
0 
 

  

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

“VALORIZANDO A CRIATIVIDADE DOS JOVENS MOÇAMBICANOS.” 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

POR OCASIÃO DA VI CERIMÓNIA NACIONAL DO PRÉMIO JOVEM CRIATIVO 

 

DONDO, 10 DE DEZEMBRO 2020 



1 
 

Senhor Secretário de Estado da Juventude e Emprego; 

Senhora Secretária de Estado na Província de Sofala; 

Senhor Governador da Província de Sofala; 

Senhora Representante do Fundo das Nações para a População; 

Senhora Presidente do Conselho Nacional da Juventude;  

Caros Líderes do Movimento Associativo Juvenil; 

Caros Membros do Corpo do Júri; 

Caros Parceiros do Sector Privado; 

Caros Jovens Candidatos; 

Caros Amigos da Comunicação Social; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

 

 

Constitui para nós uma grande honra e motivo de imensa satisfação podermos estar 

aqui, hoje, na Cidade do Dondo, Província de Sofala, para testemunharmos a 

realização da 6a Gala Nacional do Prémio Jovem Criativo. 

O nosso Governo reconhece a juventude como a digna continuadora das tradições 

patrióticas do povo moçambicano e a força motriz do desenvolvimento do país, pelo 

papel decisivo que tem desempenhado, desde a luta de libertação nacional, na defesa 

da pátria e na construção da Nação. 

Quando criámos a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, no presente ciclo de 

governação, pretendíamos dispor de uma entidade exclusivamente dedicada aos 
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assuntos da juventude, servindo de interlocutor directo no diálogo permanente entre 

esta camada social e o Governo. 

Saudamos a todos os jovens do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico pela sua 

criatividade, inovação e capacidade empreendedora que associam ao espírito de 

patriotismo, cidadania, voluntariado que constitui uma riqueza do capital humano 

Moçambicano.  

A Gala do Prémio Jovem Criativo é um dos mecanismos através do qual pretendemos 

estimular o despontar de talentos no seio da juventude, premiando aqueles jovens 

que se destacam nas áreas de empreendedorismo, inovação tecnológica e criação 

artística. 

Com o prémio queremos, também, promover o gosto pela livre criação no seio da 

juventude moçambicana, estimular e divulgar acções de jovens nacionais na área de 

empreendedorismo, inovação científica e criação artística e, a médio e longo prazo, 

estabelecer uma plataforma de desenvolvimento multifacetado da juventude 

moçambicana. 

Em última instância, entendemos que a Gala promovida pela Secretaria de Estado da 

Juventude e Emprego é um meio para reconhecer o papel de todos aqueles que, tal 

como vós aqui presentes, idealizam, criam, produzem para o seu bem-estar, da sua 

comunidade e de Moçambique.  

Orgulha-nos o facto de que, quando palmilhamos os vários cantos deste nosso belo 

Moçambique, encontramos jovens, no campo e na cidade, arduamente engajados no 

aumento da produção e da produtividade em diferentes sectores de actividade. 

Encontramos jovens que não cruzam os braços à espera que o Governo ou os pais 

resolvam os seus problemas.  

Vemos jovens que se organizam em associações ou a título individual, desenham e 

implementam projectos viáveis e geram renda para sustentarem as suas famílias. 
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Como Governo, gostaríamos de ter uma juventude mais presente e engajada, 

disponível a agir como impulsionadora do desenvolvimento do país. Um 

desenvolvimento que passa, necessariamente, pela aposta no capital humano como 

força motriz. 

O nosso desejo é que os nossos jovens sejam os protagonistas na procura de soluções 

ou respostas aos desafios do quotidiano, abraçando iniciativas e encarando o 

desenvolvimento do país como um desafio de todos. 

O jovem deve sair da zona do conforto e da lamentação e avançar com firmeza para a 

acção, iniciando um pequeno negócio, aproveitando as oportunidades e as 

potencialidades existentes em cada província, distrito ou comunidade. O jovem deve 

ser mais proactivo, ousado e empreendedor.  

O nosso Governo tem estado a implementar programas que visam criar condições de 

acesso ao financiamento, às tecnologias modernas e insumos para dinamizar a 

agricultura e o desenvolvimento integrado das zonas rurais. É neste contexto, que 

este ano lançamos à escala nacional, o SUSTENTA, um programa de incentivo à 

produção e produtividade. 

Com a vitalidade e energia que vos caracteriza, com o talento e criatividade que não 

vos falta, vocês jovens devem apropriar-se dos programas em curso no país para se 

afirmarem como os verdadeiros agentes da mudança e da transformação estrutural 

das zonas rurais, contribuindo para a melhoria da vida das vossas famílias e das vossas 

comunidades. 

Nesta frente, o Conselho Nacional da Juventude deve, através dos seus órgãos 

provinciais e distritais, ser capaz de liderar o movimento associativo juvenil para 

conceber projectos viáveis que possam ser selecionados e financiados no âmbito do 

programa. 

Aproveitamos esta ocasião para saudar a nova direcção do Conselho Nacional da 

Juventude, recentemente eleita em Vilankulo, apelando para maior foco na 

materialização dos compromissos que assumiram perante os jovens Moçambicanos e se 
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mantenham na vanguarda do reforço do patriotismo e no engajamento da juventude 

no desenvolvimento do país. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores; 

Distintos Convidados! 

Queremos dirigir uma palavra de apreço à Secretaria de Estado da Juventude e 

Emprego pela dinâmica que tem estado a imprimir no pouco período da sua existência 

na implementação dos objectivos do nosso Governo no atendimento das questões dos 

nossos jovens. 

Queremos destacar em particular, no trabalho visível na formação profissional e na 

provisão de kits de empregos para jovens, permitindo a criação e formalização de 

centenas de micro, pequenas e médias Empresas e formalização dos seus negócios. 

Reestruturamos o Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis que, em 2020, passou a ter uma 

nova abordagem. Na nova estrutura, passam a ter mais disponibilidade financeira em 

curto espaço de tempo a taxas bonificadas de 5 a 7%, contra os cerca de 20 a 30% 

aplicados na banca comercial.  

Este fundo já está também aqui em Sofala a beneficiar jovens nos Distritos da Beira, 

Nhamatada, Buzi, Cheringoma e Chibabava, além das províncias de Cabo Delgado, 

Nampula e Zambézia.  

A partir de 2021, iremos expandir para mais províncias do nosso país para garantir que 

mais jovens moçambicanos com capacidade de empreender possam gozar deste 

benefício, materializando assim o nosso Programa previsto neste quinquénio. 

Aqui, quero fazer um parêntesis, saudando o trabalho dos jovens que estão na área da 

agricultura, um sector nevrálgico para o alcance dos nossos objectivos de 

desenvolvimento. Quero, pois, incentivar a outros jovens a seguirem o caminho, 

abraçando uma carreira ou negócio na Agricultura. 
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Recomendamos ao sector para maior celeridade na operacionalização da nova 

abordagem do Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis, apostando na capacitação em 

gestão de projectos, melhoria dos pacotes de financiamento para jovens 

empreendedores, redução do tempo requerido na libertação dos valores e aplicação 

de taxas de juros mais acessíveis para os jovens. 

Instamos ainda ao sector para que concretize o Programa EMPREGA que prevê 

incentivar e financiar numa base competitiva a mais de 10.000 Start-ups, micro, 

pequenas e médias empresas dirigidas somente por jovens, podendo ser abrangidos 16 

mil jovens com Bolsas formativas, onde os melhores receberão subvenções para o 

início dos seus negócios.  

 

Queridas Jovens e Queridos Jovens! 

Esta 6a Gala Nacional do Prémio Jovem Criativo é o culminar de um processo que de 

Setembro a esta parte, envolveu mais de dois mil jovens, desde a povoação, 

localidade, distrito, passando pela fase provincial.  

Com a realização deste tipo de eventos pretendemos desencorajar os jovens a 

entregarem-se à ociosidade e a actos nefastos como a criminalidade, o consumo do 

álcool e outras drogas, que destroem a saúde física e mental, contribuindo para a 

degradação do tecido social e a pobreza. 

Para nós, o Prémio Jovem Criativo, além de valorizar, reconhecer e distinguir jovens 

que se destacam nas áreas de Empreendedorismo, Inovação Tecnológica e Criação 

Artística, constitui a expressão do nosso apoio à promoção e valorização da 

criatividade e do talento juvenil.  

O prémio, é um verdadeiro mecanismo de aproximação e fortalecimento da Unidade 

Nacional, assim como de recriação e preservação do Património Artístico e Cultural, 

cujos protagonistas são jovens.  
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Agradecemos e felicitamos a equipa do júri da 6a Gala do Prémio Jovem Criativo, 

presidida pelo conceituado escritor Mia Couto, pessoa de elevada estatura moral e 

ética, que fizeram a avaliação e apuramento dos concorrentes com competência e 

máxima transparência. 

 

Moçambicanas e Moçambicanos, 

 

Compatriotas! 

O incontornável escritor moçambicano Mia Couto, hoje aqui na qualidade de 

Presidente do Juri, foi  proclamado vencedor do prestigiado prémio de literatura Jan 

Michalski, em Paris. 

Este prémio é o reconhecimento do excelente trabalho que o compatriota Mia Couto 

vem fazendo ao longo dos anos e é sinónimo de muita qualidade do conteúdo 

nacional, pois o escritor conseguiu destacar-se entre grandes nomes da literatura 

mundial.  

Mia Couto alcançou o prémio com a trilogia “As areias do Imperador”, na sua tradução 

para língua francesa, publicada pela editora francesa Editions Metaillé.  

Com esta conquista, que não é apenas sua ou da sua família próxima, a literatura 

moçambicana atinge mais uma vez o topo universal. Mia Couto habituou-nos a esta 

graciosidade. Por isso, estamos bastante orgulhosos.  

Não podia haver maior prenda do Mia Couto para o Natal e Fim do Ano dos 

moçambicanos, se não a consagração deste prémio máximo desta categoria literária. 

Saudamos o escritor pelo prémio, pelas acções indescritíveis que tem feito em prol 

das artes e da cultura moçambicanas e pelo comprometimento com a escrita, 

sobretudo, hoje, dia em que premiamos jovens que se destacaram nas áreas de 

empreendedorismo, inovação tecnológica e criação artística. 

Parabéns Mia Couto, parabéns à literatura moçambicana! 
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Exortamos aos jovens empreendedores, inovadores, criadores e aos demais presentes 

nesta gala, a serem agentes de transformação, gerando um efeito-multiplicador para 

influenciar o surgimento de mais empreendedores, criando condições para o 

fortalecimento da capacidade de disponibilização de oportunidades de emprego e 

auto-emprego para a nossa Juventude. 

 

Caros Jovens! 

Esta Gala tem lugar num contexto atípico em que Moçambique e o Mundo sofrem os 

efeitos nefastos da pandemia da Covid-19. Uma pandemia que tem imposto graves 

restrições ao exercício de actividades, em todos os sectores da vida económica, social 

e cultural, com impacto negativo na vida das pessoas e das instituições.  

Saudamos a participação activa de jovens moçambicanos nas campanhas de 

sensibilização dos cidadãos para a observância rigorosa das medidas de prevenção do 

novo coronavírus e realização de outras actividades, visando conter a propagação da 

pandemia.  

Os jovens devem assumir com bastante responsabilidade que a Covid-19 é real, 

continua entre nós e mata. Devem continuar a acreditar e convencer os outros que só 

com a prevenção e com o avanço da ciência é que iremos ultrapassar este flagelo do 

nosso tempo.  

A festa de hoje, pode esperar o melhor momento amanhã, mas a doença decorrente 

do aglomerado festivo, poderá roubar-nos a oportunidade de viver o amanhã. Por isso, 

apelamos para que vivamos com responsabilidade estes momentos difíceis. 

 

Caros jovens! 

Ficaria incompleto dirigirmo-nos aos jovens sem falar da Paz de que tanto 

dependemos. A paz no nosso país continua a ser ameaçada.  
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O nosso país está a ser alvo de uma agressão de grandes proporções por grupos 

terroristas na Província de Cabo Delgado e por homens armados da auto-proclamada 

Junta Militar da Renamo aqui em Sofala e em Manica. 

Os terroristas matam cidadãos indefesos, usando os métodos mais cruéis como a 

decapitação na presença de familiares, queimam aldeias, destroem infra-estruturas 

públicas e privadas, raptam raparigas e jovens provocando medo generalizado e a fuga 

massiva de centenas de milhares de pessoas que vivem como deslocados, longe das 

suas zonas de origem. 

Para ampliar o clima de medo e terror, os terroristas espalham nas redes sociais 

imagens e vídeos mostrando os seus crimes macabros, numa campanha de 

desinformação tentando desacreditar as nossas Forças de Defesa e Segurança. 

A nossa juventude tem estado a assumir o seu papel neste combate, em defesa da 

nossa Pátria e soberania duramente conquistadas.  

Com bravura, coragem e patriotismo, os jovens das nossas Forças de Defesa e 

Segurança, vossos colegas, continuam empenhados no combate sem tréguas, contra o 

inimigo nos dois teatros operacionais. 

Graças ao sacrifício desses jovens patriotas, têm sido possível manter o país a 

funcionar e garantir que outros jovens estudem, empreendam, inovem e façam a 

criação artística, em ambiente de segurança. 

Não há Prémio possível para esses jovens que na caserna, nas matas densas, nas 

estradas e nas picadas, nas planícies e planaltos, com Moçambique no coração e de 

arma em punho, resguardam a nossa pátria de forças inimigas externas e internas.  

Continuaremos eternamente gratos a esses jovens que tudo fazem para que a 

liberdade conquistada nunca nos seja pilhada e o Sol de Junho brilhe para sempre. 
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Expressamos o nosso profundo reconhecimento e vénia a esses jovens patriotas e 

reiteramos o nosso apelo a todos os cidadãos para que estejam vigilantes a qualquer 

movimento do inimigo.  

Exortamos a todos os jovens a manterem-se atentos e a não aceitarem recrutamentos 

por estes grupos para cometerem crimes, matando familiares e destruindo o próprio 

país. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores; 

Caros Jovens! 

Mais uma vez, felicitamos aos jovens vencedores e todos os concorrentes! No final, 

somos todos vencedores, de onde viemos, representamos um extracto da nossa 

comunidade, distrito, cidade, somos a fotografia do Moçambique real. Por isso, a festa 

é toda vossa, e é Moçambique inteiro que festeja. 

A todos os parceiros que se juntaram ao Prémio Jovem Criativo, alguns presentes 

neste acto, reiteramos a nossa gratidão. Pedimos que se mantenham firmes e com 

foco, os resultados do vosso investimento não tardarão. 

Dirigimos uma palavra de agradecimento a todos os que, directa e/ou indirectamente, 

se envolveram na organização desta 6a Gala Nacional do Prémio Jovem Criativo, com 

especial destaque às Lideranças Provinciais e distritais. 

Bem haja a todos. 

 

Muito Obrigado pela vossa atenção 


