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50 da criação do Destacamento Feminino

Lançado recentemente pelo Governo
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 Pedro Tiago
O processo de Eleições Internas da FRELIMO ora em 
curso no País e na Diáspora, já está a dar passos largos 
rumo ao 11o Congresso da FRELIMO, destacando-se 
neste momento a conclusão processo de eleição de 
delegados ao nível dos Comités de Círculo que por sua 
vez irão às Conferências dos Comités de Zona. 

Ao nível dos Comités de Círculo, a FRELIMO faz um 
balanço positivo, baseando-se nos indicadores do 
crescimento qualitativo e quantitativo do Partido, que se 
refl ectem no aumento do número de membros, incremento 
do número das Células, e consequente criação de mais 
Comités de Círculo, em quase todas as províncias. Esses 
indicadores de crescimento do Partido encorajam a 
direcção máxima da FRELIMO, que considera que os 
mesmos devem-se refl ectir na participação massiva e 
activa dos membros nos processos de recenseamento 
eleitoral e a posterior votação nos pleitos eleitorais de 
2018 e 2019. 

Olhando para os resultados da 2a fase do processo 
de eleições internas da FRELIMO, a Direcção maxima do 
Partido, considera que o enraizamento do Partido ao nível 
da base é um facto, o que mostra o amor e simpatia que 
os moçambicanos têm pela FRELIMO, pelo que deve ser 
capitalizado e acarinhado, encorajando as estruturas 
dos órgãos do Partido a esses níveis (Células e Comités 
de Círculos), a continuarem a incutir nos membros, sobre 
a necessidade de se assumir uma postura que dignifi ca 
o Partido em todos os sentidos. Portanto, os Membros da 
FRELIMO devem ser leais aos Estatutos do Partido, ao 
Programa, e cumprir cabalmente as orientações que são 
emanadas pelos órgãos hierarquicamente superiores, 
de modo a garantir que as acções da FRELIMO fl uam 
com normalidade e sem sobressaltos. 

Numa altura em que o País procura caminhos para o 
alcance de uma Paz Efectiva, os Membros da FRELIMO 
devem patuar por actitudes que promovam uma 
verdadeira Reconciliação Nacional entre moçambicanos, 
que passa pela União no nosso seio e agudizar a 
Vigilância nas nossas comunidades, denunciando 
todas tentativas que tendem colocar em causa a Paz 
e a Unidade Nacional, factores imprescindíveis para o 
alcance de um Desenvolvimento integrado e sustentável 
do nosso País. Bem hajam os Membros da FRELIMO 
enquadrados nas Células da FRELIMO e nos Comités 
de Círculo sob direcção do Camarada Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi. BI 

 António Mauvilo, 
Adilson Virgílio, Emeriy Kere-Kere, Artur 
Ricardo e Sidio Macuacua
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Presidente de da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, disse que com a implementação do 
projecto SUSTENTA, o Governo pretende 
tirar gradualmente as famílias rurais da 

pobreza, através de investimentos, como mecanismo 
principal de promoção do desenvolvimento 
sustentável, integrado e inclusivo, tendo em vista a 
redução das assimetrias regionais e locais.
O Chefe do Estado que falava há dias, no distrito 
de Ribáué, na província de Nampula, no acto do 
lançamento do projecto SUSTENTA, uma plataforma 
do Governo em que se pretende incrementar 
a capacidade de produção dos pequenos e 
médios agricultores e, ainda facilitar o acesso 
aos mercados e ao fi nanciamento, disse que 
numa primeira fase, a iniciativa terá um impacto 
directo na vida de mais 125 mil famílias rurais que 
representam mais de 700 mil pessoas que utilizam 
recursos agrícolas para a sua subsistência.
Tendo como bases de implementação, apoio 
à produção, o acesso ao fi nanciamento, a 

capacitação dos agricultores e a melhoria 
dos serviços de extensão rural, o SUSTENTA vai 
promover a gestão sustentável dos recursos, bem 
como a conservação ambiental, garantindo 
uma maior disponibilidade de energia limpa 
através da construção de mini-hídricas e o 
acesso à água.
“Com este projecto, o Governo de Moçambique, 
pretende ainda incrementar a capacidade 
de produção dos pequenos e médios 
agricultores, facilitar o acesso aos mercados e 
ao fi nanciamento ”, sublinhou o Presidente Filipe 
Nyusi. 
Na ocasião, O Chefe do Estado lembrou que 
o projecto SUSTENTA é um exercício que surge 
para acrescentar valor à iniciativa Presidencial 
de produção de alimentos, lançada em 
Outubro no Distrito de Mopeia, na Província da 
Zambézia. 
“É mais uma prova de que o nosso Governo 
coloca o desenvolvimento rural na centralidade 
da sua acção governativa e acredita que 
é um desafi o ao nosso alcance”, concluiu o 
Presidente Filipe Nyusi.
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profundar as relações de amizade, 
solidariedade e cooperação entre a 
FRELIMO e a Frente Polisario, da República 
Árabe Saharaui Democrática, foi a razão do 

encontro entre os dois partidos, havido na quarta-feira 
última em Maputo, no âmbito da visita de trabalho de 
dois dias do estadista saharaui a Moçambique, Braim 
Ghali.
O Secretário Geral da FRELIMO, Eliseu Machava, 
que manteve um breve encontro com a delegação 
do Partido Frente Polisario, manifestou a sua 
preocupação pelo facto de a República Árabe 
Saharaui Democrática, estar sob ocupação do regime 
do Reino do Marrocos, tendo deixado uma mensagem 
de encorajamento perante esta situação.
“O desejo da FRELIMO e dos moçambicanos em 
geral, é que haja paz e que os cidadãos deste 
país amigo vivam livremente e que continuem a 
regitar progressos.”, disse Machava Eliseu Machava. 
Sublinhou que constitui génese da FRELIMO, trabalhar 
com vista a contribuir para o bem estar de todos os 
moçambicanos, enaltecendo o esforço colectivo que 
tem vindo a ser evidenciado pelo povo, baseado no 
espírito da união e da paz.. É neste contexto que, o 
Secretário Geral da FRELIMO defendeu na ocasião, 

que os contactos entre os dois Partidos devem servir 
de oportunidade para a partilha de experiências, 
em todas as áreas, na busca de uma plataforma 
consistente, rumo a construção duma nação cada 
vez mais sólida.
Machava explicou ao estadista saharaui, que 
as acções de desestabilização que eram 
protagonizadas pelos homens armados da Renamo, 
caracterizadas pelos assassinatos, destruição de 
infra-estruturas públicas e privadas, entre outras 
atrocidades, constituiam maior preocupação do 
Governo da FRELIMO, na medida em perturbavam 
rítmo do desenvolvimento que o país está a travessar 
nos últimos tempos.
Falou ainda dos preparativos do 11º Congresso da 
FRELIMO, agendado para 26 de Setembro a 1 de 
Outubro de 2017, na Cidade da Matola, capital 
provincial de Maputo, cujo trabalho está a decorrer 
com maior responsabilidade e celeridade, estando 
já na terceira  fase do  processo de eleições internas, 
que vai envolver os Comités de Zona.
Por seu turno, o Presidente da República Árabe 
Saharaui Democrática, Braim Ghali, disse estar 
satisfeito com este encontro e agradeceu o apoio 
fi rme do Partido e dos moçambicanos ao povo 
saharaui. “Moçambique sempre esteve ao lado da 
luta pela liberdade e justiça em Áfria, assim como 
noutros pontos do mundo, indicou o estadista 
saharaui.
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FRELIMO, na província de Sofala, 
exorta os militantes do Partido e aos 
moçambicanos no geral, a estarem 
cada vez mais unidos e coesos no 

processo de busca da paz efectiva e pelo 
desenvolvimento do país. 
O chamamento foi feito recentemente, na 
cidade da Beira, pelo membro da Comissão 
Política e Chefe da Brigada Central de 
Assistência à Província de Sofala, Eneas 
Comiche, durante a 8ª Sessão Ordinária do 
Comité Provincial da FRELIMO. 
Eneas Comiche pediu aos moçambicanos 
para cultivarem o espírito patriótico, deixando 
de lado os interesses particulares. “Devemos 
priorizar atitudes que possam conduzir o país 
ao alcance de uma paz efectiva, porque só 
unidos e coesos poderemos vencer os desafios 
da consolidação da Unidade Nacional, da 
Paz e do desenvolvimento do nosso país”, 
sublinhou.

Por sua turno, o Primeiro Secretário da FRELIMO 
em Sofala, Paulo Majacunene, lembrou que 
o país está em tréguas relativamente às 
hostilidades militares e apelou aos membros 
do Partido a dedicarem os seus esforços 
para o alcance da paz. 
“A FRELIMO deve continuar a promover a 
vigilância, mensagens de paz e de concórdia 
no seio das comunidades, de modo a mostrar 
ao mundo e aos amantes da paz que é, 
sempre, pela democracia e reconciliação 
entre os moçambicanos. Para a FRELIMO, a 
paz não é só o calar das armas, mas também 
uma verdadeira reconciliação entre os 
irmãos”, disse Majacunene.
A 8ª Sessão Ordinária do Comité Provincial da 
FRELIMO apreciou o relatório de actividades 
do Partido referentes ao segundo semestre 
do ano passado, assim como analisou os 
preparativos do 11º Congresso, a ter lugar 
de 26 de Setembro deste ano a 1 de Outubro 
do corrente ano.
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osé Pacheco, Membro da Comissão Política 
e Chefe da Brigada Central de Assistência à 
Província do Niassa, constatou com satisfação, 
que as metas de produção agrícola, na presente 

campanha, foram ultrapassadas, tendo enaltecido o 
engajamento da população neste sector produtivo.
Na recente visita de trabalho que efectuou à 
província do Niassa, no âmbito do trabalho de 
assistência aos órgãos da FRELIMO neste ponto do 
país, José Pacheco instou aos membros e simpatizantes 
do Partido e a população a envidarem esforços no 
aumento da produção e produtividade agrícola, no 
quadro do combate a fome.
O Membro da Comissão Política visitou várias áreas 
de produção, tendo concluído que os produtores 
dos sectores familiares e comercial estão a acatar 
as recomendações presidenciais, que indicam que 
cada família deve ter uma machamba.
“Notamos que a população do Niassa, em particular, 
está empenhada em actividades de produção 

agrícola, tendo em vista garantir a segurança 
alimentar e, ainda, para fazer face a crise 
econômica que o país atravessa”, disse Pacheco.
Pacheco saudou o empenho do Governo 
provincial no que tange ao cumprimento das 
metas, contudo, reconheceu haver ainda muitos 
desafi os por ultrapassar, com destaque para a 
necessidade de produzir alimentos em maiores 
quantidades com vista a reduzir os índices de 
insegurança alimentar no Niassa.
Num outro desenvolvimento, José Pacheco 
disse, de um modo geral, estar satisfeito com o 
trabalho realizado pelo Partido nesta província 
e particularmente, na angariação de novos 
membros. 
“No âmbito do processo de eleições internas em 
curso na FRELIMO e graças ao trabalho dos 
militantes, foram registados, em toda província, 
742 Comités de Círculo, 42 Comités de Zona e 
13.644 Células, um exercício que decorreu no 
âmbito de preparação do 11º Congresso da 
FRELIMO”, conclui o Chefe da Brigada Central de 
Assistência à Província do Niassa.  
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ambiente calmo e de tranquilidade 
que regista na província de Gaza, no 
contexto político e social, é resultado do 
trabalho levado a cabo pelos órgãos 

da FRELIMO nas comunidades, disseminação 
de mensagens sobre a paz, Unidade Nacional, 
elementos fundamentais para enfrentar os desafi os 
que se impõem no processo do desenvolvimento 
do país.
A consideração é do Secretário Provincial 
da FRELIMO em Gaza, Zacarias Arone Sonto, 
dirigindo se aos membros e simpatizantes do 
partido e à população, durante a sua recente 
visita de trabalho aos distritos de Chonguene 
e Limpopo, no quadro do acompanhamento 
das actividades dos órgãos, tendo em vista a 
realização do 11ª Congresso.
Chonguene e Limpompo, novos distritos na actual 
divisão administrativa da província de Gaza, 
Zacarias Arone Sonto, que é igualmente,  Chefe 
do Gabinete Provincial de Preparação do 11º 
Congresso da FRELIMO, reuniu-se com órgãos do 

Partido destes distritos para apresentação 
dos quadros e membros dos Comités de Zona 
de Mazucane e Nguzene, vindos dos distritos 
de Mandlakazi e Bilene, respectivamente. “A 
Brigada Provincial de assistência aos distritos 
já se encontra a trabalhar neste locais”, referiu 
Sonto.
Ainda nestes distritos, Zacarias Sonto orientou 
reuniões populares com a presença de cerca 
de três mil pessoas, onde foram difundidas 
mensagens sobre o valor da Unidade 
Nacional, Paz, trabalho para o aumento da 
produção e produtividade, no quadro do 
combate à fome.
Soto reiterou ainda a necessidade de os 
cidadãos continuarem vigilantes face a 
todos os males que colocam em causa união 
e tranquilidade dos moçambicanos.
De referir que a FRELIMO em Gaza, reuniu-
se há dias, na sua  4ª Sessão Ordinária do 
Secretariado do Comité Provincial, onde fez 
o balanço do decurso das eleições internas, 
para além de análise dos preparativos da 9ª 
Sessão Ordinária do Comité Provincial.
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ernando Bemane de Sousa, Primeiro 
Secretário do Comité Provincial do 
Partido FRELIMO em Tete encorajou a 
OJM para prosseguir com dinamismo no 

desafi o de combate a pobreza, sobretudo 
na produção de comida em cumprimento 
da orientação do Presidente da FRELIMO 
e Presidente da República de Moçambique, 
Filipe Jacinto Nyusi.
 O encorajamento foi manifestado na 
terceira Sessão Ordinária do Comité 
Provincial da OJM realizada no dia 17 
de Fevereiro do ano corrente, no Bairro 
Chingodzi.  
A sessão da OJM foi honrada com a 
presença do Camarada Mety Oreste 
Gondola, Secretário Geral da OJM.
 “Os jovens são chamados a orientar e 
dinamizar o processo de desenvolvimento 
da Província e do país em geral. A OJM 

precisa de manter a sua tradição de 
uma organização forte e disciplinada 
para que sempre continue na vanguarda 
do processo de desenvolvimento sócio 
económico do País e na preservação da 
paz e unidade nacional”, disse Fernando 
Bemane de Sousa. O Primeiro Secretário da 
FRELIMO destacou que a terceira sessão 
ordinária do Comité Provincial da OJM 
decorre num momento em que estão em 
curso as eleições internas deste Partido 
e nota com satisfação a participação 
dos jovens. Fernando Bemane de Sousa 
saudou igualmente a OJM por ter 
participado de forma abnegada nos 
diversos programas da assistência social 
as vítimas da tragédia de Caphiridjandje. 
Na ocasião, Mety Gondola exortou para 
fortalecimento das acções da OJM e a 
dinamização das principais actividades 
aprovadas para o presente ano. 
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 Primeira-Dama de Moçambique, Isaura Nyusi, 
preside de 25 a 26 de Fevereiro corrente, o 
Seminário Nacional de Prevenção e Combate 

aos Casamentos Prematuros e Gravidezes Precoce, 
a ter lugar na cidade de Pemba, capital provincial 
de Cabo Delgado. 
O seminário é organizado pelo Gabinete da Esposa 
do Presidente da República, em coordenação com 
o Ministério do Género, Criança e Acção Social, o 
Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano 
e o Ministério da Saúde.
Segundo uma comunicado de Imprensa do 
Gabinete da Primeira Dama, actualmente em 
Moçambique, metade das raparigas se casa antes 
de atingir os 18 anos, depois de abandonarem 
a escola. “Daí o lançamento de um projecto de 
advocacia e mobilização social para a prevenção 
e eliminação dos casamentos prematuros”.refere.
“O projecto está destinado a mobilizar o maior 
número de infl uentes chaves a nível nacional, 
provincial e local no combate a esta violação 
dos direitos da criança. Visa também impulsionar 
a implementação da Estratégia Nacional de 

Prevenção e Combate dos Casamentos 
Prematuros para 2016/19, aprovada pelo 
Conselho de Ministros, em Dezembro de 2015”, 
indica o comunicado do Gabinete da primeira-
dama.
Cerca de 150 delegados e convidados, 
paricipam neste seminário, incluindo membros 
do governo, parlamentares, representantes da 
ONU, organizações da sociedade civil, jovens, 
adolescentes, líderes tradicionais, matronas, 
religiosos, integrantes dos Comités Comunitários 
de Protecção da Criança, membros do Parlamento 
Infantil e Organizações Comunitárias de Base.
O programa de actividades da Primeira Dama, tal 
como refere o comunicado, inclui o lançamento 
do mês da Mulher, na cidade de Pemba; visitar ao 
centro aberto de Idosos de Pemba; Certifi cação 
da Maternidade Modelo do Centro de Saúde 
de Chiúre; visita à Cooperativa de Crédito das 
Mulheres de Pemba.
Na visita a província, ela vai reunir com as 
Mulheres da Cidade de Pemba; entregar um 
fontanário de abastecimento de água aos 
residentes do Bairro 1° de Maio, na vila sede do 
distrito de Mocímboa da Praia e encontros com 
vários grupos sociais daquela província. 
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COMUNICADO DE IMPRENSA DA COMISSÃO POLÍTICA
A Comissão Política 

 FILIPE JACINTO NYUSI,

A Comissão Política

A Comissão Política

FILIPE JACINTO NYUSI,

A Comissão Política  FILIPE JACINTO NYUSI,

A Comissão Política

A Comissão Política

Comissão Política, 

A Comissão Política
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Cooperação, amizade e solidariedade mútua
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