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Por decisão do Governo Provincial de Luanda, a rua Luanda-Sul S-8, entre o 
supermercado “Mundo Verde” e a rotunda da ponte sobre o rio Cambamba, passando 
pelo Centro de Convenções de Talatona, foi baptizada no dia 17 de Maio do ano em 
curso com o nome de Samora Machel, Primeiro Presidente de Moçambique. O principal 
hospital de Luanda chama-se Josina Machel, nossa heroína. Em Moçambique existem 
igualmente avenidas, bairros, aldeias e escolas baptizadas com o nome do Primeiro 
Presidente de Angola, Agostinho Neto, cimentando a irmandade dos dois povos.
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O Comité Central da FRELIMO decidiu, na sua última sessão, 
voltar a reunir-se, para debater e analisar a situação interna 
do Partido. A decisão tinha em vista criar oportunidade para 
o Partido discutir com profundidade as suas dinâmicas internas, 
num espírito de abertura, crítica e autocrítica que caracterizam 
a FRELIMO, tendo em conta os interesses da orgaização, e, 
consequentemente, do Povo moçambicano.

A tarefa é, assim, enorme, pois não é fácil sermos observadores e 
observados ao mesmo tempo, ou seja, temos de ser capazes de 
fazer a introspeção e avaliarmos com isenção a nossa própria 
acção, o nosso próprio trabalho, a nossa actuação e ligação 
com o povo, em suma, a razão da nossa existência.

Por isso, é importante que os membros capitalizem este momento, 
porque é a oportunidade que têm para colocar as suas ideias 
e preocupações, e não tenham, mais tarde, de exprimir as suas 
preocupações em fóruns inapropriados. É esta a ocasião para 
colocarmos os nossos pontos de vista de forma livre e aberta, 
neste ambiente democrático, para chegarmos aos consensos 
que nos guiarão com fi rmeza rumo às vitórias.  

Desde a sua gênese, a FRELIMO sempre teve no seu seio membros 
e militantes que pensam diferente. Não nos pode intimidar o 
facto de termos um membro ou camarada que não comunga 
da mesma ideia que nós. Na verdade, é esta qualidade que 
se exige aos membros da FRELIMO. Pensar diferente torna a 
FRELIMO mais forte, mais dinâmica, mais coesa.

É do debate de ideias, do questionamento, da análise das 
ideias contrárias que nascem os consensos, a matéria nova. É 
aí que se aperfeiçoa a nossa linha ideológica e nos mantém 
sempre no foco.  O êxito da nossa acção estará em nunca 
personifi car as críticas, mas sim, em olharmos para o seu mérito, 
e quando não concordamos, apresentarmos os nossos pontos 
de vista, para corrigir onde houver necessidade de o fazer e 
acertar onde se deve acertar.

Na verdade, é neste domínio que devemos perceber melhor a 
nossa FRELIMO: na capacidade que tem de corrigir os seus 
rumos e adequar-se a realidade actual. 

E não se corrige rumos onde não se reconhece erros, não se 
acerta enquanto não há consciência de que não estamos 
bem aqui ou ali; não podemos caminhar fi rmes se não há o 
reconhecimento do que está sendo bem feito.

Que esta reunião corresponda as expectativas que pesam 
sobre ela: trazer soluções para os desafi os actuais do Partido 
de modo a responder cabalmente aos anseios e desejos do 
Povo, tendo sempre presente que a vitória prepara-se, a vitória 
organiza-se.

Colaboração: Adilson Virgílio, Emeriy 
Kere-Kere, Hendro Nhavene, Yolanda 
Dambi, Sídio Macuácua e Artur Ricardo

Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 

Registo: 07/GABINFO - 2005
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O 
Presidente Filipe Nyusi visitou recentemente 
o Reino dos Países Baixos, a convite do 
Rei Willem Alexander. O Chefe de Estado 
moçambicano manteve ainda encontros 

com o ministro holandês dos Negócios Estrangeiros, 
Bert Koenders, empresários e visitou o centro de 
tecnologias da Shell, multinacional petrolífera com 
interesses no gás natural da bacia de Rovuma, na 
Província de Cabo Delgado.

Em Haia, Filipe Nyusi foi recebido pelos presidentes 
das duas câmaras do Parlamento, nomeadamente 
Ankie Broekers – Knol (Senado) e Khadija Arib 
(camara dos deputados). 

Em Roterdão, o Chefe de Estado visitou o porto 
local, participou numa mesa redonda com 
académicos e organizações não-governamentais 
que operam em Moçambique. Naquela cidade, 
Filipe Nyusi participou ainda no fórum empresarial 
Holanda-Moçambique, um evento organizado pelo 
Conselho Empresarial Holanda-África. 

Constava da agenda do Chefe de Estado 
Moçambicano, manter conversações ofi ciais com 
o Primeiro-Ministro, Mark Rutte, e reunir-se com a 
comunidade moçambicana residente na Holanda.

Nos três dias da visita, grandes investimentos foram 
alcançados, com destaque para o de 7 mil milhões 
de dólares a ser realizado pela Shell numa refi naria 
de gás natural para produzir gasóleo. Mas também 
foi garantido o investimento para a instalação de 
uma fábrica de cervejas da Heineken em Bobole, 
no Distrito de Marracuene, em Maputo.

Em 2016, a Holanda importou de Moçambique 
alumínio, frutas e tabaco, na ordem de 114 milhões 
de euros e exportou para o país combustíveis 
fósseis, máquinas e equipamentos de transporte no 
valor de 33 milhões de euros.

Entre 1975 e 2016, a Holanda desembolsou 
cerca de 1,2 bilião de dólares em programas com 
impacto nas comunidades moçambicanas, com 
destaque para as áreas de água e saneamento, 

agricultura e desenvolvimento rural
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A 
comunidade moçambicana residente 
na Bélgica, Holanda e Luxemburgo 
expressou satisfação pelos progressos 
registados no diálogo político em 

curso no país, sobretudo pelo empenho do 
Presidente da República, Filipe Nyusi, na busca 
de melhores caminhos para uma paz efectiva e 
duradoura. “Fazemos votos para que a trégua 
que se vive no país se prolongue para sempre 
e desemboque num acordo fi nal de cessação 
das hostilidades militares para que, de forma 
defi nitiva, a nossa economia seja relançada”, 
disse Anifa Pereira, que leu a mensagem ao 
Presidente Filipe Nyusi.
Aquela comunidade apelou ao Executivo para 
incentivar a diáspora a investir no país, através 
de facilidades na emissão de documentos e 
licenças, bem como a isenção de impostos 

sobre os bens, equipamentos e contentores 
com ajuda humanitária que estes enviam para 
o País.
Dirigindo-se aos presentes no encontro, o Chefe 
do Estado disse que a grande preocupação 
é garantir que os moçambicanos vivam em 
paz para poderem trabalhar, pois o país 
tem condições para produzir para sua auto-
sufi ciência e exportação.
Filipe Nyusi disse que o confl ito armado, a seca, 
cheias, crise económica e fi nanceira mundial, 
baixos preços dos produtos de exportação, 
entre outros constrangimentos, tiveram impacto 
directo na redução “das balizas de crescimento 
económico de Moçambique”.
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O 
Primeiro Secretário Provincial da 
FRELIMO em Niassa, Iasalde Adamugi 
Ussene, efectuou recentemente uma 
visita de trabalho a oito distritos deste 

ponto do país, no quadro do acompanhamento 
do funcionamento dos órgãos do Partido, ao nível 
da base.
Trata-se dos distritos de Majune, Marrupa, Maúa, 
Metarica, Mecanhelas, Cuamba, Mandimba e 
Ngauma, Chimbunila, Sanga e Lago, onde para 
além de se reunir com os quadros do Partido, 
manteve contactos com a população, tendo 
reiterado o encorajamento as comunidades no 
sentido de continuar a trabalhar por forma a 
aumentar a produção e produtividade agrícola 
para o combate a fome.
Por outro lado, aquele dirigente sensibilizou a 
população para aderir aos programas do Governo, 
mandando as crianças para Escola, às unidades 
sanitárias, em caso de doenças, e reconhecer os 

esforços empreendidos pelos combatentes na Luta 
de Libertação Nacional.
Nos encontros com os órgãos do Partido, Iasalde 
Ussene apelou aos membros e simpatizantes a 
necessidade de cultivar o espírito de coesão 
interna e união, maior celeridade no processo do 
enquadramento dos quadros cessantes nas tarefas 
do Partido entre outras e na integração das 
organizações sociais nas actividades do Partido.
“Apelamos ainda aos quadros do FRELIMO para 
dinamizarem o funcionamento dos órgãos a este 
nível para crescimento quantitativo e qualitativo 
dos membros, através do redimensionamento 
das células e a divulgar permanentemente as 
realizações do Governo”, disse Ussene.
O Primeiro Secretário do Comité Provincial da 
FRELIMO no Niassa, enalteceu ainda os esforços que 
tem sido empreendidos pelo Presidente da FRELIMO 
e Presidente da República de Moçambique, Filipe 
Jacinto Nyusi, na busca duma paz efectiva para 
que os moçambicanos continuem trabalhar rumo 
ao desenvolvimento do país.
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A 
FRELIMO em Tete assiste com muita 
satisfação o empenho do Governo nos 
diversos programas que asseguram o 
bem-estar das crianças moçambicanas, 

com destaque para o ensino primário gratuito, 
o aumento da rede escolar, campanhas de 
vacinação, registo de nascimentos gratuito, 
criação dos comités de assistência social e de 
gabinetes de atendimento à Mulher e crianças 
vítimas da violência doméstica, entre outras 
acções que têm impacto nas comunidades.
Este pronunciamento foi feito pelo Porta-Voz 
da FRELIMO naquela Província, Domingos 
Superior Macajo que falava no decurso da 
V Conferência Provincial da Organização 
Continuadores de Moçambique, realizada 
recentemente na Cidade de Tete. 
“Enaltecemos os esforços do Governo na busca 

de soluções que visam garantir o futuro risonho 
das crianças moçambicanas. O ensino primário 
gratuito, as campanhas de vacinação, registo 
de nascimentos gratuitos, entre outras acções, 
constituem exemplo do comprometimento do 
Governo na criação do bem-estar das nossas 
crianças”, frisou Macajo. 
A V Conferência Provincial da Organização 
Continuadores de Moçambique elegeu Gilda 
Adelino António Saveca Muatiacale, ao cargo 
de Secretaria Provincial e 12 delegados que 
irão participar na Conferência Nacional, a ter 
lugar de 26 a 28 de Junho do ano em curso 
na Cidade de Maputo.  
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A 
FRELIMO na província de Gaza 
realizou a 24 de Maio corrente, a 9ª 
Sessão Ordinária do Comité Provincial 
com objectivo de apreciar o relatório 

de actividades do mandato em curso a 
ser apresentado na próxima Conferência 
Provincial do Partido.
Falando ao Boletim Informativo da FRELIMO, 
Zacarias Arone Soto, Primeiro Secretário 
Provincial disse que, para além de avaliar 
o relatório do mandato ora a terminar, a 9ª 
Sessão, igualmente, apreciou o relatório do 
Gabinete Provincial de Preparação do 11° 
Congresso, assim como debruçou-se sobre a 
planifi cação de outras actividades para o 
próximo quinquênio.
Importa referir que a 9ª Sessão Ordinária 
do Comité Provincial de Gaza aconteceu a 

escassos dias da realização da IV Sessão 
Extraordinária do Comité Central do Partido 
que tem lugar hoje, dia 26 a 27 de Maio 
corrente, em Maputo.
Recorde-se que os cerca de 3.500 
delegados que participaram, em Abril último, 
nas Conferências Distritais de Gaza, em 
representação dos 14 distritos, elegeram os 
primeiros secretários distritais e 420 delegados 
para a Conferência Provincial da FRELIMO, 
que terá lugar no próximo mês de Junho. Nessa 
ocasião, serão eleitos os delegados ao 11º 
Congresso, que terá lugar de 26 de Setembro 
a 1 de Outubro de 2017, na Cidade da 
Matola, Província de Maputo.
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O 
Secretariado do Comité Central 
da Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM) realiza , de  2 a 3 
de Junho do ano em curso, em Maputo, 

a sua III Sessão Ordinária com objectivo de avaliar 
o grau de execução do plano de actividades do 
ano 2016.

Falando à nossa redacção, a Secretária do 
Comité Central para Administração e Finanças e 
Porta-voz da OJM, Anchia Talapa, disse que o 
órgão para além de avaliação do relatório de 
actividades, vai debater o informe do Conselho 
Nacional da Juventude, o informe do Ministério 
da Juventude e Desportos e do Gabinete da 
Juventude Parlamentar.

Ainda na Sessão, o órgão máximo de decisão entre 
os Congressos da OJM irá apresentar e aprovar o 
plano de actividades para o presente ano, cujas 

acções estão viradas para os desafi os eleitorais 
que se aproximam, nomeadamente as autarquias 
de 2018 e as eleições gerais previstas para 2019.

Anchia Talapa disse ainda que no âmbito do 
processo das eleições internas na FRELIMO, rumo 
ao 11º Congresso, a juventude está representada 
em todos órgãos de base , nomeadamente nas 
células, comités de Círculo, Zona e de Distrito.

“Foram eleitos agora, jovens para os Secretariados 
dos Comités Distritais, facto que nos orgulha 
bastante, porque sentimos que o Partido FRELIMO 
está a respeitar a quota dos 22% atribuidos 
à juventude e almejamos que mais jovens sejam 
eleitos para os órgãos provinciais e centrais”, 
destacou Talapa.

Entretanto, a OJM tem estado a trabalhar nas 
províncias com objectivo de sensibilizar aos 
jovens para o seu envolvimento na promoção 
da Paz, Unidade Nacional, produção de comida, 
prevenção de doenças endêmicas e segurança 
nas estradas.
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A 
Associação dos Combatentes da 
Luta de Libertação Nacional, ACLLN, 
convida os seus associados a 
divulgarem as suas memórias, através 

duma plataforma bibliotecária já criada ao 
nível da sede nacional da agremiação.

O Secretário-Geral da ACLLN, Fernando 
Faustino, disse tratar-se duma iniciativa em que 
se pretende imortalizar o empenho, dedicação 
e entrega abnegada dos libertadores da 
pátria. 

Segundo Faustino, está em curso, em todo 
o país, um trabalho de identifi cação dos 
Veteranos da Luta de Libertação Nacional 
que manifestam disponibilidade de prestar 
o seu depoimento, sobre as diferentes fases 
do processo em que estiveram envolvidos na 
frente do combate em prol da soberania do 

país.  Fernando Faustino indicou ainda que, 
no quadro da preservação dos feitos dos 
veteranos da luta de libertação nacional, a 
ACLLN, em parceria com a ARPAC, tem vindo 
a produzir brochuras relatando a vida e obra 
dos Heróis Nacionais, começando por aqueles 
que se encontram na Cripta da Praça dos 
Heróis Moçambicanos.

A ACLLN está, do mesmo modo, a proceder 
a recolha de dados dos locais históricos, 
onde muitos combatentes tombaram, com o 
objectivo de produzir um fi cheiro contendo 
imagens marcantes, em forma de fotografi as e 
em fi lmes, reportando o processo da luta de 
libertação nacional.

A ACLLN indica ainda que os membros e 
militantes da organização estão engajados 
no processo de estudo das teses, nas 
eleições internas dos órgãos, tendo em vista 
a realização do 11º Congresso da FRELIMO 
marcado para Setembro do ano em curso. 
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A 
FRELIMO, em Cabo Delgado, está 
empenhada na elaboração de 
documentos atinentes à preparação 
da Conferência Provincial, agendada 

para os dias 11 e 12 de Junho de 2017 
na Cidade de Pemba, tendo como agenda 
a eleição Primeiro Secretário e o respectivo 
Secretariado e, ainda, delegados ao 11º 
Congresso da FRELIMO.

O Secretário Provincial da FRELIMO em Cabo 
Delgado, José Kaline, disse que o evento 
constitui momento de reforço a coesão interna, 
consolidação da democracia interna e da 
disciplina partidária, apelando aos membros 
para que este seja, igualmente, momento de 
festa. Kaline recomendou na ocasião aos 
militantes do Partido, para a divulgação junto 
das comunidades, das orientações deixadas 
pelo Presidente da República e Presidente da 
FRELIMO, Filipe Jacinto Nyusi, durante a sua 
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recente visita àquela Província, com destaque 
para a necessidade de maior participação 
da população na prática de actividades 
agrícolas, para produzir comida no quadro 
de combate à fome. “O Presidente orienta 
igualmente a partici-pação de todos no 
processo da busca da paz efectiva no país, 
para que Moçambique continue a registar 
progressos rumo a desenvolvimento. A paz 
efectiva que vemos no país vai permitir maior 
participação dos moçambicanos nos diferentes 
sectores de actividades, para permitir o 
avanço do país rumo ao desenvolvimento.” 
sublinhou.

Ainda na Província de Cabo Delgado, 
membros do Secretariado do Comité Provincial 
deslocaram-se recentemente para vilas 
municipais dos distritos Mueda, Mocímboa 
da Praia, Chiúre e Montepuez, no âmbito do 
trabalho de assistência aos órgãos de base 
do Partido e acompanhar o processo da 
constituição dos órgãos eleitorais, tendo em 
vista as Eleições Autárquicas de 2018.
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M
embros do Secretariado dos Comités 
Distritais, Zonas e das Organizações 
sociais da FRELIMO, na cidade de 
Maputo, benefi ciaram recentemente 

duma formação de dois dias, em matéria de 
gestão e liderança que visa permitir uma melhor 
actuação dos quadros nas diversas esferas de 
actuação do Partido, na capital do país. 

O Primeiro Secretário da FRELIMO na Cidade 
de Maputo, Francisco Mabjaia, disse que os 
formandos benefi ciaram dentre várias matérias, 
dos métodos de trabalho da FRELIMO, o papel 
dirigente do Partido, funcionamento e o papel 
dos Comités locais e ainda, sobre os Estatutos 
e Programa da FRELIMO.

De acordo com Mabjaia, foi uma ocasião para 
os quadros da FRELIMO refl ectirem em torno da 
liderança e trabalho em equipa, planifi cação 
correcta das actividades, gestão dos recursos 

humanos, fi nanceiros e patrimoniais, e a 
postura do membro perante a expectativa do 
eleitorado, de modo a uniformizar a forma de 
ser e estar do membro do Partido, em particular 
no trabalho com a população.

“Com esta formação, os quadros da 
FRELIMO e das Organizações Sociais 
saem melhor preparados para agirem 
com responsabilidade, para dinamizar o 
funcionamento e desempenho dos órgãos do 
Partido”, sublinhou Francisco Mabjaia.

Num outro desenvolvimento, Mabjaia, disse  
que os militantes encaram a paz como um 
ganho maior na medida em que permite a 
livre circulação de pessoas e bens, sobretudo 
nos sectores de comércio e transportes 
interprovinciais e saúda o Presidente da 
República Filipe Jacinto Nyusi, pela sua 
liderança no processo de busca deste bem 
comum, acto que renova a esperança e 
confiança do povo.

bb dd SS dd
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A FRELIMO, na Província de Sofala, 
agendou para os dias 10 a 12 
de Junho, a realização da sua VIII 
Conferência Provincial, um acto inserido 

na preparação do 11º Congresso do Partido, 
a ter lugar de 26 de Setembro a 01 de Outubro 
de 2017, na Cidade da Matola, Província de 
Maputo.
O anúncio foi feito no decurso da IVª 
Sessão Extraordinária do Comité Provincial 
da FRELIMO em Sofala, onde apreciou entre 
outros documentos, o relatório das actividades 
desenvolvidas pelo Secretariado no período 
compreendido entre 2012 a 2017, bem como 
a apresentação da Moção de Saudação 
ao Filipe Nyusi, Presidente da FRELIMO e 
Presidente da República de Moçambique, 
pelo seu empenho na busca da paz efectiva, 
através do diálogo com todas forças vivas da 
sociedade. 

O Secretário Provincial da FRELIMO em Sofala 
Paulo Majacunene, disse que no quadro do 
processo de preparação do 11º Congresso, 
o Secretariado está a preparar a formação 
dos secretários distritais recentemente eleitos, 
em matérias ligadas à liderança política 
e participativa, com base nos instrumentos 
orientadores do Partido.
“Trata-se de uma acção que tem em vista 
potenciar os quadros sobre os procedimentos 
a ter em conta durante o exercício das suas 
funções no Partido”, frisou Majacunene.
Ainda nesta província e de acordo com a 
fonte, a FRELIMO está a intensifi car, junto dos 
órgãos de base, o trabalho de sensibilização 
da população no sentido de se envolver em 
actividades produtivas para o combate à 
fome, sobretudo nos distritos que foram mais 
afectados pelos focos do confl ito armado.
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A 
Esposa do Presidente da República, 
Isaura Nyusi, reafi rmou na recente visita em 
Amsterdão, Holanda, que o apetrechamento 
dos Centros de Saúde Provinciais em 

recursos como equipamento para o diagnóstico 
do cancro e o aumento de especialistas de 
oncologia, constitui um dos principais desafi os do 
país, para o combate ao cancro.

Falando durante a visita realizada ao campus 
de alta tecnologia da “Philips”, na Holanda, uma 
empresa de tecnologia diversifi cada nas áreas de 
cuidados com a saúde, Isaura Nyusi reconheceu 
os esforços que esta instituição está a desenvolver 
para salvar vidas, sobretudo dos doentes com 
cancro.

Segundo Isaura Nyusi, em Moçambique mais de 
22 mil cidadãos são diagnosticados tardiamente 
como doentes de cancro e, “por esta razão, não 
é possível salvá-los devido ao estado avançado 
do tumor”. 

Na ocasião, a Esposa do Presidente da República 
explicou que o seu gabinete actua em diferentes 
áreas Temáticas, nomeadamente o Combate aos 
Casamentos prematuros e gravidez precoce; 
Promoção do Planeamento Familiar, e dos direitos 
de saúde Sexual Reprodutiva; Empoderamento 
da mulher; Combate à Desnutrição crónica; 
Alfabetização e Educação de Adultos (AEA); 
Combate à mortalidade materna, neonatal e 
infantil; Combate ao HIV e SIDA, malária, cólera, 
cancro e outras.

Isaura Nyusi foi apresentada o trabalho que a 
“Philips” está a realizar no sentido de aumentar 
a sobrevivência dos doentes com cancro e a 
perspectiva de desenvolver meios tecnológicos 
para alcançar cerca de 3 biliões de pessoas no 
mundo.

Ainda na Holanda, a Esposa do Presidente 
da República visitou a “Plan Nederland”, uma 
instituição que opera em Moçambique na área de 
Combate a Casamentos Prematuros, onde fez uma 
apresentação exaustiva sobre esta problemática 
no país.
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A
companhar a operacionalização do 
Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD) e 
a necessidade de maior observância das 
técnicas de mecanização agrícola, tendo 

em vista o aumento da produção e produtividade, 
foram objectivos do retiro promovido recentemente 
pela FRELIMO na Província de Nampula, uma 
iniciativa que visa alavancar o desenvolvimento.
O encontro, de um dia, decorrido no Distrito 
de Rapale, envolvendo 23 administradores e 
presidentes dos conselhos municipais de Nacala 
Porto, Angoche, Monapo, Malema, Ribawé e Ilha 
de Moçambiqu. O momento serviu para troca 
de esperiências sobre as diversas matárias que 
concorrem para o desenvolvimento sustentável 
nas comunidades, bem como a necessidade de 
os governos locais apostarem na expansão dos 
serviços básicos aos cidadãos.
O Secrtetário Provincial da FRELIMO em 
Nampula, Agostinho Chelua, mostrou-se satisfeito 

com os avanços alcançados nos distritos na 
operacionalização do Fundo do Desenvolvimento 
Distrital, o qual se refl ecte na melhoria de qualidade 
de vida das comunidades e apelou maior 
dinamismo neste processo com vista a acelerar o 
desenvolvimento local.
Dados preliminares da primeira época da 
Campanha Agrária 2016/2017 nesta província, 
apontam para um crescimento da produção 
de cereais de cerca de 100 mil toneladas, com 
destaque para o milho.
Entretanto, o Governo da província de Nampula 
indica que o Centro de Investigação e Multiplicação 
de Sementes do Algodão de Namialo, distrito de 
Meconta, introduziu recentemente duas novas 
variedades do algodão designadamente, CIMSAN 
1 e CIMSAN 2, detentoras de características 
resistentes à pragas e de maturação precoce, 
elementos bastante importantes para o alcance 
de maior produtividade.
A Província de Nampula, com 23 distritos, é habitada 
por 5.251.293 pessoas, a maior densidade 
populacional do país. 



15

O Presidente da República, Filipe Nyusi, visitou na semana passada o Reino dos Países Baixos para relançar 
a cooperação entre Moçambique e aquele Estado, bem como atrair investimentos e parcerias empresariais. 
Cerca de 150 empresários, 50 dos quais moçambicanos, participaram no Fórum de Negócios Moçambique - 
Holanda, realizado no âmbito da visita do Presidente Filipe Nyusi àquele país. O Chefe do Estado moçambicano 
encontrou-se com a comunidade moçambicana residente na Holanda.
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Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, 
Moçambique AvançaMoçambique Avança

As dinâmicas internas do partido e a governaçõ do País são orientadas e acompanhadas pelo Presidente da 
FRELIMO e Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, e pelos colaboradores.


