dos povos bantu para as regiões norte e oeste de Moçambique,
instalando portos comerciais suaílis no litoral.
Hoje temos uma enorme comunidade moçambicana aqui neste país irmão. Refiro-me à comunidade
conhecida por makonde que, em reconhecimento da irmandade entre os nossos países, Vossa
Excelência a designou quadragésima terceira etnia da República do Quénia.
Confesso que não são só da etnia makonde, mas o passado histórico. Acontece assim em outros
países desta região de África.
Por isso, em nome de todos os moçambicanos residentes em Quénia, gostaria de agradecer ao povo
queniano pelo carinho e convivência fraternal que se vive nesta terra kenyata, característica própria
dos povos africanos.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Este é o local real para, em nome do meu Governo, saudar o governo do Quénia, sabiamente dirigido
pelo meu irmão Uhuru Kenyatta, pelos progressos alcançados e pelo elevado nível de desenvolvimento
da democracia firmemente alicerçada no primado da Lei; ou seja, no Estado de Direito, bem como
no princípio da separação de poderes, constitucionalmente estabelecidos e, neste momento, pelos
esforços para manter este país em paz, construindo a prosperidade para o povo.
Caros Presentes,
Efectuamos esta visita num momento em que as nossas relações estão em alta e exigem de nós
habilidade e objectividade nas acções para mantê-las e respondermos melhor à crescente demanda
das necessidades dos nossos povos, que por nós optaram para os representar.
Para Moçambique, o Quénia é um país estratégico e de eleição histórica obrigatória pelos
moçambicanos, e de valor inestimável para a cooperação, pelo papel que desempenha na região e
no mundo.
Quénia, para Moçambique, é uma mais valia nos nossos esforços de promover o desenvolvimento, o
que fazemos através da diplomacia económica, agora em curso.
A República do Quénia tem merecido destaque como um dos exemplos de desenvolvimento sócioeconómico, com uma economia que pontifica como uma das mais dinâmicas não só na região da
África Oriental, mas também no continente africano e no mundo, uma economia construída com a
participação determinante dos próprios filhos de Quénia.
Inspira-nos, igualmente, pelo seu destacado protagonismo e reconhecida contribuição no quadro
da integração continental, participando em várias iniciativas para a pacificação, particularmente no
quadro da Arquitectura Africana para a Paz e Segurança.
Tudo isto nos encoraja a continuar, ao lado desta nação, a prosseguir com os esforços no âmbito da
promoção da paz e da estabilidade na Região da África Oriental, como parte da construção de um
continente livre de conflitos armados, que têm causado perdas humanas e destruições materiais
incalculáveis e, consequentemente, retardando o desenvolvimento.
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Estamos seguros de que, com paz, segurança e estabilidade, estarão criadas as condições para,
com sucesso, acelerarmos a implementação dos programas de integração e de desenvolvimento
económico e social sustentável de África.
Portanto, caros irmãos, estamos na terra da primeira mulher africana a ser laureada com o Prémio
Nobel da Paz, Wangari Maathai; na terra de grandes campeões olímpicos e campeões mundiais de
atletismo – como é o caso de Kipchoge Keino –, para colher a vossa experiência e, se necessário,
deixar a nossa humilde, erguida ao longo dos anos da construção da nossa nação de heróis.
Caros Irmãos,
O mundo hoje apresenta uma característica pouco comum, no que se refere à política global,
economia e segurança.
Os Estados têm a tendência de se reposicionarem de forma isolada e fechada, por um lado; e os
povos, com o advento da globalização, cada vez mais interligados. Isto é uma verdadeira contradição.
O ambiente de segurança regional e, de certo modo, global, começa a estar em causa e bastante
preocupante. Aquilo que ontem parecia problema duma só nação, já é problema global – como é o
caso de conflitos, extremismo, doenças, desastres naturais e mais.
Por outro lado, as economias dos Estados estão cada vez mais interligadas e interdependentes.
Todos estes elementos exigem uma visão próspera e abordagens estatais criativas; mas, e sobretudo,
exigem uma acção coordenada entre Estados e entre os governantes.
Actualmente, Moçambique é um país que vive um clima de paz e estabilidade, fruto de um processo
de busca constante da reconciliação e harmonia no seio da família moçambicana.
Nesta esteira, os nossos esforços estão actualmente focados na consolidação da paz e unidade
nacional, reforço da democracia e justiça social, aprofundamento do Estado de Direito e promoção
do bem-estar do povo, que é a maior aspiração do nosso processo de governação.
Melhoramos recentemente a nossa Lei mãe, no que tange à descentralização e agora estamos numa
fase de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração dos Homens Armados do maior partido da
oposição. O nosso compromisso é a paz efectiva e duradoura.
Os moçambicanos saúdam o espírito de paz, estabilidade e reconciliação que os quenianos vivem.
No presente ano de 2018, mais uma vez, materializamos o nosso compromisso com a democracia,
através da realização das Quintas Eleições Autárquicas no dia 10 de Outubro, em todas as cinquenta
e três autarquias do país.
Na mesma esteira, estão em curso os preparativos para a realização, em 2019, das Eleições
Presidenciais, Legislativas e das Assembleias Provinciais.
Os processos eleitorais em Moçambique realizam-se com a devida regularidade e nunca foram
adiadas.
Por outro lado, Moçambique continua a ser um destino apetecível e seguro para o investimento
directo estrangeiro.
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Após um período de desaceleração do ritmo do crescimento económico, os indicadores macroeconómicos do país têm estado a evoluir positivamente e o desempenho da economia já denota
sinais bastante encorajadores.
Este estágio é reflexo da estabilização da inflação e da taxa de câmbios, aumento da produção e
produtividade, com destaque para a agrícola, bem como do aumento do investimento directo
estrangeiro no sector dos recursos minerais do petróleo e do gás.
O nosso Governo elencou as áreas da agricultura, energia, infra-estruturas e turismo como os
principais vectores de desenvolvimento da nossa economia.
Adicionalmente, perspectivamos que Moçambique figure entre os principais produtores de gás
natural no mundo, com o desenvolvimento dos projectos na Bacia do Rovuma, a partir de 2022 e
2024, não obstante as grandes reservas e da elevada qualidade mundial de carvão e grafite.
Excelências;
Querido Irmão Uhuru,
Permita-me congratular os nossos dois países pelas excelentes relações político-diplomáticas
caracterizadas pelo espírito de irmandade e de respeito mútuo.
Acreditamos que, no quadro do Acordo Geral de Cooperação, assinado em 1991, no qual se encontra
alicerçada a cooperação bilateral, somos obrigados a fazer muito mais, por muitos motivos.
Depois da vossa visita de Estado a Moçambique, sinais de coordenação são intensamente visíveis
nas áreas de troca de mercadorias, incluindo a mineira, a da agricultura e outras, como afirmei
durante o Fórum Económico que esta tarde dirigimos com sucesso, porque sentimos que abre
grandes expectativas.
Assim, queremos exortar a todos aqui presentes a encorajar o sector privado de Moçambique e do
Quénia a maximizarem o ambiente favorável decorrente dos esforços que têm sido envidados pelos
nossos Governos, participando activamente em iniciativas económicas e no estabelecimento de
pontes que contribuam para a promoção do comércio e investimento intra-africanos, condição para
a criação do bem-estar dos nossos povos, nosso objectivo último.
Saudamos a realização da I Sessão da Comissão Conjunta Permanente de Cooperação QuéniaMoçambique, que entra na história das nossas relações que, sem dúvidas, constituirá um mecanismo
privilegiado para monitorar e avaliar a nossa cooperação bilateral, por ter sido realizada pela primeira
vez desde do Acordo celebrado em 1991.
Estamos optimistas que os consensos alcançados irão nos conduzir à materialização das acções
acordadas neste importante encontro.
Apelamos às equipas técnicas dos dois países, lideradas pelos respectivos Ministros, a usarem toda
a sua inteligência e energia para garantir a implementação, dentro dos prazos, de todas as acções
acordadas.
Senhor Presidente,
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Distintos Convidados,
Para terminar, sentimos que é importante aqui referir que esta visita tem lugar após a memorável
Visita de Estado de Vossa Excelência à República de Moçambique, realizada de 29 de Março a 2 de
Abril de 2018, durante a qual foram assinados importantes instrumentos de cooperação.
Refiro-me, nomeadamente, ao Memorando de Entendimento sobre Consultas Políticas entre o
Governo da República de Moçambique e o Governo da República do Quénia, e o Memorando de
Entendimento entre o Governo da República de Moçambique e o Governo da República do Quénia,
sobre Comércio e Investimento.
Uma das vitórias imediatas é o acordo de supressão de vistos, que hoje testemunhamos. E porque
auguramos uma nova fase na história das relações de amizade, solidariedade e cooperação entre
Moçambique e Quénia, aproveitamos a oportunidade para saudar os vossos esforços, no sentido de
instalação de uma Missão Diplomática do Quénia em Maputo.
A Embaixada do Quénia em Maputo não só irá dinamizar as relações de cooperação entre os
nossos países, para que ascendam a novos patamares, como também irá facilitar a vida dos nossos
concidadãos e, em particular, alavancará o fluxo de negócios entre os nossos países.
Por isso, queremos, mais uma vez, e com enorme prazer, expressar, através de si, Senhor Presidente,
ao seu povo e governo, a nossa gratidão pelo convite que nos foi endereçado e pela calorosa recepção
e hospitalidade que nos têm sido dispensadas desde a nossa chegada a este país irmão.

Ndungu Zetu wa Kenya karibuni Nsumbiji sasa hakuna visa na ndege setu zinaruka Maputo na
Nairobi!
Reiterando a nossa expectativa, de ver a nossa amizade e cooperação cada vez mais consolidadas,
gostaria de ter a singular honra de propor um brinde à saúde de Vossas Excelências Uhuru Kenyata e
sua esposa, a Senhora Margaret Gakuo Kenyatta, Primeira Dama da República do Quénia, e família;
ao reforço da amizade e cooperação entre Moçambique e Quénia, e à prosperidade e bem-estar do
povo moçambicano e do povo Queniano.

Asante Sana! Nduja, Nadhani chakula kitamu maana Kenya tunaifanu kwa upishi.

Muito obrigado!
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Momento em que o Chefe de Estado adere á Campanha Eles por Elas

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião da Adesão à Campanha HEFORSHE (eles por elas)
Cidade de Maputo, 28 de Novembro de 2018

Presidente Nyusi interagindo com participantes da Campanha
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Senhora Presidente da Assembleia da República de Moçambique;
Senhores Membros dos Órgãos de Soberania da República de Moçambique;
Senhor Presidente do Parlamento Pan-Africano;
Senhor Presidente da Assembleia Nacional da República de Angola e Presidente do Fórum
Parlamentar da SADC;
Senhores Presidentes dos Parlamentos dos Países Membros da SADC;
Senhor Presidente e Vice-Presidente do Fórum Parlamentar das Mulheres da SADC;
Senhores Deputados do Fórum Parlamentar da SADC;
Senhora Secretária-Geral Interina do Fórum Parlamentar da SADC;
Senhores Deputados da Assembleia da República de Moçambique;
Senhores Membros do Governo e Vice-Ministros da República de Moçambique;
Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditados em Moçambique, aqui presentes;
Senhores Governadores Provinciais;
Senhor Presidente do Conselho Municipal de Maputo;
Distintos Delegados;
Ilustres Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Inicio esta intervenção, manifestando a nossa satisfação pelo convite que nos foi endereçado para
presidirmos à Cerimónia do Lançamento da Iniciativa “ElesPorElas” (HeforShe), que coincide com
a Campanha Internacional dos dezasseis dias do Activismo Sobre a Violência Baseada no Género.
Para nós, é uma honra associarmo-nos a este movimento de solidariedade global, lançado pelas
Nações Unidas em 2014, e que visa providenciar uma plataforma focalizada e métodos sistemáticos
para os diferentes públicos, nos esforços de remoção das barreiras que impedem que mulheres e
raparigas usufruam dos seus direitos.
Apraz-nos notar que a iniciativa já conta com apoiantes de diferentes proveniências, estatutos e
estratos sociais, em todo o mundo.
O nosso maior júbilo decorre do facto de ser nossa convicção que, embora fisiologicamente
diferentes, homens e mulheres são cidadãos com iguais direitos e, por isso, merecedores de
dignidade e consideração por parte dos seus parceiros, em particular os homens e rapazes, da
sociedade e dos Estados.
Cumprimentamos a todos quantos nos acompanham neste evento, em particular os parlamentares
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da SADC que, através da sua presença, manifestam também o seu compromisso com esta causa: a
causa da igualdade de género que é, na verdade, uma causa dos Direitos Humanos.
Excelências,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Moçambique é um Estado membro das Nações Unidas e, como tal, partilha dos seus princípios e
apoia as suas iniciativas.
O movimento “HeForShe”, que na Língua Portuguesa significa “ElesPorElas”, é uma das iniciativas
que tem a particularidade de estar alinhada com dois dos princípios da nossa Constituição,
nomeadamente, o princípio da universalidade e igualdade, e o princípio da igualdade de género.
O movimento HeForShe enquadra-se nas nossas políticas, estratégias e planos nacionais, e regionais,
sobre a promoção da igualdade de género.
Este movimento parte do pressuposto de que o homem, como um ser igual à mulher, em direitos,
não deve, sob pretexto algum, usar a sua compleição física para subjugá-la; deve, sim, ver na mulher
um ser com iguais capacidades e merecedor dos mesmos direitos e oportunidades.
O reconhecimento destes pressupostos deve conduzir a um maior envolvimento dos homens e
rapazes, como agentes e defensores de mudança orientada para a promoção e alcance da igualdade
de género entre homens e mulheres, concretamente, no que tange ao empoderamento da mulher e
à erradicação da violência e discriminação com base no género.
Ao engajarmos homens e rapazes no propósito da eliminação das desigualdades e da violência contra
as mulheres e raparigas, estaremos a criar uma geração cada vez mais consciente dos desafios que
a igualdade de género cria e, ao mesmo tempo, actores relevantes na prevenção e combate a estes
fenómenos.
Estaremos, igualmente, a evitar que rapazes e homens se associem aos casamentos prematuros,
uniões forçadas, e outras práticas, que põem em causa os direitos de raparigas e mulheres, impedindoas de atingir o seu potencial e contribuírem significativamente para o seu desenvolvimento pessoal,
das suas famílias, comunidades e do país.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
De acordo com os dados do IDS – Inquérito Demográfico de Saúde 2012, em Moçambique, catorze
porcento de raparigas casam antes dos 15 anos de idade, quarenta e oito porcento antes dos 18 anos
e, muitas delas, são vítimas de violência.
A maior parte destes casamentos são celebrados à margem da lei, o que coloca as raparigas numa
situação de completa vulnerabilidade.
Perante este cenário, que coloca o nosso país como um dos mais afectados e com as mais altas taxas
de casamentos prematuros, urge que todos nós, pais, professores, líderes comunitários, confissões
religiosas e Sociedade Civil unamos esforços com vista a erradicar este mal.
Todos devemos assumir que as meninas não são mulheres; e que, tal como os rapazes, elas têm
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o direito de crescer de forma saudável e decidir, de forma livre e consciente, quando e com quem
casar, e quando e quantos filhos desejam ter.
Desde o seu início, segundo as estatísticas em nosso poder, o movimento global ElesPorElas mobilizou,
em todo mundo, mais de 1 200 000 homens e rapazes, sendo, desse número, quatrocentos mil no
continente africano.
A meta estabelecida para Moçambique é de, até 2020, registar na plataforma online, criada para o
efeito, vinte mil assinaturas de pessoas que apoiam a iniciativa.
Pela história do nosso país, pela forma como vimos conduzindo as políticas de igualdade de género,
sairemos de intenções para a prática e, pelo cometimento dos diversos actores estatais e da
sociedade civil, temos a certeza de que esta meta será largamente superada.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A promoção da igualdade entre homens e mulheres constitui uma prioridade do Estado moçambicano
e é, também, nossa preocupação.
Neste ciclo de governação, ao criarmos o Ministério do Género, Criança e Acção Social, quisemos
transmitir a mensagem de ElesPorElas. No lugar de expor unicamente a mulher, quisemos também
associar o desenvolvimento da mulher ao valor que damos à criança, onde a rapariga é classe
significativa.
Para a materialização deste objectivo, Moçambique adoptou vários instrumentos Internacionais e
regionais, com destaque para a Declaração de Beijing e sua Plataforma de Acção; a Convenção para
a Eliminação de Todas Formas de Discriminação contra as Mulheres; o Protocolo de Género da União
Africana, entre outros instrumentos.
Em 2015, o nosso país assumiu, solenemente, a implementação dos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável, relacionados com a Igualdade de Género e Empoderamento da Mulher, cujo Objectivo
5 determina que os países devem: ALCANÇAR A IGUALDADE DE GÉNERO E EMPODERAR TODAS AS
MULHERES E RAPARIGAS.
Ao assumir este compromisso, o Estado moçambicano declarou o seu cometimento em trabalhar
colectivamente com vista a “não deixar ninguém para trás”.
De igual modo, comprometeu-se a usar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável como uma
referência para a Agenda Nacional de desenvolvimento e padrão de desenvolvimento até 2030. É o
que temos vindo a fazer, sem grandes gritos.
Com efeito, o Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 definiu – na Prioridade II, relativa ao
Desenvolvimento do Capital Humano –, como um dos seus objectivos estratégicos, “promover a
igualdade e equidade de género nas diversas esferas do desenvolvimento económico, social e
cultural... [e] assegurar a protecção e desenvolvimento integral da criança...”.
Materializando este pressuposto, aprovamos recentemente a nova Política de Género e Estratégia
da Sua Implementação; o Plano Nacional para o Avanço da Mulher 2018-2024; o Plano Nacional
de Prevenção e Combate à Violência Baseada no Género 2018-2022; o Plano Nacional de Acção
sobre Mulher, Paz e Segurança, instrumentos que guiam a implementação de acções em todas as
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instituições públicas e privadas, sociedade civil, confissões religiosas e outros sectores da sociedade.
A Política de Género e Estratégia de Sua Implementação estabelece como objectivo central: “Orientar
de Forma Integrada as Principais Linhas de Actuação na Promoção da Igualdade de Género e o
Respeito pelos Direitos Humanos”, tendo como missão “Promover Atitudes e Práticas Favoráveis à
Igualdade e Equidade de Género”.
Alguns avanços notáveis referem-se ao número de raparigas nos níveis secundário e universitário
que, entre 2015 e 2017, aumentaram de 48,5% para 49%, no secundário, e de 42,2% para 45%, no
ensino universitário.

Por outro lado, apraz-nos registar o incremento do número de mulheres a participarem, em pé de
igualdade com o homem, nos órgãos de tomada de decisão no Parlamento, no Governo, na liderança
dos órgãos locais, na Magistratura, nas Forças de Defesa e Segurança e nas diversas áreas da vida
social, incluindo o sector privado.
Importa destacar a participação, quantitativa e qualitativa, de mulheres no sector de educação,
como professoras nos vários subsistemas; no sector da saúde, como enfermeiras e médicas; nos
serviços financeiros, nas instituições de justiça, no sector informal, onde palmilham o país e o
exterior, buscando o sustento para os seus e dinamizando a economia, e em outras actividades.
São estas mulheres, algumas das quais não têm a sua actividade reconhecida, que, desafiando
preconceitos e, por mérito próprio, participam na transmissão de valores e na produção da riqueza do
nosso país, mostrando claramente que homens e mulheres são verdadeiros parceiros na construção
de uma sociedade mais justa e equitativa.
Estes são alguns exemplos dos progressos alcançados, dentre vários, em resultado da implementação
de acções de promoção da igualdade e equidade de género, que gostaríamos de partilhar com todos,
em particular, com os nossos irmãos da SADC.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Caros Participantes,
Apesar dos passos significativos que temos dado, subsistem enormes desafios pela frente.
Precisamos de divulgar mais o movimento ElesPorElas. Há que envolver a comunicação social e
aprimorar a socialização da iniciativa nas escolas e universidades, locais de trabalho e de culto.
Convidamos a todos para a organização de eventos de divulgação da iniciativa e recolha de assinaturas
em todo o país, e a realização de campanhas de consciencialização para homens e rapazes.
Em todas as nossas abordagens, temos de divulgar as estratégias adoptadas pelo Governo de
Moçambique, em relação à igualdade do género e empoderamento da mulher.
Como Estado, queremos aqui reiterar o nosso compromisso em cumprir, e fazer cumprir, os
instrumentos jurídicos por nós adoptados para a valorização da mulher e do seu papel na sociedade.
Fazemo-lo com naturalidade e convicção, pois partilhamos dos fundamentos desta iniciativa e,
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através dela, damos continuidade a uma sólida tradição e à nossa maneira de ser e estar, reflectidas
na legislação e materializadas nos nossos instrumentos de governação.
Quero agradecer à Assembleia da República por esta iniciativa e, termino, convidando a todos os
presentes a assinarem os documentos, em circulação nesta sala, manifestando o seu compromisso
com esta causa nobre.
De igual modo, todos os cidadãos poderão prosseguir este movimento, usando a plataforma online
Heforshe.org.

Pela vossa atenção!
Muito obrigado!
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Assinatura do Memorando de Entendimento entre os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países

FÓRUM DE NEGÓCIOS MOÇAMBIQUE-QUÉNIA
APROVEITANDO A OPORTUNIDADE DO MOMENTO
Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, por ocasião do Fórum de Negócios Moçambique-Quénia
Nairobi, Novembro de 2018

Presidentes Nyusi e Kenyatta
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Sua Excelência Uhuru Kenyatta, Presidente da República do Quénia;
Senhor Vice-Presidente da República do Quénia;
Senhores Membros do Governo da República do Quénia;
Senhores Membros do Governo da República de Moçambique;
Senhor Presidente da Câmara do Comércio da República do Quénia;
Senhor Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique;
Estimados Deputados da Assembleia da República de Moçambique;
Senhores Representantes de órgãos do Estado queniano e moçambicano;
Caros Homens de Negócios do Quénia e Moçambique;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Em Moçambique temos um provérbio – e acredito que seja africano – que diz: Kila Kitu kina muda
wake (Há tempo para tudo). E os cristãos replicam dizendo: “Na vida, há tempo para tudo… há tempo
para plantar e há tempo para colher…”.
É assim que eu gostaria de iniciar esta minha breve intervenção, advertindo que é já momento
de os empresários quenianos e moçambicanos, juntos, trabalharem e fazerem crescer as nossas
economias.
Este é o tempo oportuno, e deve ser considerado o ponto de partida, para uma profunda e verdadeira
viragem, com vista a desenvolver os nossos países, explorando as oportunidades existentes, que não
são poucas.
Nós, os Governos, faremos a nossa parte através de facilitações ao sector privado, criando um
ambiente de negócios favorável para o vosso sucesso.
Permitam-me que, em primeiro lugar, agradeça ao meu irmão Uhuru Kenyata, Presidente da
República do Quénia, por me ter dado esta oportunidade de me dirigir a vós. Quero agradecer,
igualmente, aos organizadores e aos co-organizadores deste evento, nomeadamente, o Governo e
a Câmara de Comércio do Quénia, a CTA, o APIEX e o Alto Comissariado de Moçambique no Quénia,
por nos proporcionarem esta excelente plataforma que visa explorar oportunidades de negócios nos
nossos dois países irmãos e potenciar o estabelecimento de parcerias do sector empresarial privado
moçambicano e queniano.
Saúdo efusivamente a todos os presentes, em especial aos “campeões” da produção, do
desenvolvimento sócio-económico, que sóis vós, distintos empresários, a força motriz para a
robustez das nossas economias.
Estamos convictos de que, deste encontro, brotarão iniciativas concretas de negócios e investimentos,
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assentes numa parceria estratégica e sustentável, que privilegia o pleno aproveitamento de
oportunidades de negócio de que os nossos dois países dispõem, contribuindo dessa forma para
o aumento do comércio intra-africano, realizando assim o projecto da União Africana, sobretudo a
Agenda 2063 – “A África que Queremos”.
Estimados Empresários,
Moçambique e Quénia estão ligados por laços históricos que datam do Século V, momento
caracterizado pelas migrações dos povos bantu para as regiões norte e oeste de Moçambique,
instalando portos comerciais suaílis no litoral. Como podem ver, nessa altura já falávamos de
relações comerciais; o que quer dizer que as fundações para desenvolvermos as trocas comerciais
hoje, foram lançadas pelos nossos antepassados.
O mundo não nos espera; as dinâmicas e o ritmo a nível do comércio internacional estão cada vez
mais acelerados. A tónica num comércio cada vez mais intenso tem sido a opção dos Estados; e nós
acreditamos que é possível acompanhar esse passo, essa marcha.
Como dirigentes, continuaremos a envidar esforços para o estabelecimento de melhores condições
para que os nossos empresários continuem a incrementar os seus negócios e investimentos.
É neste diapasão que eu e o meu irmão Uhuru Kenyata, durante a sua visita em Moçambique,
decidimos, sem receio, pela supressão de Vistos em passaportes normais/ordinários entre os
nossos países, concretizando assim, mais um sonho da União Africana, de ver as suas fronteiras
abertas para todos os africanos. Esperamos que, com esta medida, o sector empresarial saiba
explorar e possa dinamizar as nossas trocas comerciais, através da sua livre circulação.
Distintos Participantes,
Moçambique – como forma de acelerar o desenvolvimento do país, através do aumento da produção
e produtividade – elegeu quatro áreas sobre as quais incide o seu esforço, nomeadamente:
Agricultura, Infra-estruturas, Energia e Turismo. Em todas estas áreas, Moçambique tem vantagens
comparativas na região e no continente. O grande exercício, agora, é transformar as oportunidades
em vantagens competitivas. Pois vejamos: a partir do Porto de Maputo, que se situa no sul do país,
pode-se alcançar a África do Sul, Zimbabwe e Swazilândia, através da via férrea e rodoviária, podendose continuar até ao Oceano Atlântico. Do Porto da Beira, no centro de Moçambique, penetra-se no
Zimbábwe, Malawi, Zambia e continua-se para a África Central.
Do Porto de Nacala, o porto natural de águas profundas, que se encontra no norte do país, e muito
próximo de Mombassa, chega-se por ferrovia ao Malawi e continua-se para a Zâmbia.
Como se pode ver, Moçambique é um entreposto natural capaz de escoar tudo o que é produzido no
interland, facilitando a sua exportação ou comercialização a custos competitivos.
Para investimentos na área agrícola, Moçambique apresenta uma extensa terra arável, com muitos
rios de cursos permanentes, com potencial para a produção do algodão, cajú, milho, arroz, batata,
feijões, cana de açúcar, copra, tabaco, chá, macadâmia, hortícolas, fruta diversa, bem como para o
pasto de gado.
No que se refere a infra-estruturas, somos um país em franco crescimento e, consequentemente,
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com uma elevada demanda e, segundo a nossa posição geo-estratégica na região, conforme nos
referimos, o Governo promove a construção de infra-estruturas como ferrovias, portos, estradas,
pontes, barragens, entre outras, além de habitações de custo acessível.
Relativamente ao sector de energia, estamos apostados em suprir o déficit regional e global de
energia, usando o potencial que temos para a sua produção na base dos recursos de que dispomos,
nomeadamente, cursos de água para a fonte hídrica, hidrocarbonetos, com particularidade na
abundância do gás, carvão e tantos outros, como solar e eólica.
O plano de iluminar África até 2030 deve ser realidade e deve ser realizado com a participação dos
próprios africanos.
No que se refere ao turismo, destacamos a existência de uma costa longa, com mais de 2.700 km
de praias cristalinas, muitas delas ainda não exploradas; um manancial de parques e reservas que
facilitam o ecoturismo, o lazer, sem descurar o conforto.
Sabendo que o Quénia é também campeão em África no sector do turismo, este goza de uma grande
vantagem para concorrer com o mundo no sector do turismo, em Moçambique, em parceria com as
suas contrapartes moçambicanas, algumas das quais aqui presentes.
Nisto tudo, o que nos deve desafiar é que a balança comercial entre Moçambique e o Quénia é
equilibrada; mas ainda não atingiu o nível desejado.
O reforço da cooperação bilateral entre os nossos dois países, que os Governos estão a promover, irá
permitir o alcance desses objectivos.
As oportunidades estão também na nossa actividade tradicional, fonte de renda e parte da dieta
de muitas famílias. Refiro-me à pesca. Em Moçambique pescam-se variedades de peixes, capturase o melhor camarão do mundo, o caranguejo, a lagosta, o atum – só para citar alguns exemplos.
Estamos, com sucesso, a promover o cultivo da tilápia, com boa aceitação no mercado nacional e
internacional. A pesca em Moçambique é uma actividade com pouco risco e de retornos rápidos.
Caros Empresários,
Através do estabelecimento da Comissão Mista entre Moçambique e Quénia, identificámos áreas que
vão alavancar as nossas relações comerciais, com destaque para a agricultura, recursos minerais e
desenvolvimento de infra-estruturas; mas não limitamos o sector privado, que pode optar por outras
actividades viáveis.
Depois da visita do Presidente Kenyata à Moçambique, já se nota grande movimento no sector de
agricultura, importação do carvão de Moçambique, no de açúcar, etc... Mostramos que as nossas
visitas não são cosméticas, produzem resultados. Depois desta experiência, serão ainda maiores.
Queremos aqui enaltecer a gradual presença de empresários quenianos que têm apostado no
estabelecimento de projectos de investimento no nosso país.
Nesta última década, foram aprovados 7 projectos de investimento, envolvendo investidores privados
quenianos, no valor de mais 2,3 milhões de dólares americanos, susceptíveis de criar 810 postos de
trabalho para os cidadãos moçambicanos, nas áreas de transportes, turismo, indústria e serviços.
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Volto a afirmar que ainda é pouco, mas trata-se de um bom começo, que deve ser consolidado, pois
tem estado a servir de exemplo de exercício de implementação das políticas definidas pela União
Africana.
Em Moçambique, temos um quadro jurídico favorável para o desenvolvimento de negócios,
reconhecido, e ainda estamos em processo de reformas, de modo a criar maior conforto para os
investidores e demais operadores em Moçambique.
Queremos encorajar e estimular a vossa participação activa, que se pode concretizar em forma de
investimentos que privilegiem parcerias público-privado e outras formas inovadoras de investimento.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Maji Hayachamuki Yakishushwa kwa moto. Para os irmãos que nos escutam em português, quer
dizer "a água não pode ferver se for retirada do fogo". Por isso, temos de manter a água no fogo
para que ela, efectivamente, ferva. E ninguém melhor do que vocês pode concretizar este sonho de
investir em Moçambique e em Quénia, para tirarmos os nossos países da pobreza.
Temos de ser mais agressivos na industrialização dos nossos países, no agro-negócio e agroprocessamento, e nas trocas comerciais entre os dois países. Só assim iremos reduzir a factura de
vida dos nossos concidadãos.
Estamos a dizer sim às relações de amizade e cooperação; mas estas devem ser sustentadas por
uma diplomacia económica sólida, como a que os dois Governos estão a promover, e são uma
agenda prioritária.
Para terminar a minha intervenção, gostaria de desafiar aos caros empresários moçambicanos e
quenianos a arregaçar as mangas e trabalhar, arduamente, para o bem-estar e prosperidade dos
nossos povos!

Asante sana!

O nosso muito obrigado!
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Presidente da República visitando um dos empreendimentos económicos do Quénia
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Presidente da República discursando na abertura da Assembleia

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, na cerimónia de Abertura da 44ª Assembleia Plenária do Fórum
Parlamentar da SADC
Cidade de Maputo, 3 de Dezembro de 2018

Presidente da República pousa em Foto de Família com os participantes do Fórum Parlamentar da SADC
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Senhor Presidente da Assembleia Nacional da República de Angola e Presidente do Fórum
Parlamentar da SADC;
Senhora Presidente da Assembleia da República de Moçambique;
Senhora Presidente do Grupo Regional de Mulheres Parlamentares da SADC;
Respeitados Titulares dos Órgãos de Soberania;
Senhores Presidentes dos Parlamentos dos Países Membros da SADC;
Senhores Deputados da Assembleia da República de Moçambique;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Ilustres Chefes das Missões Diplomáticas e Consulares e Representantes de Organizações
Regionais e Internacionais;
Senhora Secretária-Geral Interina do Fórum Parlamentar da SADC;
Senhores Secretários-Gerais dos Parlamentos dos Países da SADC;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal de Maputo;
Distintos Delegados;
Ilustres Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É bastante honroso e gratificante dirigir-me a tão magna audiência, aqui reunida, composta por
distintos e legítimos representantes dos povos da África Austral, alguns dos quais tivemos o
privilégio de nos encontrar durante o lançamento da iniciativa “Eles por Elas”.
Quero, por isso, começar esta intervenção, saudando a todas as delegações dos Parlamentos dos
Estados-Membros da SADC e às demais entidades participantes nesta 44ª Assembleia Plenária do
Fórum Parlamentar da SADC.
Sintam-se verdadeiramente em casa, numa casa africana, onde todos reunidos à volta duma mesma
fogueira, num ambiente de irmandade, buscam soluções para uma África Austral próspera, solidária
e em paz.
Ilustres Delegados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Desde a sua criação, o Fórum Parlamentar da SADC tem realizado várias acções, sendo de destacar a
aprovação da Lei Modelo de Combate ao HIV/SIDA e a Lei Modelo para a Erradicação de Casamentos
Prematuros e Protecção de Menores em Casamentos na África Austral. Estes instrumentos visam a
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implementação da política de género e equidade estabelecida pela União Africana, e pelos Marcos
de Referência para Parlamentos Democráticos na África Austral.
No concernente ao fortalecimento dos processos políticos, o Fórum tem desempenhado um papel
importante na observação dos processos eleitorais nos nossos países. Com a sua participação,
o Fórum oferece contribuições valiosas para que os processos eleitorais decorram em estrita
observância da lei e que os conflitos, que porventura surjam, sejam solucionados pacificamente, em
prol da Paz e estabilidade na região. Pelo trabalho desenvolvido, endereçamos as nossas felicitações
ao Fórum Parlamentar da SADC.
Apraz-nos acolher este debate no nosso solo pátrio, sobretudo neste momento em que temos
vindo a acumular experiência no que tange ao processo de diálogo e de consolidação da Paz, que
acontece com a prestimosa colaboração da Assembleia da República e de outros actores nacionais
e internacionais.
É na nossa Casa do Povo, a Assembleia da República, onde as aspirações do Povo, manifestadas
através do diálogo, são legitimadas e transformadas em leis.
O diálogo é o caminho escolhido pelos moçambicanos na busca de soluções exequíveis para a
consolidação da Paz e da democracia, rumo ao bem-estar dos moçambicanos.
De um modo geral, podemos afirmar que estamos satisfeitos com o curso dos processos de gestão
dos diferendos políticos que se verificam nalguns países onde mantemos, sempre, uma abordagem
equilibrada e orientada para resultados. A esse propósito, permitam-me que destaque os países
onde o antigo Presidente Joaquim Alberto Chissano nos tem representado, com muito prestígio,
dando a contribuição dos moçambicanos.
No plano da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, urge sugerir aos nossos parlamentares que a
nossa região continue a aprimorar as abordagens sobre a pobreza, bem como o quadro dos Acordos
de Parceria Económica com nossos parceiros estratégicos.
Esta acção pode ser melhor conduzida se tivermos organismos fortes, representantes dos mais
elementares anseios das comunidades de que sois dignos mandatários. Nesse aspecto, a vossa
coordenação é necessária e fundamental.
Distintos Delegados,
Ao procedermos à abertura solene da Quadragésima Quarta Assembleia Plenária do Fórum
Parlamentar da SADC, cujo lema é “Transformação do Fórum Parlamentar da SADC em Parlamento
Regional da SADC”, temos a certeza de que o lema escolhido nos remete a mais um desafio para
os nossos Estados, rumo a uma integração regional mais inclusiva e participativa, reflectindo os
anseios dos nossos povos na defesa dos direitos de cidadania e promoção do desenvolvimento da
nossa região.
A nossa região clama por uma organização representativa, forte e capaz de se impor como bloco
sólido no contexto internacional.
Como sabemos, a transformação do Fórum Parlamentar da SADC em Parlamento Regional da SADC
mereceu especial atenção na 38ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo, que teve lugar em
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Windhoek, Namíbia, de 17 a 18 de Agosto de 2018.
Nessa sessão, foram tomadas importantes deliberações, sendo de destacar a orientação dada ao
Secretariado Executivo da SADC no sentido de, em colaboração com o Fórum Parlamentar da SADC,
avaliar a viabilidade da proposta de transformação do Fórum Parlamentar da SADC em Parlamento
Regional, tomando em consideração as contribuições que os Estados-Membros irão submeter à
reunião do Conselho de Ministros da SADC, a ter lugar em Março de 2019.
Temos, felizmente, uma experiência acumulada – quer ao nível dos órgãos executivos da SADC, quer
ao nível do próprio Fórum Parlamentar da SADC e dos outros fora regionais , que nos permite avaliar
até que ponto podemos, ou não, avançar para a criação de uma Estrutura Parlamentar Regional.
É nossa convicção que o gradualismo é a via mais recomendada para a plena operacionalização de
um parlamento regional. Aliás, o processo de integração na SADC tem seguido este caminho por se
tratar de questões complexas e delicadas, pois envolvem a soberania e a organização dos Estados
membros, por um lado, e o funcionamento interno da própria SADC, por outro lado.
Haverá questões de natureza financeira que, temos total confiança, poderão ser ultrapassadas com
a competência e criatividade que nos habituamos a ver nesta organização.
Ainda assim, Moçambique, ciente da necessidade da existência e da importância de um Parlamento
ao nível da região da SADC, está a trabalhar com vista ao cumprimento dos prazos fixados na Cimeira
da SADC para a implementação deste desiderato. A nossa presença nesta sessão, e noutros eventos
relacionados, faz parte deste processo.

Estimados Participantes;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Os Povos da região clamam pela paz, desenvolvimento económico sustentável e inclusivo, preservação
do meio ambiente, segurança alimentar e nutricional, e eliminação das doenças endémicas.
Um provérbio africano diz: Se queres ir depressa, vai sozinho; mas se queres chegar longe, vai
acompanhado. Quer isto dizer que, se queremos alcançar as condições que nos permitam ir de
encontro aos anseios e aspirações dos nossos concidadãos, devemos unir-nos e trabalhar juntos,
devemos reforçar a integração ao nível da região.
É imperioso ir além da simples aproximação das políticas estaduais e passar a desenvolver
verdadeiras políticas jurídicas comuns, definidas e implementadas no seio da SADC.
Vários estudos indicam que uma das condições para uma efectiva integração é a aproximação dos
ordenamentos jurídicos nacionais; isto é, não há integração com uma divergência significativa entre
as leis dos Estados Membros.
O caminho para uma convergência das legislações a nível da região passa, necessariamente, por um
órgão que promova a harmonização e a uniformização das legislações estaduais.
A harmonização das políticas nacionais e instrumentos legais dos países membros, e o seu
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alinhamento com o Tratado da SADC e com os diversos protocolos sectoriais, é fundamental no
processo de integração regional. Neste, em particular, o parlamento pode desempenhar um papel
fundamental.
A harmonização não deve ser entendida como a substituição ao poder legislativo estadual. O
Parlamento da SADC pode complementar o trabalho realizado pelos parlamentos dos Estados
Membros, através da aprovação de leis-modelo que facilitem a domesticação das políticas da SADC.
Assim, independentemente do modelo de funcionamento que for escolhido, temos a convicção
de que com a criação do parlamento, a legislação produzida a nível da SADC vê reforçadas as
probabilidades de aplicação efectiva.
Contudo, e tal como vem acontecendo com a nossa organização mãe – a SADC -, estamos certos
de que o tempo e a realidade dar-nos-ão o caminho a seguir, porque a experiência mostra-nos o
imperativo de se analisar, cuidadosa e criteriosamente, as escolhas que fazemos para a vida da
nossa organização regional.
O ditado que diz Quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento, induz-nos a
aproveitar estes momentos de debate e reflexão para assegurar que, efectivamente, firmamos os
órgãos da nossa organização em solo estável e com raízes profundas para que ela seja resiliente e a
sua vitalidade prevaleça ao teste do tempo e a qualquer intempérie.
Estamos confiantes de que os debates que terão lugar neste evento irão indicar as melhores trilhas
a percorrer nesta caminhada, rumo a um Parlamento da SADC que, ao invés de um órgão legislativo
supranacional, seja um verdadeiro veículo de união, concórdia, inclusão e bem-estar da nossa
comunidade regional.
A terminar, desejamos a todos uma frutífera participação nesta 44ª Sessão da Assembleia Plenária
do Fórum Parlamentar da SADC e que as deliberações deste órgão contribuam para consolidar a
nossa irmandade e o nosso percurso, enquanto que organização regional.
Estando a escassos dias para o fim do ano, desejo a todos, felicidades, sucessos e próspero ano novo!
Com estas palavras, temos a honra de declarar solenemente aberta a 44ª Assembleia Plenária do
Fórum Parlamentar da SADC.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Pódio da Assembleia Plenária do Fórum
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CAPÍTULO VIII

ESTADO DA NAÇÃO

Presidente da República apresentando o Informe sobre o Estado Geral da Nação

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AVANÇOS E DESAFIOS PARA A NAÇÃO
Informação anual do Chefe de Estado à Assembleia da República sobre o Estado Geral
da Nação
Cidade de Maputo, 19 de Dezembro de 2018

Convidados escutando atentamente ao Informe do Chefe de Estado
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Senhora Presidente da Assembleia da República;
Senhor Primeiro-Ministro;
Venerando Presidente do Tribunal Supremo;
Venerando Presidente do Tribunal Administrativo;
Venerando Presidente do Conselho Constitucional;
Digníssima Procuradora-Geral da República;
Digníssimo Provedor de Justiça;
Senhores Deputados da Assembleia da República;
Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros;
Senhora Governadora da Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Senhores Dirigentes e Membros de Partidos Políticos;
Senhores Representantes das Confissões Religiosas;
Senhores Representantes das Organizações da Sociedade Civil;
Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados em Moçambique;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Compatriotas,

INTRODUÇÃO
1. Esta é a quarta vez que prestamos, perante esta Magna Assembleia, uma informação sobre a
Situação Geral da Nação.
2. Mantemos hoje a mesma emoção, o mesmo sentimento de dever, o mesmo compromisso com a
verdade.
3. Sabemos que quem nos escuta é a inteira Nação moçambicana que aqui, nesta Magna Assembleia,
se faz representar pelos Ilustres Deputados, que são os dignos mandatários do povo.
4. Começo por saudar os senhores deputados: saúdo cada um de vocês em particular.
5. Mas saúdo, sobretudo, o que vocês representam: o sentido nobre de servir os outros, de defender
os interesses sagrados da Nação Moçambicana.
6. A nossa saudação é extensiva a todos os moçambicanos, crianças, mulheres, jovens, homens
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idosos em todo território nacional e na diáspora.
7. Todos somos uma única entidade que luta todos os dias para que Moçambique seja melhor, mais
próspero e mais desenvolvido.
8. Uma saudação especial vai para os partidos políticos que constituem as bancadas parlamentares
desta Magna Assembleia que, em tempo útil, também souberam reunir consensos e aprovaram,
dentro da sua nobre função, vários instrumentos legislativos que asseguram o funcionamento do
país.
9. Antes de prosseguirmos, permitam-me que manifeste profunda consternação pelo
desaparecimento físico da Ilustre Deputada Olinda Francisco Langa Mith, do círculo eleitoral da
Província de Gaza.
10. À família enlutada, e à Bancada Parlamentar do Partido FRELIMO, endereçamos as nossas mais
sentidas condolências.
11. As nossas preces e sentimentos de pesar vão, igualmente, para as famílias moçambicanas que
perderam os seus entes queridos em consequência do desabamento da Lixeira de Hulene, na Cidade
de Maputo, e dos diversos sinistros ocorridos um pouco por todo o país.
12. Em 2014 apresentei o meu compromisso com o povo. Na altura, afirmei que pretendia liderar um
novo ciclo de coesão entre os moçambicanos, um ciclo de desenvolvimento económico sustentável
e de solidariedade social.
13. No mesmo momento, enfatizei que sempre lutei por aquilo em que acredito, consciente de que o
mais importante, no percurso das nossas vidas, é transformar obstáculos em oportunidades, unir a
nossa diversidade para a construção de um destino que todos ansiamos e partilhamos.
14. Por isso, da mesma forma como nos comprometemos, devemos ter a coragem de dizer a verdade.
15. Se não soubermos manter este compromisso com a verdade, perderemos a confiança dos que
esperam que cumpramos aquilo que prometemos.
16. O nosso informe será exaustivo, passando em revista as realizações que obedeceram às
prioridades definidas pelo Programa Quinquenal do Governo 2015-2019.
17. Por isso, permitam-me que antecipe a nossa leitura sobre o Estado da Nação, dizendo que 2018
foi um ano caracterizado pelos esforços colectivos rumo à estabilidade sócio-política e pela retoma
da nossa economia.
18. Todas as realizações que conquistamos não teriam sentido se não tivéssemos consolidado a
nossa estabilidade social e política.
19. Todos os avanços realizados ganham sentido porque se inscrevem numa visão de retoma da
economia nacional.

I. CONSOLIDAÇÃO DA UNIDADE NACIONAL, PAZ E SOBERANIA
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Senhora Presidente da Assembleia da República;
Digníssimos Deputados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

a) Consolidação da Unidade Nacional
20. Como acabamos de afirmar, o ano de 2018 foi caracterizado por um ambiente de paz, estabilidade
e funcionamento normal das instituições democraticamente estabelecidas.
21. 2018 ficará definitivamente marcado como ano da concórdia entre as forças políticas nacionais.
22. Como forma de perpetuar o legado do Arquitecto da Unidade Nacional, procedemos ao
lançamento do Ano Doutor Eduardo Chivambo Mondlane, para que a sociedade, sobretudo, os
nossos jovens se inspirem e valorizem a Unidade Nacional e desenvolvam o amor à Pátria.
23. Intensificamos a interação com as comunidades moçambicanas na diáspora, à margem das
visitas de Estado, oficiais e de trabalho, efectuadas ao exterior, permitindo a solução de parte das
suas preocupações, entre as quais, a emissão de documentos de identificação e maior vínculo à sua
pátria.
24. Consequentemente, procedemos à emissão, e envio ao exterior, de mais de 4 mil bilhetes de
identidade para os nossos compatriotas residentes na África de Sul e eSwatini, e, através das nossas
brigadas, estamos a atender a cidadãos nacionais residentes em outros países.
25. Realizamos festivais e feiras nacionais, e locais, com a clara intenção de aprofundar os laços
culturais que nos unem de Norte a Sul de Moçambique.
26. Devem ser referidos o Quinto Festival Nacional dos Jogos Tradicionais, em Nampula, a Décima
Edição do Festival Nacional de Cultura, em Niassa; o Festival dos Combatentes, em Sofala, como
forma de consolidar a identidade cultural, promover a solidariedade e incutir valores patrióticos nas
camadas mais jovens.

b) Consolidação da paz
(i) Processo de Diálogo com a Renamo
27. Antes de abordar este ponto, queremos, uma vez mais, em nome dos moçambicanos, lamentar
o desaparecimento físico do irmão, Líder da RENAMO, o Senhor Afonso Marceta Macacho Dlakama.
28. A contribuição de Afonso Dlakama foi decisiva para colocar um ponto final a um passado
carregado de suspeitas, de ódio e de mortes.
29. Na interação pessoal com Afonso Dhlakama, procurámos sempre aproximar os moçambicanos,
em defesa dos interesses comuns que nos fazem ser uma nação.
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30. Em cada passo mantínhamos vivo o mesmo princípio: aquilo que nos podia unir era mais forte
do que o que nos separava.
31. Façamos desta experiência construída por moçambicanos uma referência de convivência dos
moçambicanos, incluindo os Digníssimos Deputados da Assembleia da República.
32. Nós, moçambicanos, não nos podemos guiar por políticas que nos fragmentem, como um único
povo.
33. Não podemos nunca mais, em nome de disputas internas, prejudicar o nosso desenvolvimento.
34. No quadro da consolidação da paz, alcançamos importantes consensos entre o Governo e a
Renamo, em torno da descentralização da Administração Pública e assuntos militares.
35. À luz dos consensos sobre a descentralização, saudamos aos Ilustres Deputados da Assembleia
da República pela postura patriótica e de Estado demonstrada, ao aprovar a revisão pontual da
Constituição e de mais legislação sobre os órgãos autárquicos e locais.
36. Estes instrumentos viabilizaram as Quintas Eleições Autárquicas de 10 de Outubro do corrente
ano.
37. Saudamos o povo moçambicano por, mais uma vez, ter exercido o seu dever cívico e de cidadania,
participando de forma ordeira e pacífica no processo.
38. Foram as primeiras eleições na história da nossa democracia, que contaram com a aceitação dos
resultados eleitorais por todos os partidos políticos representados na Comissão Nacional de Eleições,
em quarenta e sete Municípios, tendo sido apenas contestados resultados em cinco Municípios.
39. Deste processo, surgiu a recomendação e necessidade de, os órgãos competentes, aperfeiçoarem
as suas instituições com métodos e mecanismos ainda mais eficientes, tornando-as mais
transparentes na sua atuação.
40. O melhor que podemos fazer é prevenir a existência de reclamações, reforçando os mecanismos
de funcionamento e controle do processo eleitoral.
41. Apraz-me, deste modo, partilhar os seguintes progressos, após o processo de descentralização,
na implementação dos consensos sobre Assuntos Militares:
• O início de actividades da Comissão de Assuntos Militares e Grupos Técnicos Conjuntos de
Trabalho do Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), Monitoria e Verificação, e a
de Enquadramento nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
• Nomeação interina dos Oficiais Generais oriundos da RENAMO, em três departamentos do
Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, num processo que
deverá ser completado logo que a Renamo concretizar os passos subsequentes, que são da sua
responsabilidade, conforme o Memorando tornado público, para o acompanhamento por todos
os moçambicanos.
• Planeamento e programação do Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), e
mobilização de recursos internos e externos para a sua implementação célere.
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42. Como Governo, continuaremos a promover acções e actividades concorrentes para a concórdia
entre os moçambicanos, através da reconciliação, justiça e boa governação, pelo que, encorajamos
a todas as forças vivas da sociedade para colaborarem para a manutenção de uma paz sustentável
e perene.

(ii) Ataques de Malfeitores no Norte da Província de Cabo Delgado
43. A nossa marcha para a conquista plena da independência económica não é bem vista por grupos
de interesses adversos.
44. Assim se explicam os novos fenómenos de crime organizado nas zonas de exploração de recursos
minerais, que representam um novo desafio para todos os moçambicanos.
45.Ao longo de 2018,foram detidos e levados à barra da justiça cerca de cento e oitenta e nove insurgentes,
associados aos focos de ataques bárbaros contra as comunidades, em alguns distritos da província
de Cabo Delgado.
46. Na sequência das operações de busca e neutralização dos malfeitores que perturbam o sossego
das populações em quatro distritos nortenhos de Cabo Delgado, durante os últimos dias, foram
localizados e detidos vários cidadãos envolvidos em crimes que vão desde o recrutamento e o
incitamento à violência, até à execução de crimes bárbaros.
47. O carácter particularmente bárbaro dos ataques denuncia a natureza destes malfeitores e revela
quanto é desesperada a sua acção.
48. Somando-se à resposta das Forças de Defesa e Segurança, as próprias comunidades têm
respondido às provocações e mantido uma colaboração activa com as nossas Forças.
49. Em resultado destas acções, as investidas dos malfeitores estão sendo fragilizadas.
50. Instruímos as Forças de Defesa e Segurança para consolidarem os resultados alcançados, com
vista à reposição célere da tranquilidade naquela região do nosso país.

c) Defesa da Soberania
51. Intensificámos o empenho das nossas Forças De Defesa e Segurança na protecção civil, do meio
ambiente e dos recursos naturais do país, resultando na redução do corte indiscriminado de madeira,
garimpo ilegal de minérios e da caça furtiva, sobretudo na Reserva do Niassa.
52. Intensificámos as medidas de monitoria e fiscalização das nossas fronteiras terrestres, marítimas
e águas interiores, reduzindo a migração ilegal, o contrabando, a pesca ilegal; entre outros actos
ilícitos.
53. Nesta senda, importa destacar a nossa cooperação no patrulhamento da zona económica
exclusiva de Moçambique, em colaboração com a Tanzânia, Madagáscar e Seycheles, no âmbito da
Parceria com a Comissão do Oceano Índico.
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II.DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO E SOCIAL
a) Educação
54. Na educação expandimos a rede, disponibilizando 1.207 novas salas de aulas, correspondentes a
um aumento de 3% em relação ao ano anterior, beneficiando um adicional de 78.450 alunos.
55. Incrementámos o efectivo escolar do Ensino Técnico-Profissional, passando de cerca de 85 mil
alunos, em 2017, para 88 mil, em 2018 – dos quais, cerca de 42 mil são raparigas –, o que representa
um crescimento de 36,94% para 48,05%.
56. Expandimos o Programa de Ensino Secundário à Distância para 310 escolas, assegurando o
acesso a mais de 32 mil e 800 alunos.
57. Capacitámos 1.378 professores e 100 formadores em língua de sinais e sistema braille para elevar
as suas competências de atendimento a alunos com necessidades especiais.
58. Contratámos cerca de 5 mil professores, perfazendo 30 mil e 243, nos anos 2015 a 2018, dos
quais, cerca de 4 mil e oitocentos para o ensino primário.
59. Procedemos ao pagamento de horas extraordinárias aos professores, reduzindo, assim, a dívida
que era de 708 milhões de meticais, em 2013, para 157 milhões de meticais, em 2018, perspectivandose a sua amortização em 2019.
60. Alocámos cerca de 250 mil carteiras, de um total de 700 mil carteiras previstas até ao fim do
quinquénio, retirando do chão cerca de um milhão de crianças, em 2018.
61. Distribuímos gratuita e atempadamente mais de 14 milhões de livros do ensino primário, incluindo
do ensino bilingue, e 10 mil livros do Sistema Braille, beneficiando, no total, cerca de 6,5 milhões de
alunos.
62. Expandimos o Programa Nacional de Alimentação Escolar em 718 escolas primárias, sobretudo
em zonas com insegurança alimentar, beneficiando mais de 304 mil alunos.
63. Aprovámos a nova Lei de Revisão do Sistema Nacional de Educação, passando o ensino primário
de sete para seis anos, alargando a educação obrigatória até à nona classe.
64. No ensino superior, aprovámos o novo Regulamento de Inspecção às Instituições de Ensino
Superior e a legislação sobre o Licenciamento e Funcionamento das Instituições de Ensino Superior,
como forma de melhorar a qualidade neste sub-sector.
65. Não obstante os ganhos alcançados no sector de educação, continuamos com desafios no que
tange à capacitação de professores e gestores escolares, a construção de mais salas de aulas e
aquisição de mais carteiras, e a redução do rácio alunos por professor.
66. Estimadas e estimados Deputados, permitam-me que faça um pequeno parêntesis na
apresentação de contas.
67. Nós falamos de inclusão social; falamos da distribuição real da riqueza.
68. Falamos do apoio e incentivo à rapariga e classes desfavorecidas.
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69. E muito estamos a fazer nessa direcção. Mas eu queria anunciar o seguinte, perante toda a Nação:
a partir de 2020, todas as raparigas e rapazes passarão a ter isenção total da taxa de inscrição
escolar, até ao nono ano de ensino.
70. Não podemos implementar de imediato esta medida, uma vez que as matrículas do próximo ano
já estão em curso.
71. Mas, a partir de 2020, ninguém mais terá que pagar a chamada “matrícula”, até ao novo ano de
ensino.

b) Saúde
72. No domínio da Saúde, expandimos a rede sanitária, construindo 29 novas unidades sanitárias,
aumentando a oferta e assegurando a proximidade dos serviços de saúde à população.
73. Dotamos, pela primeira vez, os nossos hospitais de novos serviços especializados de Hemodiálise,
no Hospital Central da Beira e Nampula, assegurando o tratamento e mitigando o sofrimento de
pacientes com cancro e, ainda, reduzindo os custos de transferência para o exterior.
74. No primeiro semestre de 2019 introduziremos os serviços de Radioterapia no Hospital Central
de Maputo.
75. Incrementámos a capacidade de logística de medicamentos, construindo, de raíz, o Armazém
Regional de Nampula, para servir as províncias de Nampula, Zambézia, Cabo-Delgado e Niassa.
76. Deste modo, asseguraremos uma maior eficácia e flexibilidade nas operações, poupando,
anualmente, cerca de 100 milhões de meticais do erário público.
77. Expandimos a campanha de vacinação contra Sarampo-Rubéola, abarcando mais de 13 milhões
de crianças, o que representa uma cobertura de 98% de crianças completamente vacinadas.
78. Administramos o tratamento antirretroviral a mais de 81 mil mulheres grávidas, reduzindo, assim,
a possibilidade de transmissão vertical do HIV/SIDA à nascença.
79. Expandimos a capacidade de diagnóstico e tratamento de tuberculose, e a terapia antirretroviral,
para mais 1.300 unidades sanitárias, abarcando mais de 1 milhão de adultos e mais de 84 mil
crianças.
80. Continuamos intervenções com vista a reduzir a desnutrição crónica, através da educação
nutricional, sensibilização e capacitação dos líderes locais; promoção do uso de alimentos fortificados
e constituição das reservas físicas alimentares, e aumentamos em 83% a taxa de cobertura de
tratamento da desnutrição crónica em crianças menores de 5 anos.
81. Neste sector, perspectivamos a conclusão do Hospital Geral de Nampula, a construção do
Hospital Provincial de Inhambane e a reconstrução do Hospital Provincial de Lichinga. Iremos, ainda,
construir dez hospitais distritais e introduzir novos serviços especializados, com destaque para
imagiologia e tomografia axial computorizada.
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82. O nosso projecto, a partir de 2019, é lançar o programa extraordinário “um distrito, um Hospital
Distrital”.

c) Acção Social
83. No âmbito do programa de assistência social básica, alocamos mais de quatro milhões e
setecentos mil meticais, para mais de 508 mil agregados familiares e mais de 263 mil crianças em
situação de pobreza e vulnerabilidade, aumentando assim a sua cobertura.

d) Fixação de Pensões de Combatentes
84. Iniciámos a atribuição do subsídio de crianças com idade de zero aos dois anos, e com mais
idade, desde que estejam na condição de desnutridas ou em risco.
85. Terminámos o processo de fixação de pensões de Combatentes Veteranos da Luta de Libertação
Nacional, onde foram analisados 20.880 pedidos de fixação de pensões, dos quais 18.466 de
Veteranos de Luta de Libertação Nacional e 2.414 de Combatentes da Defesa da Soberania e da
Democracia.
86. Destes, 14.950 pedidos foram deferidos, tramitados e submetidos ao Ministério da Economia
e Finanças, para fixação das pensões de 12.584 Veteranos da Luta de Libertação Nacional e 2.366
Combatentes da Defesa da Soberania e Democracia.

e) Água e Saneamento
87. Construímos e reabilitámos 8.500 fontes de água dispersas e 110 sistemas de abastecimento
de água nas zonas rurais, que beneficiaram, adicionalmente, mais de dois milhões e oitocentas mil
pessoas.
88. Fizemos noventa mil ligações domiciliárias e construímos 150 fontanários públicos em cidades e
vilas, beneficiando, adicionalmente, mais setecentas mil pessoas.
89. Com vista a acelerar as acções previstas no Programa Quinquenal do Governo, estamos a
implementar um programa denominado “Água para a Vida-PRAVIDA”.
90. O PRAVIDA é um Programa de abrangência e impacto nacional, e que prioriza a construção de
sistemas de abastecimento de água e saneamento em zonas críticas e em situação de emergência.
91. O programa prevê, ainda, a construção de infra-estruturas hidráulicas, com impacto na provisão
de água para o consumo humano e actividades agro-pecuárias.
92. O Programa PRAVIDA irá beneficiar cerca de 1.7 milhões de pessoas adicionais.
93. O Programa providenciará abeberamento de gado para mais de 73 mil animais. Essas acções
acarretam um investimento de 4.8 biliões de meticais, a serem financiados por parte das mais valias
das transações ocorridas na entrada de novos investidores na exploração do Gás em Moçambique.
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94. No espírito da complementaridade do abastecimento de água, pelo Sector Privado, o Governo
aprovou o Regulamento do Licenciamento dos Fornecedores Privados de Água.
95. Estes fornecedores contribuem com cerca de 1.840 sistemas, maioritariamente, nas zonas periurbanas, beneficiando cerca de 1,7 milhões de pessoas.
96. Concluímos as obras de construção do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais da Cidade
da Beira, que beneficia cerca de 180 mil pessoas. Esta obra irá reduzir as inundações urbanas
recorrentes, principalmente durante o período chuvoso.
97. Ainda na cidade da Beira, estão em curso as obras de construção das infra-estruturas verdes do
Chiveve, que vão beneficiar 41 mil pessoas e reduzir o impacto das inundações.
98. Igualmente, estão em curso as obras do sistema de Drenagem de Água Pluvial, das Bacias B e C
da Cidade de Maputo.
99. Estas obras beneficiarão mais de 100 mil pessoas, permitindo desse modo, a redução de
inundações nas zonas baixas e adjacentes da Avenida Julius Nyerere, abrangendo os bairros da
Polana-Caniço e Sommerschield.
100. No âmbito do incremento da capacidade de armazenamento, na Província de Maputo, foram
iniciadas obras de conclusão da Barragem de Corumana, em Moamba.
101. As obras consistem na instalação de comportas para aumentar a capacidade de armazenamento
da barragem, dos actuais 800 para 1.200 milhões de m3.
102. As cidades de Maputo e Matola terão, assim, um abastecimento de água com um nível de mais
de 70 por cento de fiabilidade.
103. Foram concluídas as obras de reabilitação da Barragem de Massingir.
104. Foram concluídos os estudos de viabilidade técnica e económica para a construção da Barragem
de Mapai, em Gaza, e de Metuchira em Sofala.
105. Está ainda prevista, para o mês de Abril de 2019, a conclusão da Barragem de Gorongosa, a
fim de assegurar a fiabilidade do abastecimento de água à respectiva Vila e arredores, para 40 mil
pessoas.
106. Foram construídas dez represas na Província de Tete, onde nos últimos anos se tem verificado
escassez de precipitação.
107. Foi construída uma represa no distrito de Liupo, em Nampula, e na Província de Cabo Delgado.
108. Foi parcialmente reabilitada a Barragem de Chipembe, em Montepuez, Cabo Delgado, ficando
assim assegurado o fornecimento de água para a irrigação de campos agrícolas de cerca de 600ha,
para o abastecimento às comunidades, bem como para a alocação de água à indústria de mineração
de grafite de Balama.
109. Ainda neste domínio, estamos a reabilitar os diques de defesa numa extensão de 21km, sendo
10km na bacia de Licungo, em Nante, Distrito de Maganja, e 5km no Distrito de Nicoadala, na
Província de Zambézia.
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110. Diques de defesa foram instalados na Ilha Josina Machel, na Bacia do rio Incomáti, no Distrito de
Manhiça, na Província de Maputo.

f)Transportes e Comunicações
111. Para o transporte rodoviário de passageiros, disponibilizamos 380 novos autocarros, cobrindo
mais de 280 mil passageiros por dia, o equivalente a 80% da actual procura, prevendo o seu
incremento para 92% até Janeiro de 2019, isto é, 442 mil passageiros.
112. O nosso plano é de disponibilizar mil autocarros até ao fim do quinquénio.
113. Na área Metropolitana de Maputo, introduzimos o projecto Metro-Bus, uma combinação
integrada de comboios e autocarros, que permite transportar cerca de 8 mil passageiros por dia,
particularmente, nas horas de pico ou de maior demanda.
114. Com estas intervenções, melhoramos substancialmente a mobilidade, a comodidade e
reduzimos o tempo de viagem na área metropolitana de Maputo, e em todas as capitais provinciais
e algumas cidades Municipais, numa colaboração com o sector privado.
115. No transporte ferroviário de passageiros consolidamos as operações do sistema sul nos
percursos Maputo-Chicualacuala, Maputo-Goba e Maputo-Ressano Garcia; no sistema centro,
consolidamos os troços Beira-Dondo, Beira-Marromeu e Beira-Tete; e, no sistema norte, o percurso
Nampula-Cuamba, Cuamba- Lichinga e Cuamba-Entre Lagos.
116. Estávamos conscientes de que um dos nossos maiores desafios era enfrentar a falta de
transportes colectivos.
117. Estamos orgulhosos do que fizemos e temos a consciência de que podemos fazer ainda mais.
118. No transporte marítimo, alocámos uma nova embarcação para o transporte de pessoas e bens
entre a Ilha de Inhaca e cidade de Maputo, prevendo-se a sua entrada em funcionamento a partir de
Janeiro próximo, bem como para a Ilha do Ibo, no arquipélago das Quirimbas, na província de Cabo
Delgado.
119. Na aviação civil, no quadro da liberalização do espaço aéreo, registamos a entrada de duas
novas companhias aéreas, concorrendo para a melhoria de serviços, redução de tarifas e aumento
de utentes, entre outros benefícios.
120. Esta medida reduz gradualmente a carência e promove o turismo nacional.
121. O país continuou a empreender esforços que resultaram na sua manutenção fora da chamada
“lista negra”, tendo melhorado o índice de conformidade com as normas da Organização Internacional
da Aviação Civil (ICAO) de 40%, em 2017, para 63%, em 2018.
122. Isso é a Vitória dos moçambicanos, que nos deve orgulhar.
123. Procedemos ao lançamento da primeira pedra do projecto de construção do aeroporto de XaiXai, cujos trabalhos já foram praticamente iniciados com a adjudicação da obra ao empreiteiro, em
Setembro do presente ano.
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124. Com este empreendimento, dinamizaremos a actividade económica, sobretudo no sector do
turismo e investimentos noutras áreas, oferecendo uma pista alternante aos aeroportos de Maputo
e Inhambane, ou mesmo de países vizinhos.
125. Entre os sucessos na indústria aeronáutica nacional, importa celebrar o facto inédito de termos
já no país tripulações que podem ser formadas só por mulheres.
126. Com esta conquista, estamos, cada vez mais, a legitimar a nossa Constituição, que faz justiça,
ao consagrar o comando de que em Moçambique os Homens gozam de direitos e deveres iguais.
127. No subsector de telecomunicações, instalamos televisão satélite em 500 aldeias e consolidámos
o Projecto de Migração de Televisão Analógica Para Digital, tendo concluído a instalação de 42
emissores, dos 60 planificados.
128. Com este projecto, prevemos aumentar a cobertura e qualidade do sinal de televisão, de
50% para mais de 70% da população, permitindo maior divulgação e diversificação de conteúdos
informativos e culturais.
129. Na telefonia móvel, alargamos o serviço para mais 50 localidades do país, cobrindo cerca de 700
mil habitantes em todo país.

g) Segurança Social
130. Expandimos os serviços de segurança social para mais distritos, aproximando-os cada vez mais
ao cidadão, facilitando a vida aos pensionistas.
131. Realizámos, pela primeira vez, a Prova Anual de Vida Biométrica aos pensionistas da segurança
social obrigatória, conferindo celeridade, segurança, fiabilidade e transparência, ao pagamento de
pensões e subsídios aos beneficiários legítimos.
132. Continuamos a pugnar pela salvaguarda do interesse dos trabalhadores desvinculados de
empresas estatais, tendo introduzido, na segurança social, os antigos trabalhadores da empresa
ECMEP, deixando para traz as incertezas que duram anos para os nossos concidadãos.
133. Criámos um escritório, em Ressano Garcia, para o tratamento dos assuntos dos trabalhadores
migratórios na República da África do Sul.
134. Concluímos acordos administrativos sobre segurança social, com a República Portuguesa,
permitindo o recebimento das pensões pelos cidadãos, nos países onde residem.
135. No âmbito das convenções da organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovámos, por
decreto, a primeira lista dos trabalhos perigosos para crianças; por isso, exortamos aos empregadores
e à sociedade, em geral, a cumprirem este dispositivo.

h) Juventude
136. A nossa atenção está virada para a assistência aos adolescentes e jovens, entre os 10 e os 35
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anos de idade, que constituem cerca de 80% da nossa população e a força activa da sociedade
moçambicana.
137. Com relação ao desenvolvimento juvenil, destacamos a formação de 1.954 activistas adolescentes
e jovens, especialmente raparigas, em zonas rurais, peri-urbanas e urbanas, que desempenham o
papel de mentores.
138. Estes activistas sensibilizaram, em contacto directo, um total de 424.495 adolescentes e jovens,
permitindo a elevação dos seus conhecimentos sobre saúde sexual e reprodutiva, prevenção do HIV
e SIDA, gravidez precoce, casamentos prematuros e violência baseada no género.
139. Incrementamos, ainda, o acesso de 5.421 jovens à escala nacional, ao auto-emprego e emprego,
através da capacitação técnico-profissional e apoio na realização de estágios profissionais.
140. Para a realização efectiva do dividendo demográfico no país, o Governo aprovou um novo
programa estruturante, de carácter multidisciplinar, orçado em 3.300.000.000,00Mt (três mil e
trezentos milhões de meticais), com financiamento garantido, que contém acções de impacto na
solução dos desafios fulcrais da juventude moçambicana.
141. Os focos principais deste programa são o acesso ao emprego e auto-emprego, acesso a
oportunidades de financiamento para a geração de rendimento, assim como a retenção da rapariga
na escola.
142. Brevemente este programa será formalmente lançado e divulgado.

i) Desporto
143. Na componente do Desporto, destacamos o apoio financeiro para o fortalecimento das
federações internacionais e associações desportivas nacionais.
144. Este apoio contribuiu para a conquista de 145 medalhas (53 de ouro, 42 de prata e 50 de Bronze),
nas diversas modalidades, o que pode ser considerado o melhor ano desportivo de sempre.
145. Orgulhamo-nos da brilhante participação de Moçambique no Campeonato Africano de
Vela (2 medalhas de ouro e 1 de prata), Campeonato Africano de Clubes em Basquetebol
Feminino (1 medalha de ouro), Campeonato Africano de Vólei de Praia (1 medalha de ouro e 1 de
prata), Campeonato Africano de Basquete Sub-18 (1 medalha de prata), XI jogo da CPLP, onde
conquistamos o segundo lugar – com 23 medalhas (12 medalhas de ouro, 4 de prata e 7 de
bronze) –, Jogos da União Africana, Região 5 (7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze), de entre
outros.
146. Somos ainda os melhores do mundo no Salto À Corda.
147. O Campeonato Africano de Vólei de Praia e o Campeonato Africano de Basquete Sub-18
permitiram a nossa presença, pela primeira vez na história de Moçambique, em Campeonatos
Mundiais destas modalidades.
148. Parabéns Desporto Moçambicano pelas vitórias jamais celebradas, assim, de forma cumulativa!
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III. PROMOÇÃO DE EMPREGO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE E DA COMPETITIVIDADE
a) Emprego
149. No quadro do nosso compromisso, de promover o emprego e o trabalho produtivo para os
moçambicanos, especialmente para os jovens, criamos, até ao presente, cerca de um milhão e
trezentos mil postos de trabalho em todo o país, contribuindo para a melhoria da renda e bem-estar
das famílias.
150. Outrossim, melhorámos a empregabilidade dos jovens através do incremento da formação
profissional e profissionalizante, nos centros convencionais e unidades móveis, cujo impacto já se
faz sentir em todo o país, pelo número de pessoas no auto-emprego.

b) Agricultura
151. Na Campanha Agrária 2017/2018, as estimativas indicam uma produção de cerca de 3,2
milhões de toneladas de cereais, contra as 2,5 milhões registadas na Campanha Agrária 2014/1015,
representando um crescimento acumulado de 28%.
152. Para o mesmo período, as leguminosas registaram um crescimento de 25% e, raízes e tubérculos,
o crescimento foi de 50%.
153. As hortícolas, produto de bandeira nacional, passaram de 1,7 milhões de toneladas, na campanha
2014/15, para 3 milhões na campanha 2017/18, representando um crescimento de 76,5%.
154. Nas culturas de rendimento destacamos o subsector do caju, que conheceu um crescimento
assinável nos últimos 4 anos.
155. A produção de caju passou de 81 mil toneladas, na campanha 2014/15, para 140 mil, na campanha
2017/18, o que representa um crescimento de 72.8%.
156. A renda gerada pela exportação da castanha de caju passou de 30.3 milhões de dólares
americanos, em 2015, para 154 milhões em 2017, o que representa um crescimento muito superior
a 100%.
157. Ainda no subsector do caju – como resultado da política de revitalização da sua indústria –,
estão a operar em Moçambique 16 fábricas de processamento, contra as 10 que existiam em 2010.
158. Esta conquista coloca Moçambique no topo dos países africanos que mais processam a
castanha, gerando emprego para mais de 16 mil moçambicanos.
159. No subsector algodoeiro, o país produziu cerca de 65.500 toneladas de algodão caroço,
na campanha 2017/18, correspondentes a um crescimento de 56% – em relação às últimas 3
campanhas –, com uma produção média de 42.000 toneladas.
160. Em 2015, a produção de cana-de-açúcar foi de 3,1 milhões de toneladas, tendo reduzido no ano
seguinte para as 2,7 milhões de toneladas.
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161. A produção de feijão boer conheceu um crescimento assinalável de 2015 para 2018, ao passar
de 80 mil para 130 mil toneladas, o que representa um crescimento de 62.5%.
162. Como estas culturas, existem outras que o seu crescimento é notável, como é o caso do chá,
tabaco, soja e outras.

c) Pecuária
163. No domínio da pecuária, produzimos cerca de 13 milhões de doses de vacinas diversas, contra
as principais doenças de impacto económico, e aumentamos para três as unidades de produção de
ovos férteis, concorrendo para a redução das importações.
164. Em relação a evolução dos efetivos pecuários, aumentamos de 1,86 milhão de bovinos, em 2015,
para 2,02 milhões em 2018, o que corresponde a um crescimento de 9 %.
165. Para os pequenos ruminantes, passamos de 3,45 milhões, em 2015, para 4,17 milhões em 2018,
representando um crescimento de 21%.
166. Na avicultura, passamos de 15 milhões para 18 milhões de aves, em 2018, representando um
crescimento de 23%.
167. Igualmente crescemos em 23% no efectivo de suínos, ao passar de 1,60 milhão, em 2015, para
1,95 milhão em 2018.
168. Na produção pecuária, em 2017, o país produziu 109 mil toneladas de carne, contra 91 mil de
2015, o que corresponde a um crescimento de 20%.
169. Desta produção, a carne de frango cresceu de 75 mil toneladas, em 2015, para 89 mil em 2017,
o que representa um crescimento percentual de 18.7%, com impacto na redução da importação do
frango em cerca de 70%.

d) Pescas e Aquacultura
170. No domínio da pesca e aquacultura, aumentámos o licenciamento de operadores: capacitámos
885 pescadores e disseminámos técnicas e tecnologias melhoradas, intensificámos medidas de
gestão e sensibilizamos os produtores para boas práticas ambientais,o que resultou na produção de
mais de 293 mil toneladas de pescado, correspondentes a 80% do planificado, e representando um
crescimento de 18%.
171. Desenvolvemos mais infra-estruturas de apoio à pesca industrial e semi-industrial, aumentando
a eficiência dos serviços nos portos e capacidade de conservação de pescado.
e) Desenvolvimento Rural
172. Conscientes da importância da agricultura familiar, que representa 23% do PIB nacional, e do
facto de ela ser fonte de rendimento e sustento de mais de 70% da população, em 2017 lançamos o
programa SUSTENTA.
548

INCLUSÃO SOCIAL IV

ESTADO DA NAÇÃO | CAPÍTULO VIII
173. Este programa permite uma abordagem integrada de desenvolvimento da agricultura e
conservação dos recursos naturais tendo beneficiado mais de 30 mil indivíduos em 2018.
174. Na esteira dos resultados alcançados nas duas províncias de implementação do Programa
Sustenta (Zambézia e Nampula), em 2019 o Governo irá levar o mesmo para todas as províncias do
país, com prioridade para os beneficiários jovens.
175. Igualmente, em 2018, prosseguimos com a implementação da política de aceleração da
bancarização rural, através do projeto Um Distrito, Um Banco, que permitiu aumentar a cobertura
de distritos com um balcão, de 55 para 71%; e a nossa meta é atingir 100% em 2019.

f) Turismo
176. Consolidámos o ambiente no sector do turismo e aumentámos a oferta com a entrada em
funcionamento de novos estabelecimentos turísticos, incrementando o número de 2601 camas.
177. Este incremento traduz um investimento de 42 milhões de dólares, contra 30,6 milhões no
mesmo período de 2017.
178. Promovemos o sector através da realização de mais uma edição da Feira Internacional do
Turismo – FIKANI e a Conferência Internacional do Turismo baseado na Natureza.
179. Estas acções permitiram mobilizar cerca de um bilião de dólares americanos para o sector de
conservação e ecoturismo, colocando Moçambique como destino preferencial para investimentos
nesta área.

g) Arte e Cultura
180. No domínio da Cultura, prosseguimos as acções de valorização do nosso rico património,
através do registo, restauro, divulgação e incremento do seu potencial, para a geração de empregos
e rendimentos.
181. A par destas acções, consolidamos o ensino artístico e vocacional, que estamos a desenvolver
em todo o nosso país, bem como a sua relação inquestionável com o turismo.
182. O ano foi, igualmente, selado pela celebração da passagem dos 200 anos de elevação da Ilha de
Moçambique à categoria de cidade, no dia 17 de Setembro de 2018, um momento onde enaltecemos
o valor histórico e cultural da nossa Ilha Mãe.

h) Industrialização
183. Em 2018 registamos avanços significativos no processo de industrialização, com particular
enfoque para o agro-negócio, que materializa a visão de construção de cadeias de valor produtivas.
Gostaríamos de destacar:
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• A construção da refinaria de açúcar de Xinavane, com capacidade de produção anual de 90 mil
toneladas, que gerou 605 postos de trabalho directos;
• A construção de duas fábricas de processamento de castanha de caju no distrito de Nacala e no
distrito de Macia, com capacidade instalada de 2.000 e 8.000 toneladas/ano, respectivamente;
• A construção da Central de Hortofrutícolas de Limpopo, com capacidade para 3.214 toneladas
por ano, empregando 89 moçambicanos;
• O estabelecimento da empresa avícola em Mandlakazi, com capacidade para 35 mil ovos por
dia, 12 mil frangos processados e criação de 46.500 frangos por ciclo;
• O estabelecimento de um Centro de Reprodutores de Ovos Férteis, em Namaacha, para a
produção de ovos de incubação com capacidade para 6.800.000 por ano, num investimento de
350 milhões Mt, empregando 15 técnicos veterinários;
• Construção da fábrica de produção de óleo de semente de algodão, para aproveitamento
integral dos subprodutos de algodão, localizada na província de Cabo Delgado, no distrito de
Montepuez.
• Esta fábrica terá uma capacidade de processamento de 50 toneladas de semente por dia,
correspondentes a 5.000 litros de óleo, empregando 50 trabalhadores.

IV. DESENVOLVIMENTO DAS INFRA-ESTRUTURAS SÓCIO-ECONÓMICAS
a) Estradas e Pontes
184. De modo a assegurar o cumprimento de normas aplicáveis, prevenção de danos e acidentes
em construções e edificações circundantes, bem como de desvios e provisão de infra-estruturas
seguras, foi criada a Inspecção Geral de Obras Públicas.
185. Estão em curso reparações de emergência nos 543km mais críticos da estrada nacional
número um, compreendendo os troços Pambara/Rio Save/Muari, Inchope-Canda, Canda-Matondo,
Matondo-Nangue, Nangue-Caia e Rio Lúrio-Metoro.
186. Todas estas acções têm impacto imediato na redução do tempo de viagem e custos de operação
dos veículos.
187. Celebramos o contrato para a realização da actual ponte suspensa sobre o rio Save, em
Inhambane, e para a construção de uma nova ponte, estando, neste momento, a ser concluída a
construção da ponte provisória para acomodar o trafego durante as obras cuja conclusão garantirá,
por longo prazo, a ligação Norte-Sul e vice-versa.
188. Foram concluídas as obras de asfaltagem do troço Maputo-Ponta do Ouro, incluindo a Ponte
Maputo-KaTembe, consolidando a ligação Sul-Norte através da estrada N1, no extremo mais a sul,
Ponta do Ouro.
189. Foi iniciada a construção de três pontes na baixa do Regadio de Inguri, na estrada N380 – sendo
duas sobre o Rio Messalo e uma sobre o Rio Mapuede –, com a conclusão prevista para Fevereiro de
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2019.
190. Iniciaram as obras de asfaltagem da estrada Mueda-Negomano, mais concretamente, no troço
Roma-Negomano.
191. Está em curso a mobilização de fundos para o arranque, a curto prazo, do troço Mueda-Roma,
abrindo assim a possibilidade da sua inclusão na N1.
192. Concluímos as obras de construção de 13 pontes na estrada Ile-Cuamba (dez das quais na
Zambézia, duas em Niassa e, a maior, no limite das duas províncias, sobre o Rio Lúrio), ligando
Zambézia e Niassa.
193. Concluímos ainda a asfaltagem de 111km da estrada N11, no troço Alto Benfica-Milange, parte
do corredor Mocuba-Milange.
194. Integrado na asfaltagem da N11, decorre, igualmente, a asfaltagem da estrada Mocuba-Lugela,
em cerca de 56 km.
195. Está em conclusão a estrada nacional número 6, entre Beira, na Província de Sofala, e Machipanda
na Província de Manica.
196. Também em conclusão, está a asfaltagem da estrada Mandlakazi-Nwadjahane-Macuácua, num
troço de 35 km, que já está a impulsionar o desenvolvimento do turismo na região.
197. Estão em curso as obras de reabilitação das estradas Mphulo-Tsangano-Ulóngwe e UlóngweDómue-Furancungo, totalizando cerca de 200 km, na Província de Tete.
198. Já estão concluídas as obras de reconstrução das estradas destruídas pelas cheias de
2012/2013, na Província de Gaza, tendo melhorado a circulação de pessoas e bens.
199. Deu-se início às obras de asfaltagem da estrada Tica-Búzi-Nova Sofala, incluindo a ponte sobre
o rio Búzi, de 680m, na Província de Sofala.
200. Já estão em curso as obras de asfaltagem de cerca de 321km da estrada Cuamba-Lichinga,
divididas em três lotes, Cuamba-Muíta, Muíta-Massangulo e Massangulo-Lichinga.
201. Também estão em curso as obras de asfaltagem da estrada Nampula-Nametil, num troço de
70km, na província de Nampula, e estamos em fase final de mobilização de fundos para a continuidade
da asfaltagem do troço Nametil-Angoche, enquanto trabalhamos para Moma.
202. Foram reiniciadas as obras de asfaltagem da estrada Montepuez-Ruaça, em 135 km, ligando as
capitais provinciais de Cabo Delgado e Niassa;
203. O nosso desafio, neste momento, é de mobilizar financiamentos para a conclusão das obras da
estrada Caniçado-Chicualacuala, na Província de Gaza, bem como para a reabilitação das estradas
Malei-Maganja da Costa, na Província da Zambézia e Lichinga-Matchedje, na Província do Niassa, só
para citar alguns exemplos.
204. Estão em conclusão as obras da estrada Lichinga-Litunde e da Ponte sobre o Rio Lunho,
considerada a ponte da vida, para os nossos compatriotas do distrito do Lago, em Niassa.
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205. Lançámos o programa integrado de desenvolvimento de estradas rurais, num investimento de
150 milhões de dólares, que serão direccionados para as províncias da Zambézia e de Nampula.
206. Este projecto tem a singularidade de beneficiar de forma directa, mais de dois milhões e
duzentas pessoas dos distritos de Pebane, Maganja da Costa, Chinde, Morrumbala, Lugela, Memba,
Namapa, Monapo, Mussoril e Mogincual.

b) Energia e Combustíveis
207. Com vista à diversificação de fontes de energia, concluímos a Central Termoeléctrica de
Ciclo Combinado de Maputo, a gás natural, com capacidade de 110 megawatts, cobrindo 25% das
necessidades da região sul e beneficiando 200 mil famílias moçambicanas.
208. Iniciámos a construção da Central Fotovoltaica de Mocuba com capacidade de 40 megawatts,
que deverá entrar em funcionamento em 2019.
209. Brevemente, iniciaremos a construção duma outra em Metoro, na Província de Cabo Delgado.
210. Intensificámos a construção de linhas de transporte de energia, e de transformação, como a de
Lindela-Massinga, e respectiva subestação, em Inhambane; e a linha Chibata-Dondo, e respectiva
subestação, em Sofala.
211. Incrementámos o número de ligações eléctricas de 147 mil, em 2017, para 230 mil, em 2018, e
concluímos a electrificação das sedes distritais, bem como das vilas fronteiriças de Espungabera,
Rotanda e Milange.
212. Todas estas vilas dependiam do fornecimento dos países vizinhos, sendo que o desafio assenta
na electrificação dos postos administrativos e localidades.
213. Procedemos ao lançamento do Programa Nacional “Energia Para Todos”, visando acelerar a
electrificação para a cobertura universal até 2030, através da rede nacional de fontes renováveis
fora da rede.
214. Como podem verificar, estamos a falar de tudo ao longo de todo o país, e ao mesmo tempo.
215. Concluímos a Terminal de Recepção e Armazenagem de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL), na
Cidade da Beira, empreendimento que contribui para uma melhor logística e distribuição de gás
para a região Centro e Norte do país e para os países vizinhos.

c) Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa
216. A 22 de Agosto deste ano, anunciamos publicamente o relançamento do projecto hidroeléctrico
de Mphanda Nkuwa, sob a liderança do sector público, através da Electricidade de Moçambique,
juntamente com a Hidroeléctrica de Cahora Bassa.
217. Estas empresas são as mandatárias para o desenvolvimento do projecto, podendo, para o efeito,
buscar recursos necessários e estabelecer parcerias estratégicas.
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218. Por isso, apraz-nos notar que, desde o seu relançamento, várias acções foram já levadas a cabo.
É nosso interesse evitar, desse modo, a obstrução e atrasos que se verificam, e contribuir para a
redução de custos.

d) Mineração
219. Inaugurámos a maior fábrica de processamento de grafite de melhor qualidade do mundo,
no distrito de Balama, Província de Cabo Delgado, num investimento de 128 milhões de dólares,
empregando cerca de 1.500 trabalhadores e gerando mais receitas para o Estado.
220. Inaugurámos, igualmente, a primeira unidade de processamento de granito, no distrito de
Chimoio, província de Manica, num investimento inicial de cerca de 30 milhões de dólares.
221. Esta unidade acrescenta valor aos recursos locais, gera emprego e receitas para o Estado.

e) Hidrocarbonetos
222. No sector de hidrocarbonetos, destacamos o fecho financeiro para a concretização do projecto
de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, a ser desenvolvido tanto no mar como em terra.
223. Está assim garantido o investimento de cerca de 26 biliões de dólares, nos próximos 5 anos, o
que torna a perspectiva e potencial mais próximos da realidade de exploração.
224. Para viabilizar a exploração sustentável das enormes reservas de gás natural descobertas na
Bacia do Rovuma, o Governo aprovou, em Fevereiro deste ano, o plano de desenvolvimento que
estabelece as condições para a implementação do primeiro projecto de liquefação de gás natural a
ser implantado em terra.
225. Este investimento vai impulsionar a criação de emprego em escala; no global, mais de 25 mil
postos de trabalho directos e indirectos.
226. Este investimento vai, também, promover o desenvolvimento da indústria petroquímica em
Moçambique e vai gerar um enorme aumento das receitas do Estado.
227. Este investimento irá, ainda, incrementar os níveis de crescimento do Produto Interno Bruto e
inverter o actual quadro deficitário da balança de pagamentos de Moçambique.
228. No domínio da Indústria Extractiva, merece igual destaque a evolução das obras de construção
da plataforma flutuante para a produção de LNG (Gás Nacional Liquifeito) em mar, no quadro do
plano de desenvolvimento aprovado pelo governo em 2016.

f) Habitação
229. Na área de urbanização e habitação, que é vital, foram construídas em todo país, até ao presente
momento, cerca de 5.358 casas, envolvendo o sector familiar e privado. No âmbito da urbanização
básica rural e urbana, foram demarcados cerca de 20.332 talhões.
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230. Perspectivamos, para 2019, a promoção e construção de habitações, em parceria com o sector
privado, para a materialização do Programa Quinquenal do Governo.
231. Nesse programa destaca-se a construção de novos conjuntos habitacionais, totalizando 963
casas, distribuídas pelas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala,
Inhambane, Gaza e Maputo.
232. Com estes projectos pretendemos – e vamos – alterar o actual cenário, que reconhecemos
estar em falta, de modo a facilitar o acesso à casa própria, dinamizando desse modo a satisfação do
bem-estar da nossa população, em particular dos jovens.

V. GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE
233. Prosseguimos esforços, visando assegurar a gestão, o uso sustentável e transparente dos
recursos naturais, de modo a mitigar o impacto negativo da acção humana e das mudanças
climáticas.
234. Dessa perspectiva, o nosso enfoque é o domínio da exploração dos recursos naturais, iniciado
com a implementação das medidas de reforma do sector de florestas, onde destacamos o novo
modelo de fiscalização móvel, inaugurado com a operação tronco.
235. Nos últimos 4 anos, Moçambique registou uma descida dos níveis de desmatamento, tendo, em
2018, registado um nível de 0.36%, o mais baixo alcançado nos últimos 15 anos.
236. Esta conquista resultou na diminuição do corte de madeira em 6%, isto é, de um milhão para
450 mil metros cúbicos por ano.
237. Essa notável mudança de paradigma permitiu um aumento da receita, por exploração da madeira,
em torno de quatrocentos por cento, tendo o governo priorizado a aplicação destes recursos para a
produção e distribuição de duzentas e cinquenta mil carteiras escolares.
238. Ao longo de 2018, demos ainda passos concretos na gestão das nossas áreas de conservação,
através do combate à caça furtiva.
239. Estes passos permitiram que invertêssemos a tendência da perda de indivíduos de elefantes,
conforme comprovam os dados preliminares do censo nacional do elefante.
240. Ainda no domínio da conservação, gostaríamos de destacar a elevação do Parque Nacional das
Quirimbas a Reserva Mundial da Biosfera, distinção atribuída pelo programa Homem e Biosfera, da
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO.
241. Deste modo, reforçamos o estatuto de referência conquistado por Moçambique ao longo destes
quatro anos, no domínio da conservação.
242. Priorizámos, desde 2015, a regularização da ocupação da terra, de boa fé e dentro das práticas
costumeiras, através do programa Terra Segura que, em 2018, registou 612.000 DUAT no cadastro
nacional de terras.
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243. Lançámos, também em 2018, a Campanha Nacional de Fiscalização da terra com o objetivo de
inverter o fenómeno da sua ociosidade.
244. Ainda em 2018, o país registou, uma vez mais, eventos climáticos extremos, em forma de
estiagem, inundações e descargas eléctricas com consequências sociais e económicas que
afectaram cento e cinquenta e duas mil, e duzentas e quarenta e seis pessoas. Desse conjunto,
sessenta e uma pessoas perderam a vida, e foram destruídas mais de dez mil infra-estruturas sociais
e económicas.
245. Esta realidade, que nos últimos anos passou a fazer parte da vida dos moçambicanos, mereceu
uma acção-resposta do Governo, que acolheu e amparou todas as famílias afectadas através
do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, a par do movimento solidário da sociedade
moçambicana, em geral.
246. Moçambique já está a fazer a sua parte. Somos uma das nações que menos polui o Planeta.
247. Em 2018, passámos a fazer parte dos países que subscreveram o Acordo Climático de Paris, que
culminou com aprovação, pelo Governo, da Contribuição Nacionalmente Determinada.
248. Este é um instrumento que contém acções específicas para a redução da emissão de gases para
a atmosfera, de modo a manter o aumento da temperatura global abaixo dos dois graus centígrados,
até 2030.
249. Em breve, iniciaremos o primeiro plano nacional de desenvolvimento territorial, que irá orientar
a política de uso de todo território nacional, com uma visão de desenvolvimento integrado do país,
até 2040, e com uma utilização racional e sustentável dos recursos naturais.
250. Elaborámos 10 planos locais de adaptação às mudanças climáticas, elevando para 83 o número
de distritos com estes instrumentos, desde 2015.

PILAR I - CONSOLIDAÇÃO DO
DESCENTRALIZAÇÃO

ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E

a) Justiça
251. A consolidação do Estado de Direito Democrático e de Justiça Social continuou a merecer a
nossa atenção, assegurando um maior acesso a um serviço cada vez mais justo.
252. Desta perspectiva, aumentámos a cobertura de assistência jurídica e patrocínio judiciário,
tendo assistido mais de 210 mil cidadãos carenciados, incluindo vítimas de violência doméstica, em
especial a violência contra a mulher, a criança e a pessoa idosa, representando um crescimento de
8.6% relativamente ao ano transacto.
253. Promovemos maior eficiência e celeridade processual, através de julgamentos em campanha,
em sete províncias, que resultaram em 965 processos julgados e 110 processos ainda em curso.
254. Visando a reinserção social dos cidadãos internados nos estabelecimentos penitenciários,
mais de 12 mil reclusos beneficiaram de cursos de formação técnico-profissional em carpintaria,
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serralharia, corte e costura, mecânica auto, informática, agro-pecuária, piscicultura e construção
civil.
255. Além dos benefícios mais óbvios, estas acções aumentam a empregabilidade e redução da
criminalidade.
256. No âmbito da expansão da rede de infra-estruturas de administração da justiça, construímos o
Palácio de Justiça de Nampula e os edifícios do tribunal dos distritos de Palma, em Cabo Delgado, e
Katembe, na Cidade de Maputo.

b) Função Pública
257. No âmbito das reformas profundas na administração pública, destacamos a aprovação do Código
de Conduta dos Funcionários e Agentes de Estado, que estabelece padrões de comportamento,
atitudes e carácter exigido aos funcionários públicos.
258. Salientamos a responsabilização dos Funcionários e Agentes do Estado, que resultou na
instauração, a nível nacional, de 604 processos disciplinares, dos quais resultaram 103 expulsões,
72 demissões, 131 despromoções, 154 multas, 122 repressões públicas e 22 absolvições.
259. Iniciámos o processamento dos resultados da Prova de Vida e orgulhamo-nos de ter dado um
passo significativo na resolução do problema dos trabalhadores fantasmas.
260. Apuramos cerca de 12 mil funcionários sem Prova de Vida e cerca de 29 mil funcionários não
activos no cadastro dos Funcionários e Agentes de Estado, o que poderá resultar na poupança de
recursos financeiros e correcção desta anomalia.
261. No ano que está prestes a findar, realçamos a retoma dos actos administrativos relativos a
promoções, progressões e mudanças de carreiras dos Funcionários e Agentes do Estado.
262. Congratulamo-nos com o facto de termos conseguido realizar pouco mais de 59 mil progressões,
59 mil promoções e 49 mil mudanças de carreiras em todo o país.
263. Pretendemos alcançar, até ao final do presente ano, 78.277 promoções, 62.938 progressões e
87.359 mudanças de carreiras e, em 2019, pretendemos abarcar 160 mil Funcionários e Agentes de
Estado.
264. Os resultados da nossa acção, que acabo de apresentar, são fruto do desempenho e esforço
abnegado dos servidores que compõem a nossa Função Pública.
265. Estes que, diariamente, enfrentam as adversidades para assegurar o bom funcionamento das
nossas instituições.
266. Durante as visitas que fizemos aos ministérios, ficou claro que uma das prioridades para a
Função Publica, para os próximos 5 anos, será a sua modernização, com vista a reduzir os impactos
da burocracia e, igualmente, promover a eficiência e eficácia da atuação das instituições.
267. Neste exercício, ficou ainda patente a necessidade da revisão da folha salarial do Estado,
seguindo os princípios de salvaguarda da justiça salarial e melhoria dos processos de capacitação e
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formação, tudo em função da captação de receitas.
268. Por isso, o nosso compromisso é o de promover uma reforma que tome em conta também um
ajuste gradual e sustentável da folha salarial, para a conformar com a realidade do custo de vida em
Moçambique.

c) Combate à Corrupção
269. No tocante à corrupção, nos últimos dois anos, além da responsabilização criminal, foram
recuperados pelo Ministério Público, no âmbito da instrução preparatória, mais de cinquenta e seis
milhões de meticais, 12 imóveis e 13 viaturas de luxo.
270. Da análise dos números referentes aos prejuízos causados ao nosso Estado, montantes e bens
recuperados, depreende-se que a recuperação de activos continua a constituir um desafio para o
Estado.
271. Para o efeito, o Governo está a trabalhar com vista à adopção de legislação específica, atinente
à recuperação e gestão de activos.
272. Relativamente à dívida contraída pelas empresas ProIndicos, Ematum e MAM, com garantias
do Estado, reiteramos a confiança nas instituições judiciárias do nosso Estado, que têm estado a
trabalhar no sentido do esclarecimento de todos os contornos relativos a esta matéria.
273. Registamos a actividade desenvolvida pela Procuradoria-Geral da República, que culminou
com a remessa do processo ao Tribunal Administrativo, com vista ao exercício, por este órgão de
soberania, das suas funções constitucionais e legais.
274. Em particular, sublinhamos a fiscalização da legalidade das despesas públicas e a respectiva
efectivação da responsabilidade por eventuais infracções financeiras.
275. Por outro lado, estamos a par dos esforços da Procuradoria-Geral da República, no sentido do
apuramento de eventuais responsabilidades de outra natureza, para além da administrativa, com
base nos dados coligidos nas investigações.
276. Para esse efeito, contamos com o auxílio dos parceiros, no âmbito da cooperação jurídica e
judiciária, atentos às conexões internacionais.
277. Manifestamos a nossa disponibilidade no sentido de garantir todo o apoio necessário para o
esclarecimento cabal desta matéria.

d) Ordem e Tranquilidade Pública
278. Intensificámos a ligação polícia-comunidade, promovendo mais de 13 mil reuniões, cobrindo
mais de 746 mil cidadãos, permitindo uma maior sensibilidade das populações na colaboração e
denúncia de actos atentatórios à ordem, segurança e tranquilidade públicas.
279. No que tange ao combate ao crime organizado e transnacional, intensificámos a recolha
COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

557

informativa, cooperação e coordenação com países vizinhos, permitindo o desmantelamento de
redes de tráfico de seres e órgãos humanos, sobretudo de pessoas com albinismo, de tráfico de
drogas, caça furtiva e de raptos.
280. No crime do rapto, por exemplo, registámos a redução de 42 casos, em 2017, para 19 casos em
2018.
281. No combate à droga foram instaurados 400 processos, contra 293 em 2017, o que demonstra
eficiência nas medidas tomadas pelas autoridades competentes.
282. No domínio do controlo da sinistralidade rodoviária, intensificámos as medidas de sensibilização,
fiscalização e responsabilização; não obstante, registámos 1.570 acidentes de viação, contra 1.534
acidentes em 2017, provocando a morte de 1.153 pessoas.
283. Este quadro demonstra que as nossas medidas ainda não começaram a surtir os efeitos
desejados.
284. Exortamos a todos no sentido de observarem uma maior prudência, para mitigar este flagelo
contra a vida humana e propriedade pública e privada, sobretudo neste período festivo.

PILAR II – PROMOÇÃO DUM AMBIENTE MACRO – ECONÓMICO
a) Indicadores Macro-Económicos
285. Após uma década de uma política económica caracterizada por uma inflação baixa, largamente
subsidiada pelo Estado, e por uma política expansionista, com base no endividamento público, o país
atravessou um momento crítico. Para esse momento crítico conjugaram-se factores estruturais e
conjunturais que obrigaram o Estado e a sociedade a reflectir sobre a sua forma de actuação.
286. De entre vários desafios conjunturais que afectaram a vida dos moçambicanos, destaca-se a
crise económica e financeira internacional, que afectou a economia nacional.
287. A crise internacional manifestou-se através da redução do investimento directo estrangeiro,
com impacto sobre as reservas internacionais líquidas que, em 2016, atingiram os dois meses de
reservas.
288. Esta limitação pode condicionar a nossa capacidade de importar produtos de primeira
necessidade, como alimentos, medicamentos e, ainda, combustíveis.
289. Para este fator contribuíram, ainda, a redução do valor global de exportação – por consequência
da redução dos preços das principais commodities, como o carvão e o alumínio –, que tem um peso
significativo na balança de pagamentos nacional.
290. Por conta desta realidade, a economia nacional registou um decréscimo do PIB de 7.4% em
2014, 6.3% em 2015, 3.8% em 2016 e 3.7% em 2017.
291. A esta crise económica e financeira associou-se, ainda, a crise da dívida pública.
292. Em 2015, a dívida pública era superior a 100% do PIB, reduzindo a capacidade de endividamento
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e, consequentemente, levando a uma menor capacidade de investimento público.
293. Este condicionamento foi agravado pelo corte de apoio ao Orçamento do Estado pelos parceiros
de cooperação.
294. As convergências destes factores deram origem a impactos com consequências negativas
para a vida dos moçambicanos, onde se destaca a redução do poder de compra das famílias
moçambicanas, em cerca de 50%, dentro de um quadro de subida do custo de vida.
295. Perante este cenário de crise, as piores previsões da nossa economia davam como certa a
insolvência do Estado Moçambicano.
Moçambicanas e Moçambicanos,
296. Contra todas as expectativas, num cenário adverso, fomos capazes de assegurar aquilo que
para nós era essencial.
297. Que era manter o nosso país numa situação ESTÁVEL. Não estamos a dizer que vencemos a
crise; mas não deixamos que as dificuldades afectassem a nossa confiança nos caminhos traçados.
298. Tudo nos diz que o crescimento económico de 2018 poderá estar em torno dos 4%, o que marca
uma inversão da tendência negativa registada nos últimos três anos.
299. Esta cifra coloca a economia moçambicana como uma das que mais cresce na região Austral,
ocupando assim o sétimo lugar, estando a frente de nós a Tanzania, Botswana, Malawi, Maurícias,
Madagáscar e Lesotho, onde a média regional é de 3.55%.
300. Igualmente, após termos atingido um nível de inflação, no pico da crise, de 25.27%, em 2016,
no terceiro trimestre de 2018, a inflação registada foi de 4.89%, mantendo-se assim a tendência de
estabilização alcançada em 2017, onde a inflação foi de 5.67%.
301. Compatriotas, não são todos os países, nem todos os dias, que se inverte a inflação de 25,27%
para 4.89%.
302.Reconhecemos as dificuldades que o país e o nosso povo enfrentam; mas, com estes dados, o
maior espaço é ocupado pela esperança de vencermos.
303. No quadro dos principais indicadores macro-económicos, destacamos, ainda, a estabilidade
cambial, que concorre directamente para a oscilação do preço.
304 Esta situação decorre depois de, em 2016, ter-se registado uma depreciação do metical superior
a 100%, face ao dólar.
305. Em 2018 manteve-se a tendência de 2017, onde registamos um câmbio de 58.9, face ao dólar.
306. Apesar do pagamento do serviço da dívida pública externa contribuir para o desgaste das
reservas líquidas internacionais, o saldo da reserva líquida, bem gerida pelo nosso Banco Central,
situa-se em níveis confortáveis, permitindo, pelo menos, 7 meses de importação de bens e serviços,
contra 4.1 meses da cobertura, em 2014.
Moçambicanas e Moçambicanos,
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307. Estes resultados, alcançados, foram possíveis graças a uma acção resoluta, onde o Governo
assumiu a liderança do processo, acelerando reformas fiscais e monetárias que permitiram o
restabelecimento da confiança dos mercados na economia nacional.
308. Com a estabilização da nossa economia, o Orçamento do Estado, de 2019, aprovado por esta
Magna Assembleia, prevê um investimento público de cerca de cento e dois biliões de meticais, que
representa uma subida de 30% do investimento realizado em 2018, o que irá contribuir para que a
nossa economia cresça acima dos 5% ao ano.
Moçambicanas e Moçambicanos,
309. Ao longo destes 4 anos, foi possível acelerar o processo da construção da independência
económica de Moçambique, condição primária para o fim da pobreza.
310. A independência económica de Moçambique torna-se, hoje, uma realidade alcançável.
311. Temos assegurado, para os próximos anos, o incremento da produção interna e o investimento
privado, em vários domínios da nossa economia, com destaque para a agricultura, energia e turismo.
312. Nestas circunstâncias, podemos projectar, para os próximos 5 anos, um crescimento inédito
acima de dois dígitos.

b) Finanças Públicas
313. Alterámos a Pauta Aduaneira, reduzindo para zero por cento as imposições na importação
de acessórios de máquinas agrícolas, florestais e tractores de eixo único; todo tipo de sementes,
animais reprodutores de raça pura, incluindo aves.
314. Aprimorámos os mecanismos e alargamos a base tributária, o que permitiu aumentar a
arrecadação de receitas na ordem de 152 milhões de meticais, correspondentes a cerca de 68% da
previsão anual.
315. Procedemos à marcação de combustíveis, como forma de reduzir o contrabando, fuga ao fisco
e contrafacção, e aumentar a arrecadação de receitas.
316. Introduzimos o Catálogo de Bens e Serviços, o Cadastro de Empreiteiros, Fornecedores de Bens
e Prestadores de Serviços, e fixamos os Preços de Referência do Mercado.
317. Com estas medidas, quisemos aumentar a competitividade e a transparência nos processos de
aquisição e no relacionamento entre o Estado e o sector empresarial, sobretudo no cumprimento
das obrigações contratuais das partes.
Compatriotas
318. Apesar de todas as dificuldades que vivemos, o Governo assegurou o pagamento regular de
salários e pensões, bem como o cumprimento dos actos administrativos relativos a promoções,
progressões e mudanças de carreira, conforme o planificado.
319. Numa medida visando revitalizar a economia, procedemos ao levantamento das dívidas
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do Estado aos fornecedores de bens e serviços públicos, tendo sido iniciado o processo da sua
amortização.
320. Neste sentido, prevemos que, até ao final deste ano, sejam pagas na totalidade as dívidas
aos fornecedores cujo montante não exceda os 60 milhões de meticais, sendo que, para valores
superiores, o pagameto será feita de forma faseada.
321. Saudamos aos Ilustres Deputados, pela aprovação da legislação do sector empresarial
do Estado, para melhorar a sua governação, clarificando o relacionamento entre os gestores e o
Governo, e maximizando o seu desempenho.
322. Nesta área, continuamos a impulsionar a educação financeira, a poupança interna, através
da dinamização da Bolsa de Valores, instituições de seguros, pensões, bem como da expansão dos
serviços financeiros para as zonas rurais, visando uma maior inclusão financeira.
323. Registamos, de 16 a 20 de Novembro, o apagão no Sistema da Rede Única Nacional de
Pagamentos Electrónicos, gerido pela empresa SIMO, devido a divergências contratuais com a
empresa provedora do Software.
324. Saudámos aos intervenientes, sobretudo ao Banco de Moçambique, e aos Bancos Comerciais,
pela forma profissional e sensata como lidaram com o problema.
325. Geriram as emoções, ultrapassaram os interesses comercias, culminando numa solução
definitiva em benefício dos utentes e da economia.
326. Aqui, mais uma vez, provámos que os problemas de Moçambique são para serem enfrentados
em Moçambique, e que a defesa da soberania deve ser prioridade número um.
327. Com vista a consolidar a estabilidade macro-económica alcançada, que se reflecte na inflação
e na taxa de câmbio, continuaremos, com a coragem necessária, a manter a disciplina fiscal,
respeitando o previsto no Orçamento do Estado de 2019, recentemente aprovado nesta Magna Casa
do Povo.
328. No âmbito do reforço da nossa relação com os parceiros de cooperação, prosseguiremos o
diálogo construtivo com o Fundo Monetário Internacional, com vista a encontrar os melhores
mecanismos de relacionamento que contribuam para o contínuo desenvolvimento do nosso país,
tendo em conta os desafios que se nos colocam para 2019.
Moçambicanos e Moçambicanas,
329. O sector privado, em 2018, depois de enfrentar a crise, mostrou, através da sua resiliência,
que está em condições de assumir protagonismo nas transformações económicas que projectamos
para Moçambique.
330. Em 2018, em parceria com o sector privado, demos passos decisivos para assegurar que as
oportunidades, a surgir da dinâmica de investimento directo estrangeiro, possam ser capitalizadas
pelo empresariado nacional.
331. Destacamos a Conferência de oportunidades do sector do gás, ocorrida na Província de Cabo
Delgado onde, pela primeira vez, fomos capazes de projectar, mapear e divulgar as oportunidades
COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2018

561

do sector, neste sector.
332. Temos consciência de que estas oportunidades serão capitalizadas dentro dos critérios e
padrões de qualidade das empresas.
333. É princípio assente que as empresas moçambicanas, desde que tenham acesso à informação,
podem-se preparar para, em tempo útil, estarem em condições de concorrer a nível global.

VI. REFORÇO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E DIPLOMACIA ECONÓMICA
334. No âmbito da cooperação internacional e diplomacia económica, prosseguimos esforços,
visando angariar mais amigos e recursos para viabilizar a implementação do nosso programa de
desenvolvimento.
335. Com estas acções, logramos estabelecer vários tipos de parcerias, angariando recursos
financeiros, técnicos e tecnológicos, que estão a alavancar a nossa economia, criando mais riqueza,
emprego e renda para os moçambicanos.
336. No contexto da diplomacia política, recebemos as visitas de Chefes de Estado e de Governo do
Botswana, África do Sul, Zimbabwe, Quénia, Uganda, e do Primeiro-Ministro de Portugal.
337. Durante o ano, visitámos, à convite dos respectivos presidentes, a Confederação Suíça, a
República do Ruanda, o Reino da Noruega, Estado do Vaticano e a República do Quénia.
338. Igualmente, participamos nas Cimeiras da União Africana, em Addis Abeba; SADC, em Windhoek;
Commonwealth, em Londres, BRICS, em Sandton (RAS); FOCAC, em Beijing; da CPLP na Ilha do Sal,
Cabo Verde, e na Septuagésima Terceira sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

DESAFIOS
339. Não obstante os progressos alcançados, nos nossos esforços de promover o desenvolvimento
económico e social, e melhorar as condições de vida do nosso povo, reconhecemos que persistem
desafios. Assim, continuaremos a trabalhar com vista a:
• Promover mais emprego e habitação condigna, em particular para os jovens;
• Incrementar a qualidade de ensino, a todos os níveis, e assegurar a humanização dos serviços
nas unidades sanitárias;
• Assegurar mais recursos para a expansão do acesso à energia;
• Assegurar a conclusão das obras em curso na área de infra-estruturas, sobretudo nas estradas
e pontes;
• Assegurar a gestão transparente e exploração sustentável dos recursos naturais;
• Aumentar a eficácia no combate à corrupção, a todos os níveis e sectores;
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• Aprimorar as intervenções, para garantir a segurança nutricional, em particular, em crianças;
• Melhorar a produção, produtividade e comercialização agrária, e promover o acesso ao crédito;
e
• Defender as populações e seus bens, face aos ataques macabros dos malfeitores na região
norte da província de Cabo Delgado, em suma, Realizar o Programa Quinquenal do Governo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
340. Acabamos de passar em revista algumas realizações de impacto da nossa caminhada rumo à
prosperidade da Nação Moçambicana no nosso quarto ano do ciclo governativo.
341. Conforme puderam testemunhar, o trabalho foi intenso mas, ao mesmo tempo, gratificante.
342. Temos, hoje, motivos para nos orgulharmos, porque conhecemos as nossas limitações; isto
é real, mas indicamos os caminhos para ultrapassar as barreiras, porque existem conquistas em
quantidade e em qualidade que demonstram a nossa capacidade de vencer as adversidades.
Moçambicanas e Moçambicanos;
Compatriotas,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
343. No âmbito da quadra festiva que se aproxima, designadamente, com a celebração do Natal de
Cristo, para os Cristãos, e Dia da Família, para os moçambicanos, em geral, e do Ano Novo;
344. Movido pelo espírito de humanismo e compaixão, respeito e protecção da dignidade da pessoa
humana, e pela solidariedade que caracteriza o Estado de Direito Democrático e a sociedade
moçambicana e os moçambicanos, em geral:
345. Movido pela firme convicção da capacidade de regeneração, reabilitação e reinserção social do
Homem, princípios e valores fundamentais, imanentes à política criminal do país.
346. E movidos pelo espírito de clemência, mais uma vez, ao abrigo da alínea i) do artigo no 159 da
Constituição da República de Moçambique, já pela segunda vez, decidimos:
347. No âmbito da nossa governação inclusiva – pensamos naqueles nossos irmãos que, apesar de
terem, em algum momento, prevaricado, hoje buscam o caminho da redenção e da ressocialização,
através de medidas de reabilitação bem sucedidas, implementadas pelo nosso sistema penitenciário
–,
348. Tomamos a decisão de indultar 1.498 cidadãos condenados, constantes de uma lista
devidamente elaborada depois de um trabalho profundo e especializado, efectuado pelos técnicos
e oficiais competentes, declarando o perdão público e extinguir a parte das penas remanescentes.
349. Queremos, também, prover, para que aqueles que, por razão da idade ou de saúde, precisam
de assistência e de cuidados, que o sistema penitenciário ainda não tem condições para oferecer,
possam receber o tratamento necessário.
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350. Desejando boa sorte a este grupo de concidadãos, pedimos para que a sociedade os receba com
o mesmo espírito de reconciliação e perdão, no seio de todos os moçambicanos, como o fizemos
durante o nosso primeiro ano de mandato.
Moçambicanas e Moçambicanos,
Compatriotas,
351. Cada Nação tem a sua própria história; e ela fica registada para sempre. Nós estamos a escrever
a nossa história todos os dias.
352. Escrevemo-la sabendo o que fizemos; mas, sobretudo, o que falta por fazer. Por isso, a prova de
fogo pela qual os Moçambicanos têm estado a atravessar, só nos ilumina na construção de um país
forte e próspero.
353. Dissemos, no início, que a estabilidade social e política foi a grande conquista de toda a Nação
moçambicana.
354. Essa estabilidade permitiu que se lançasse a retoma da nossa economia; mas essas não foram
as únicas conquistas.
355. É possível que a longa lista de actividades deste relatório não permita que se valorizem
devidamente as vitórias que nos devem orgulhar a todos nós, para que todos juntos possamos
dizer: nós moçambicanos, nós fomos capazes.
356. Fomos capazes de apetrechar as escolas com cadeiras, fomos capazes de instalar
estabelecimentos bancários nos distritos, fomos capazes de construir novas vias de acesso em
todas províncias;
357. Nós, moçambicanos, fomos capazes de criar programas extraordinários de água e energia, ao
longo de todo o país;
358. Fomos capazes de estabilizar, em grande medida, a política monetária, de regularizar a taxa de
cambio, de reduzir a taxa de juros, fomos capazes de criar maturidade e independência aos poderes
e instituições;
359. Nós moçambicanos fomos capazes de restabelecer a confiança e a credibilidade internacional.
360. Continuaremos a ser capazes de construir um futuro que nos assegure o nosso direito à
esperança e à confiança.
361. Somos um povo que carrega um sonho inquebrável, um sonho que é Moçambique!
Moçambicanas e Moçambicanos,
Compatriotas,
362. Por tudo isto, depois de, em 2015, termos afirmado que não estávamos satisfeitos, concluímos
que a nossa resiliência de 2016, e a firmeza de 2017, permitiram que, em tempo recorde, colocássemos
o país de volta à rota do crescimento e prosperidade.
363. Aquilo que em 2015, 2016 e 2017 parecia simples citação do artigo dum pensador, em 2018
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ficou provado.
364. E porque estas conquistas alcançadas representam os pilares sólidos para a construção de
uma nação moçambicana próspera, com o realismo que nos caraterizou ao longo destes 4 anos,
podemos afirmar, com segurança, que o Estado da nação é:
ESTÁVEL E QUE NOS INSPIRA CONFIANÇA!
365. Terminamos a nossa intervenção, fazendo votos de que todos vós, Distintos Deputados,
as vossas estimadas famílias, e a todas as famílias moçambicanas em todo o território nacional
e na diáspora, tenham Festas Felizes num ambiente de Paz e harmonia, e um Ano Novo pleno de
prosperidade.

Pela atenção que me dispensaram, muito obrigado!
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