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Este foi e é o desafi o cinquentenário da FRELIMO que passa por 
dotar os seus Quadros de capacidades e habilidades que lhes 
permitam dominar os Métodos de Trabalho traçados pelo Partido 
para fazer face às exigências de cada etapa da nossa história. 
Desafi ada a libertar a Terra e os Homens Moçambicanos, a FRELIMO 
nos primórdios da sua existência submeteu os seus membros a uma 
preparação Político-Militar para enfrentar o poderoso exército do 
regime fascista que oprimiu e explorou o nosso povo durante 500 
anos, como também, constituiu missão dos Guerrilheiros da FRELIMO, 
explicar as populações as causas da Luta de Libertação Nacional. 
Enquanto lutava para a conquista da Independência Nacional, a 
FRELIMO primou pela elevação do nível de conhecimentos técnicos 
e científi cos dos Moçambicanos, criando escolas nas Primeiras 
Zonas Libertadas, enviando para o estrangeiro estudantes, 
fortalecendo acções de alfabetização de adultos, e criando 
Organizações de Massas, com destaque para a Organização da 
Mulher Moçambicana, OMM, entre outras, como forma de preparar 
os Moçambicanos para enfrentarem os desafi os de Moçambique 
Independente a ser governado pelos fi lhos de Moçambique.

Esta visão consolidou-se e está em concordância com práticas 
de vários Estados no concerto das Nações, pois, a FRELIMO 
compreendeu logo cedo que a Revolução se constrói com Homens e 
Mulheres dotados de capacidades e habilidades que lhes confere 
autonomia na execução de diferentes tarefas que culminem com o 
aumento da produção e produtividade.  Hoje, a FRELIMO continua a 
trilhar na mesma linha de ordem, Formar o Capital Humano nacional, 
em quantidade e em qualidade, valorizando assim os ensinamentos 
do Doutor Eduardo Chivambo Mondlane, Primeiro Presidente da 
FRELIMO e Arquitecto da Unidade Nacional. Continua a Fazer da 
Escola uma Base para o Povo Tomar o Poder, tal como nos ensinou 
o Presidente Samora Machel, cimentando o princípio de viver num 
País em Paz e em harmonia, inspirando-se nos ideais do Presidente 
Joaquim Chissano, e continuando a combater à Pobreza, obra 
continuada pelo Presidente Armando Guebuza. 

Olhando para este mosaico de valores e conquistas do Povo 
Moçambicano, a FRELIMO, sob direcção do Presidente FILIPE 
JACINTO NYUSI, está a dar passos largos visando a inovação nos 
Métodos de Trabalho ao nível Político, Ideológico e governamental, 
apostando na formação dos seus quadros, sobretudo os recém 
eleitos pelas Conferências até ao nível distrital, preparando-os 
assim para a realização com sucesso das Conferências Provinciais 
e da Cidade de Maputo, rumo ao 11º Congresso do Partido, 
agendado para Setembro próximo na Cidade da Matola, Província 
de Maputo. A FRELIMO está ciente de que com o fortalecimento das 
capacidades e habilidades dos quadros que integram os órgãos 
de base, estão criadas as condições para que as actividades que 
o Partido pretende continuar a levar a cabo visando a busca de 
soluções para os problemas que afl igem os moçambicanos 
sejam um sucesso.

 Adilson Virgílio, Emeriy 
Kere-Kere, Sidio Macuacua e Yolanda 
Dambi
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Presidente da República, Filipe Nyusi, 
visitou esta semana o Ministério do 
Trabalho, Emprego e Segurança 
Social (MITESS) para se inteirar 

do desempenho da instituição. Ao escalar o 
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), o 
Chefe de Estado exigiu aos dirigentes daquela 
instituição maior responsabilidade na gestão 
das contribuições dos trabalhadores.
O INSS foi criado para gerir as contribuições 
dos trabalhadores, incluindo o pagamento de 
pensões de sobrevivência destes, de forma 
sustentável. No entanto, ao procurar rentabilizar 
os desembolsos dos trabalhadores, o sistema 
sofreu prejuízos. Com efeito, o Chefe de Estado 
recomendou aos gestores da instituição para 
redimensionarem o sistema, a fi m de ser efi caz 
e sustentável.
Durante a visita ao MITESS, Filipe Nyusi escalou 
ainda o Instituto de Formação Profi ssional 
e Estudos Laborais Alberto Cassimo, uma 

instituição que conta com 17 outros centros 
de formação profi ssional no País, nos quais 
oferece cursos destinados ao sector industrial.
O estadista mostrou-se satisfeito com o 
nível em que o centro se encontra, pelo que 
disse ser momento de se tornar sustentável 
para passar a não depender apenas do 
Orçamento do Estado.
No período entre 2015 e 2016, o Instituto 
formou 869.763 pessoas, entre as quais 
579.040 homens, correspondentes a 67 por 
cento. No presente ano, o Instituto formou 
9.263, sendo 5.714 homens, equivalentes a 
62 por cento.
Durante a visita, o Chefe do Estado escalou 
o Instituto de Formação Profi ssional e Estudos 
Laborais Alberto Cassimo, o Instituto Nacional 
de Segurança Social, a Direcção Nacional 
de Observação do Mercado de Trabalho e 
a Inspecção Geral do Trabalho.
Além de inteirar-se do funcionamento do 
MITESS, o Presidente Filipe Nyusi dirigiu o 
Conselho Consultivo extraordinário.
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Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, endereçou, em nome do 
Povo e do Governo da República de 
Moçambique, calorosas felicitações 

à Emmanuel Macron pela vitória na sequência 
da sua eleição para o cargo do Presidente da 
França, a 07 de Maio corrente.
Na sua mensagem de felicitação, o Chefe do 
Estado Moçambicano indica que a eleição 
de Macron é testemunho inequívoco da 
confi ança que os franceses depositam na sua 
visão e habilidades para liderar o país nos 
próximos anos, numa altura em que a França e 
a Europa enfrentam enormes desafi os políticos, 
económicos e sociais.
Filipe Jacinto Nyusi sublinha o facto de a 
República de Moçambique e a República 
Francesa gozarem de excelentes relações de 
amizade e cooperação, a todos os níveis, 
sendo aquele país europeu, um dos principais 

parceiros de desenvolvimento do nosso país.
“Recordo-me, com muito agrado do frutuoso 
diálogo que mantivemos no almoço por 
ocasião da minha visita à França, em 
2015, onde trocámos pontos de vista sobre 
questões relevantes das nossas relações 
bilaterais, sobretudo as formas e meios para 
fortalecer ainda mais a nossa parceria. Este 
facto reforça a nossa convicção de que, 
sob liderança de Emmanuel Macron, a nossa 
colaboração poderá alcançar patamares 
mais elevados”, sublinhou o Presidente Filipe 
Nyusi.
O Estadista moçambicano disse estar, 
igualmente, confi ante de que a cooperação 
entre os dois países será consolidada com 
base nos valores fundamentais partilhados 
no seio da francofonia e no desejo mútuo da 
construção de uma comunidade mais unida e 
fortalecida, capaz de navegar pelos desafi os 
da actualidade rumo à construção do bem-
estar e felicidade para os dois povos.



5

 
FRELIMO, na Província de Tete, está 
satisfeita com o nível de contribuição 
dos membros, que resultou na recente 
construção de mais compartimentos 

na sede do Comité Distrital de Cahora Bassa, 
a inauguração das novas sedes do Comité 
de Zona de Chintholo, do Comité Distrital de 
Macanga, infra estruturas que vão imprimir 
maior dinamismo no funcionamento dos órgãos 
do Partido.
O Primeiro Secretário do Comité Provincial e 
Chefe do Gabinete Provincial de Preparação 
do 11º Congresso da FRELIMO em Tete, 
Fernando Bemane de Sousa, que procedeu a 
inauguração das referidas obras, encorajou 
os quadros e militantes a continuar a dar o 
seu contributo para o engrandecimento do 
Partido, face aos desafi os que se impõem.
“Assistimos com maior satisfação a 
disponibilidade dos quadros e militantes 
da FRELIMO que dão o seu contributo para 

que as estruturas do Partido, à todos os 
nível, tenham condições básicas para o seu 
funcionamento”, disse De Sousa.

O Primeiro Secretário da FRELIMO em Tete, 
indicou que com estas infraestruturas os 
órgãos do Partido irão melhorar cada vez mais 
o seu trabalho ao serviço das comunidades 
e que as mesmas servirão para dinamizar a 
planifi cação das acções tendo em vista as 
eleições gerais de 2019. 
Ainda no Distrito de Macanga, Fernando 
Bemane de Sousa inaugurou a sala de 
conferências da FRELIMO, em Furacongo, a 
sede distrital, com capacidade para cerca 
de 300 pessoas e procedeu ao lançamento 
da primeira pedra para a construção da 
sede do Comité de Círculo 3 de Fevereiro.
O timoneiro da FRELIMO orienta para que 
se tome as referidas infraestruturas, como 
elementos que vem adicionar o desempenho 
dos quadros, para o alcance de bons 
resultados no seu trabalho.
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s primeiros secretários distritais da 
FRELIMO recém-eleitos, acabam 
de benefi ciar de capacitação 
em diversas matérias, numa acção 

em que se pretende harmonizar os métodos 
de trabalho, por forma a garantir a coesão 
nos seios dos quadros do Partido à vários 
níveis.
O Secretário Provincial da FRELIMO no 
Niassa, Isalde Ussene, apelou aos novos 
primeiros secretários distritais a manterem o 
espírito de trabalho em equipa, de modo, a 
dinamizar a máquina partidária e fazer face 
aos desafi os eleitorais que se avizinham. 
“Pretendemos com este exercício, continuar 
com o nosso trabalho de conduzir os destinos 
desta província e do país como Partido 
que congrega e materializa as aspirações 
dos militantes e do povo moçambicano 

que sempre depositaram confi ança na 
FRELIMO”, disse Ussene.
Segundo Iasalde Ussene, por se tratarem 
de primeiros secretários maioritariamente 
recém-eleitos, há necessidade de, em 
conjunto, aprofundar os conhecimentos 
e habilidades necessárias para agir 
com convicção e fortalecer cada vez 
mais o espírito de trabalho e em equipe 
e articulação do trabalho do Partido a 
todos os níveis.
“Queremos, do mesmo modo, enquadrar 
os camaradas no processo de 
preparação dos desafi os que temos 
pela frente, nomeadamente a realização 
do 11º Congresso agendado para 26 
de setembro a 1 de Outubro do ano em 
curso, as eleições autárquicas de 2018 
e as eleições gerais de 2019”, frisou 
Ussene. 
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FRELIMO, na Cidade de Maputo, 
prepara-se para capacitar os 
novos órgãos eleitos nas últimas 
Conferências realizadas em todos 

distritos da capital do País. Trata-se 
dos Primeiros Secretários, Membros dos 
Secretariados distritais recém eleitos e as 
respectivas organizações sociais.
Falando ao Boletim Informativo da FRELIMO, 
o Primeiro Secretário e Chefe do Gabinete de 
Preparação do 11º Congresso na Cidade 
de Maputo, Francisco Mabjaia, disse estar 
a preparar um plano de formação, com 
duração de dois dias, prevista para este 
mês de Maio, dirigida aos Secretariados dos 
Comités distritais com vista a pontenciá-los 
sobre diferentes matérias de liderança dos 
órgãos do Partido.
“A capacitação irá se estender às 

organizações sociais do Partido 
FRELIMO, pois ainda não benefi ciaram 
deste exercício, desde as Conferências 
de Círculos, Zonas e Distritos”, disse 
Mabjaia.
Segundo Francisco Mabjaia serão 
temas nesta capacitação, os Estatutos 
e Programa do Partido, Planifi cação, 
Monitoria e Comunicação Interna.
Sobre a Paz, Francisco Mabjaia disse 
que a cidade de Maputo encara este 
bem comum como um ganho maior para 
a vida dos munícipes e não só, pois 
permite a livre circulação de pessoas 
e bens, sobretudo os tranportadores 
interprovinciais. 
“Saudamos o Presidente da República 
Filipe Jacinto Nyusi, pela sua liderança 
neste processo de busca da paz, acto 
que renova a esperança e confi ança do 
povo.
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Secretário Geral da Organização 
da Juventude Moçambicana, OJM, 
Mety Gondola, apela aos jovens 
para que busquem inspiração nos 

veteranos da Luta de Libertação Nacional, 
em todas as frentes de batalha rumo a 
prosperidade do país.
Gondola que falava à propósito da recente 
realização da V Conferência Nacional da 
Associação dos Combatentes da Luta de 
Libertação Nacional (ACLLN), que teve 
lugar em Maputo, disse que os libertadores 
da pátria continuam a transmitir à juventude, 
a sua experiência não só de luta pela 
independência nacional, mas também de 
persistência e fi rmeza face aos actuais 
desafi os.
“Foi mais um momento em que nós os jovens 
tivemos a oportunidade onde, felizmente, 

aprendermos dos combatentes por um 
lado e aprendemos como descendentes 
dos combatentes por outro”, esclareceu 
Gondola, defendendo que a 
disponibilidade dos veteranos da luta 
de libertação nacional na transmissão 
dos seus conhecimentos, renova o espírito 
de confi ança da juventude de vencer os 
desafi os que se impõem. 
Gondola acrescentou que a partilha de 
experiência com os combatentes renova 
cada vez mais as energias e o reencontro 
com a história da luta de libertação 
nacional.
Segundo Mety Gondola, a OJM como 
descendente dos combatentes e 
Organização Social da FRELIMO, reafi rma 
o seu compromisso de fazer e dar mais 
ao Partido. “Sentimos que a participação 
de jovens no trabalho político e social 
tem sido uma grande escola para a 
Organização.
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Primeira-Dama da República de 
Moçambique, Isaura Ferrão Nyusi, 
participou na segunda-feira última, na 
cidade de Houston, nos Estados Unidos 

da América, na Conferência Internacional 
denominada “GAP 2017- Simpósio Global de 
Oncologia”, onde aproveitou a ocasião para 
mobilizar recursos destinados a intensifi car os 
serviços de cuidados da saúde da mulher, 
criança e prevenção do cancro cervical da 
mama e próstata em Moçambique.
Nos Estados Unidos da América, segundo 
informações do seu Gabinete, Isaura Nyusi 
sensibilizou a comunidade internacional para 
prestar mais apoios a Moçambique, com vista à 
prevenção, diagnóstico e tratamento do cancro 
do colo do útero, mama e próstata, uma das 
principais causas de mortes no país.
Na conferência de dois dias, a Primeira Dama da 
República de Moçambique debruçou sobre o 
tema “Perspectivas das Primeiras-Damas na luta 
contra o cancro no continente africano. O tema 
foi escolhido pelo Centro de Cancro MD Anderson, 

da Universidade de Texas, em reconhecimento 
dos esforços que a Esposa do Chefe do Estado 
moçambicano tem vindo a empreender no 
combate à doença no país. 
Isaura Nyusi partilhou também ideias com as 
congéneres africanas e outras fi guras que 
lidam com o cancro sobre o que Moçambique 
tem estado a fazer no sentido de intensifi car 
ainda mais os seus esforços na erradicação da 
doença.
Em Moçambique, o cancro é hoje um problema 
de saúde pública. As autoridades sanitárias 
têm estado a registar, nos últimos tempos, um 
aumento signifi cativo de casos, sobretudo do 
cancro do útero, mama, próstata e de Sarcoma 
de Kaposi, situação que é principalmente 
agravada pela prevalência do HIV/Sida e 
mudança dos hábitos e estilos de vida dos 
moçambicanos.
A conferência de Houston deu maior enfoque a 
questões relacionadas com prioridades dadas 
na pesquisa global do cancro, promovida pelo 
Centro Nacional do Cancro dos Estados Unidos 
da Améric
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A Comissão Política da FRELIMO, reunida, hoje dia 10 de Maio de 2017, na sua 87ª 
Sessão Ordinária, na Sede Nacional, sob direcção do Camarada FILIPE JACINTO 
NYUSI, Presidente da FRELIMO e Presidente da República de Moçambique, analisou 
a situação política, económica e social actual do país e do mundo.
A Comissão Política congratula o povo moçambicano pela entrega abnegada no 
processo de produção agro-pecuária, o que tem vindo a incrementar os índices de 
produtividade, melhoria da segurança alimentar e nutricional. 
A Comissão Política  encoraja o Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, a 
continuar incansavelmente com a sua postura pacífica, de Estado e abertura ao 
diálogo com todas as forças vivas da sociedade moçambicana, por forma a garantir 
a prevalência de uma paz efectiva e duradoira, no País.
A Comissão Política, ciente de que a FRELIMO tem no povo a sua fonte de inspiração, 
felicita o Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, pelo prosseguimento  do 
ciclo de Visitas Presidenciais às províncias, ocasião ímpar de contacto directo com 
o Povo, o seu Patrão e enaltece o trabalho que está a desenvolver ao nível dos 
Ministérios, no quadro da monitoria e do processo de boa governação. 
A Comissão Política, assumindo o desenvolvimento económico-social e o combate 
à pobreza como os principais desafios, do momento, orienta o Governo a continuar 
com adopção de políticas públicas e estratégias que impulsionem o crescimento 
económico acelerado e confiram aos moçambicanos bem-estar e prosperidade.
A Comissão Política foi informada sobre o trabalho da Bancada Parlamentar da 
FRELIMO e saúda-a pelo dinamismo demonstrado, durante as sessões, pelo sentido 
de Estado e análise profunda das matérias submetidas à Magna Casa do Povo. 
 A Comissão Política apreciou o processo de preparação da IV Sessão Extraordinária 
do Comité Central, a ter lugar de 26 a 27 de Maio de 2017, acto inserido no quadro 
da preparação do 11º Congresso da FRELIMO, a ter lugar de 26 de Setembro a 01 
de Outubro de 2017, na Cidade da Matola, Província de Maputo.
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Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 
Avança


