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O Governo vai intensi  car a monitoria do impacto dos desastres naturais que ciclicamente se 
abatem sobre o país. Para o efeito, o Conselho de Ministros aprovou recenetemente o quadro 
de indicadores de redução do risco de desastres, um instrumento de monitoria que avalia os 
possíveis impactos das calamidades em diversos sectores, tais como a Agricultura, Educação, 
Saúde, Infra-estruturas, entre outros. O Conselho de Ministros indica ainda que, o instrumento 
vai permitir avaliar a escassez ou excesso de água sobre a agricultura e delinear acções que 
possam ser tomadas para minimizar o impacto destas situações. “Será possível, com base neste 
quadro, enumerar os riscos sobre infra-estruturas como estradas, pontes, escolas face à ameaça 
de ventos e chuvas fortes previstas num dado momento e região”, refere o Conselho de Ministros.
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Nos encontros que tem mantido com os 
diferentes estadistas e representantes 
do Corpo Diplomático acreditado no 
nosso país, o Presidente Filipe Nyusi, deixa 
garantias de que os moçambicanos estão 
empenhados no resgate e consolidação da 
paz, para que o país possa caminhar celere 
rumo a estabilidade política, económica 
e social, condição fundamental para o 
desenvolvimento.

A preocupação do Presidente de todos 
nós é fazer de tudo o que estiver ao seu 
alcance, para que o mais breve possível, 
os moçambicanos consigam chegar a um 
entendimento sustentável para a cessação 
definitiva das hostilidades militares e 
estabelecimento de uma paz efectiva e 
duradoira. 

O presidente Filipe Nyusi vinca também 
nestes encontros na frente diplomática, que o 
Governo está empenhado na implementação 
de políticas sectoriais favoráveis ao 
aumento da produção e produtividade 
e no estabelecimento de mecanismos que 
tendem a atrair investimentos para o país, 
sendo a paz, factor crucial para o sucesso 
destes projectos de desenvolvimento. 

Neste processo, Moçambique tem estado 
a contar com a contribuição dos  países 
amigos, parceiros de cooperação, convicto 
de que colherá bons frutos destas parcerias.

O Presidente Filipe Nyusi destaca nesta 
frente, a necessidade do envolvimento 
directo dos homens de negócios para  
investirem em causas elevadas no nosso 
país.

Moçambique tem sido destino preferido 
para o investimento dos vários paises, dada 
as suas pontencialidades, sobretudo nas 
áreas de exploração mineira, agricultura e 
turísmo.

 Adilson Virgílio, Emeriy 
Kere-Kere, Hendro Nhavene e Artur 
Ricardo
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oçambique e Turquia acabam de assinar 
acordos sobre cooperação comercial 
e económica e protecção recíproca de 
investimentos e realização de consultas 

político-diplomáticas numa base regular. O acto 
aconteceu depois das conversações ofi ciais havidas 
na terça-feira última em Maputo, por ocasião da 
visita de Estado do Presidente da Turquia, Recep 
Tayyip Erdogan, ao nosso pais.
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, disse 
que a visita de 48 horas do estadista turco, foi uma 
oportunidade para Moçambique partilhar aquilo que 
são as suas prioridades resultantes dos problemas 
que o país enfrenta e que os instrumentos jurídicos de 
cooperação acordados vão orientar a actividade 
conjunta, tendo em vista a operacionalização dos 
projectos nas áreas já identifi cadas. 
O Chefe do Estado Moçambicano considera 
a visita de Rcep Erdogan,  de histórico e de 
profundo conteúdo, sobretudo, por se tratar do 
primeiro estadista turco a visitar o país desde a 

proclamação da independência nacional, em 
1975. “A Turquia não é apenas um país irmão com 
que Moçambique tem relações diplomáticas, mas 
também uma porta de entrada para o mercado 
do Médio Oriente”, salientou Filipe Nyusi. 
O Presidente da República encorajou, na 
ocasião, os turcos no sentido de investirem nas 
áreas da agricultura e energia, sectores de 
grande potencial do desenvolvimento que o país 
dispõe.
Os dois estadistas abordaram ainda sobre 
outros  aspectos de interesse particular para os 
moçambicanos, nomeadamente a questão da 
paz, da contínua expansão económica entre os 
dois países.
Por seu turno, o Presidente da Turquia, Recep 
Tayyip Erdogan, considera que Moçambique 
está a caminhar fi rme rumo a um futuro próspero, 
graças ao enorme potencial económico que 
possui. “Este país já enfrentou vários desafi os, mas 
neste momento, estes fazem parte do passado. Em 
breve, Moçambique vai se transformar num dos 
Estados mais estáveis do continente africano”, 
concluíu.
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Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, recomendou 
recentemente aos membros do 
Governo para que se engajem 

na procura de soluções para os problemas 
da população, com destaque para a 
insegurança alimentar, que assola milhares 
de cidadãos.
Filipe Jacinto Nyusi,  falava na primeira 
Sessão do Conselho de Ministros alargada 
aos quadros envolvidos na monitoria da 
campanha agrícola e pesqueira, considerou 
que sanada a insegurança alimentar, parte 
signifi cativa das inquietações da população 
poderá ser resolvida quase que de forma 
automática. Segundo o Chefe do Estado, 
comida em abundância pode também  
signifi car geração de renda. 
A posição do Presidente Filipe Nyusi é uma 
resposta às preocupações apresentadas 

pelos camponeses, às brigadas do Governo 
envolvidas na monitoria da primeira época 
da campanha agrícola e pesqueira, 
realizada entre os dias 12 e 17 de Janeiro 
corrente.
A apresentação feita pelo Ministro da 
Agricultura e Segurança Alimentar, José 
Pacheco, indica que dos 9.8 milhões de 
hectares planifi cados, 8.1 já foram lavrados, 
mas em apenas 6.3 milhões foi lançada a 
semente. Refrerem ainda que das 74.9 mil 
toneladas de semente necessária, apenas 
11.1 mil toneladas foram alocadas a estes 
produtores, havendo um défi ce de 66.9 mil 
toneladas.
Segundo o Ministério da Agricultura 
e Segurança Alimentar, o país conta 
actualmente com 2.479 extensionistas, dos 
quais 1.374 do sector público e outros 
1.105 estão empregues em unidades 
produtivas do sector privado,  assistindo 
um total de 641 mil produtores agrícolas.
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Secretário Geral da FRELIMO, Eliseu 
Jaoquim Machava, escalou nesta quinta-
feira, o distrito de Moamba, província 
de Maputo, para um trabalho de 

acompanhamento e assistência das actividades dos 
órgãos de base do Partido, no âmbito do processo 
da realização das elições internas, que estão na 
fase das conferências dos Comités de Círculo.
No distrito de Moamba, Eliseu Machava assistiu a 
Conferência do Comité de Círculo de Pessene, 
onde foram eleitos os respectivos novos órgãos e 
delegados à Conferência do Comité de Zona.
Na ocasião, o Secretário Geral da FRELIMO 
manifestou satisfação pela forma como decorreu o 
processo, caracterizado pelo ambiente de festa e 
de coesão entre os militantes.
Segundo Eliseu Machava,  o processo de 
preparação do 11ºCongresso é um momento que 
exige dos órgãos do Partido, à todos os níveis, um 
exercício aprofundado no debate e divulgação das 
Teses. “Os camaradas sabem que as Teses ao 11º 

Congresso resultam  do trabalho de consultas 
realizado pelo Partido ao nível da base, daí 
que se exige dos militantes da FRELIMO, maior 
responsabilidade no seu estudo, para que o 
Congressso decorra dentro das expectativas, 
uma vez que se do momento mais alto da 
consolidação da democracia e coesão no seio 
do Partido”, sublinhou.
De referir que a FRELIMO na província de Maputo, 
conta com 416  Comités de de Círculo e um total 
de 279473 membros. 
Ainda no distrito de Moamba, o Secretário Geral 
da FRELIMO visitou algumas áreas de produção 
agrícola, pertecentes a sigulares e associações, 
tendo fi cado satisfeito com ou níveis de 
produção e o envolvimento da população nesta 
actividade.
Apelou aos agricultores locais a aproveitarem 
a presente época chuvosa para abrirem outras 
áreas de cultivo e acelerar o trabalho, por forma a 
aumentar os níveis de produção e produtividade, 
no âmbito de combate a fome. 
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Primeiro Secretário do Comité 
Provincial da FRELIMO em Tete e 
Chefe do Gabinete Provincial de 
Preparação do 11º Congresso, 

Fernando Bemane de Sousa, trabalhou nos 
dias 21 e 22 de Janeiro do ano corrente, 
no distrito de Cahora Bassa, no quadro do 
acompanhamento das Eleições Internas, que 
estão na fase da realização das Conferências 
dos Comités de Círculo.  
Fernando Bemane de Sousa disse que ao nível 
provincial, as Conferências dos Comités de 
Círculo decorrem num ritmo bastante acelerado, 
o que deixa satisfeita a máquina da FRELIMO 
neste ponto do país.
“Dos 3457 Comités de Círculo existentes 
na província, foram já abrangidos 2.410, o 
correspondente a 70 por cento do grau de 
cumprimento, tendo sido criados, no mesmo 
processo, 92 novos órgãos à este nível”, disse 
Bemane de Sousa. 

No distrito de Cahora Bassa, De Sousa, 
para além de monitorar as eleições internas, 
orientou um comício popular no povoado de 
Thaca, Localidade de Dzunsa, onde exortou 
a população a participar activamente na 
produção de alimentos por forma a combater 
a fome e a pobreza. 
Encorajou, ainda, as comunidades locais 
no sentido de aproveitar as chuvas que 
vão caindo um pouco por todo lado da 
província, para aumentarem as áreas de 
produção agrícola nesta parcela do País. 
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alargamento do sistema da rede 
de abastecimento ea água 
canalizada, tendo em vista a 
melhoria das condições de vida 

das comunidades, constitui prioridade no 
programa da FRELIMO, nos quatros municípios 
sob sua gestão, na província da Zambézia.
O Secretário Provincial da FRELIMO na 
Zambézia, Paulino Lenço, disse recentemente 
que o Partido está a par da situação de 
escassez de água potável nos municípios de 
Mocuba, Milange, Alto-Molócuè e Maganja 
da Costa.
Lenço, que falava no quadro do balanço 
do desempenho dos municípios nos últimos 
12 meses do exercício, indicou que alguns 
sistemas de água nas quatro autarquias 
estão na fase de reabilitação, ampliação 
e modernização, tendo em vista o aumento 
da qualidade e capacidade de resposta no 
fornecimento deste precioso líquido.

“Nestes quatro municípios está em curso 
a implementação de projectos que tem 
em vista o alargamento da rede de 
abastecimento de água aos munícipes. 
Para o efeito, decorrem trabalhos de 
reabilitação das fontes, devendo ser 
concluída ainda ao longo do presente 
ano”, disse Lenço.
Paulino Lenço falou ainda de outros 
avanços, sobretudo na área do saneamento 
do meio, tendo enaltecido o esforço dos 
edis, na aquisição de meios circulantes e 
na remoção de resíduos sólidos.
Paulino Lenço faz um balanço positivo 
do desempenho dos quatro municípios, 
onde neste momento atingiram cerca de 
80 por cento de execução, cujo sucesso, 
segundo a fonte, deve-se a colaboração 
dos muniícipes.
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FRELIMO, na província de Gaza, já 
abrangeu pouco mais de 80 Comités 
de Círculo, de um universo de 1119, 
desde o arranque do processo das 

conferências destes órgãos, a 05 de Janeiro 
do ano em curso, com término previsto para 
31 do mesmo mês, num exercício inserido na 
segunda fase das eleições internas, rumo 
ao 11º Congresso, agendado para 26 de 
Setembro a 1 de Outubro de 2017.
O Secretário Provincial da Mobilização, 
Propaganda e Organizações Sociais em 
Gaza, Moisés Filipe Nhatsave, disse que o 
processo, que já envolveu 6.746 membros 
em todos os distritos, foi antecedido por um 
seminário de capacitação das brigadas, 
em torno da Directiva sobre as eleições 
internas.
“Os órgãos do Partido, em todos os distritos 
da província, estão engajados no processo 

de eleições iternas,  ao nível dos Comités 
de Círculo e o trabalho decorre sem 
sobressaltos”, disse Nhatsave. 
Nhatsave destacou ainda o estudo e 
discussão das Teses ao 11º Congresso, 
um exercício que, segundo ele, está a 
trazer contribuições importantes em 
termos de participação dos militantes 
em diferentes actividades, sobretudo de 
carácter político, económico e social. 
O 11º Congresso está a ser preparado 
com maior responsabilidade, porque 
este será o momento mais alto da 
consolidação da democracia interna 
na FRELIMO, do reforço da coesão entre 
os militantes, para melhor enfrentar os 
desafi os”, sublinhou Moisés Nhatsave. 
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Partido FRELIMO já está a 
movimentar-se para garantir a 
realização das Conferências dos 
Comités de Zona, agendadas para 

25 de Fevereiro a 10 de Março próximo em 
todo território nacional.
Assim, os Comités de Círculo do distrito 
KaMubukwana, na cidade de Maputo, tal 
como os restantes do país, começaram a eleger 
os seus delegados para as Conferências de 
Zona, que se espera que venham a defi nir o 
Quórum de delegados para o distrito, para 
além dos seus futuros órgãos de direcção.
Estas actividades fazem parte do processo 
preparatório do 11º Congresso, o mais alto 
órgão de decisão do Partido, a ter lugar de 
26 de Setembro a 01 de Outubro do corrente 
ano, na cidade da Matola, província de 
Maputo.
Falando por ocasião da sua eleição, Hermínia 
Nhantumbo, 1ª Secretária do Comité de 

Circulo “B” do bairro George Dimitrov, disse 
que é preciso que todos camaradas dêem 
valor ao trabalho da FRELIMO. “Não vamos 
dar espaço à oposição no nosso Círculo. 
Estamos em 2017, ano da preparação e 
de realização do 11º Congresso. E, depois 
do Congresso vamos arregaçar as mangas 
e ocupar todos cantos desta cidade, pois 
nós, a FRELIMO, não queremos dar nenhum 
assento à oposição nas Assembleias 
Municipais em 2018, bem como nas eleições 
gerais e das Assembleias Provinciais em 
2019”, sublinhou.
“É por isso que, na Assembleia da República, 
a oposição vota contra tudo que vem 
da FRELIMO e para que as nossas ideias 
passem, temos que trabalhar e não cessar. 
Vamos em frente e elevar o nosso Círculo”, 
concluiu Hermínia Nhantumbo, eleita na 3ª 
Conferência do Comité do Círculo “B” do 
bairro George Dimitrov.
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Primeira Dama da República de 
Moçambique, Isaura Nyusi, manteve 
encontro, na terça-feira última em 
Maputo, com a sua homóloga da Turquia, 

Emmine Erdogan, para entre outros assuntos, 
aprofundarem os mecanismos de apoio à 
mulher e a rapariga, por via do fi nanciamento 
de projectos direccionados aos sectores de 
educação, saúde e acesso a água potável.
No encontro de cortesia, por ocasião da visita de 
Estado do Presidente da Turquia à Moçambique, 
Recep Erdogan, as duas primeiras damas 
abordaram ainda, questões relacionadas com 
ao empoderamento da mulher, erradicação dos 
casamentos prematuros e gravidezes precoces, 
assuntos que têm merecido uma especial 
atenção do Gabinete da Primeira Dama da 
República, Isaura Nyusi.
Na enconto, Isaura Nyusi disse que o seu Gabinete 
tem estado a priorizar o aumento do número 

de ingresso de crianças em idade escolar, 
por forma a garantir o acesso ao ensino e 
aprendizagem, alfabetização e educação 
de adultos.
Disse ainda que o Gabinete dá também 
atenção à necessidade do empoderamento 
dos grupos vulneráveis, nomeadamente , 
crianças, idosos, defi cientes e mulher rural.
A Esposa do Presidente da República, vincou 
que os casamentos prematuros, gravidezes 
precoces, o alargamento do acesso à 
educação, saúde e água potável, constituem 
o maior desafi o do Gabinete, sendo que, 
segundo a Primeira Dama, esforços estão 
sendo empreendidos na busca de soluções 
para estes e outros problemas.
De referir que a Primeira Dama da Turquia, 
Emmine Erdogan, ofereceu meios auxiliares,com 
destaque para cadeira de rodas, às crianças 
portadoras de defi ciência no Infantário 1º 
de Maio, na cidade de Maputo.    
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*OPINIÃO*OPINIÃO*

Nyusi e a coesão da Frelimo: 
uma análise organizacional (1)
Por Marques Normamad Farouk*
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