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O Governo coloca com actos a agricultura, o agro-
processamento e a comercialização agrícola no 
epicentro da sua acção governativa.

O Presidente da Repúbplica, Filipe Jacinto Nyusi, 
indicou aquando do lançamento da Campanha 
Agrária-2016/2017, que teve lugar na província da 
Zambézia, que:

Moçambique estabeleceu, a agricultura como base e 
a indústria o principal factor dinamizador e decisivo, um 
dever constitucional, desde a independência nacional. 

O cenário económico nacional exige soluções 
pragmáticas, resultado da combinação de multiplos 
factores adversos. O fraco poder fi nanceiro e a 
vulnerabilidade às calamidades naturais, são alguns 
destes factores. 

A economia moçambicana é, basicamente, uma 
economia agrícola. As famílias aparecem como 
pioneiras nos indicadores macroeconómicos. A 
agricultura emprega mais de 80% da população, 
moçambicana, economicamente activa. Este sector 
contribui com cerca de 25% do Produto Interno Bruto e 
16% das exportações nacionais. 

O sector agrário familiar concentra cerca de 99% do 
universo de 4.270.000 explorações agro-pecuárias. 
Apenas 1% comportam machambas até uma média de 
cinco hectares, que são caracterizados por um modelo 
misto combinando uma agricultura de subsistência com 
pequenos excedentes para o mercado.

As grandes explorações agro-pecuárias, do sector 
empresarial, em termos absolutos ocupam pouco 
mais de 600 unidades. É outro indicador diminuto, 
se avaliarmos pela sua importância na geração 
de economias de escala produtiva. Esta tendência  
desafi a a todos os interveniente do sector, no sentido 
de se engajarem na transformação da agricultura de 
subsistência em agricultura que garanta a segurança 
alimentar e produza rendas.

O denominador comum nacional é a produção de 
milho, hortícolas, ovos e aves. Estes são produtos 
de segurança alimentar declarados de produção 
nacional de bandeira obrigatória,  devendo cada 
província especializar-se na produção de pelo menos 
um destes produtos. A melhoria dos processos ao longo 
da cadeia de valor deve igualmente visar a redução 
das perdas pós colheita.
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Comissão Política, reunida na quarta-feira 
última na sua  92ª Sessão Ordinária, que 
visava analisar a actual situação política, 
económica e social do país, saúdou o 

Presidente Filipe Jacinto Nyusi, pela passagem dos 
dois anos e meio do seu mandato e, por ao longo 
deste período, ter encorajado os moçambicanos 
a envolverem-se, activamente, na frente de 
trabalho, através do aumento da produção e da 
produtividade.
 A Comissão Política considera que foi um 
marco importante, o facto de, no meio de muitas 
adversidades, o Povo ter ouvido o chamamento 
do Camarada Presidente, de juntos trabalharmos 
na construção do bem-estar e desenvolvimento de 
Moçambique. Refere a Comissão Política que foi 
neste cenário de adversidades e graças à união 
do Povo moçambicano, que continuamos fi rmes 
como País, investindo na construção de milhares de 
quilómetros de estradas, impulsionando a construção 
de novas linhas férreas e de energia, construindo, 
novos sistemas de abastecimento de água, mais 
escolas, unidades de saúde, hoteleiras e de mais 

infra-estruturas de desenvolvimento. Que foi ainda, 
através de um diálogo franco, aberto e sem 
preconceitos, conseguimos uma Paz relativa, que 
nos permite discutir, com a necessária serenidade, 
os termos para uma paz efectiva e duradoura. 
Considera a Comissão Política, que a realização 
do XIII Festival Nacional dos Jogos Desportivos 
Escolares, que decorre de 14 a 23 de Julho 
corrente, na cidade de Xai-xai e na vila da Macia, 
na província da Gaza, constitui um momento ímpar 
de convívio e de troca de experiências dos nossos 
jovens estudantes, uma plataforma na qual se 
tempera e se forja a Unidade Nacional, o Patriotismo 
e conhecimento sobre a nossa cultura. Encoraja 
o Camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi, a 
prosseguir as visitas Presidenciais às províncias, aos 
Ministérios, instituições do Estado e Privadas como 
ocasiões de reforço da governação inclusiva e da 
capacidade de bem-servir ao cidadão.  
A Comissão Política analisou ainda os preparativos 
da realização da VI Sessão Ordinária do Comité 
Central, a ter lugar de 27 a 29 de Julho corrente, 
evento inserido na preparação do 11º Congresso 
da FRELIMO, a decorrer de 26 de Setembro a 01 
de Outubro, na Cidade da Matola, Província de 
Maputo.
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Capital Humano constitui o 
património mais valioso do nosso 
Estado, fundamentalmente quando 
os seus conhecimentos individuais 

e colectivos forem usados em prol do 
desenvolvimento e que se o Governo pretende 
produzir melhores resultados, deve contar com 
gente devidamente capacitada e motivada.
A consideração foi feita pelo Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, nesta terça-
feira na cerimonia de empossamento de novos 
dirigentes do Instituto Superior de Estudos de 
Defesa Tenente-General Armando Guebuza – 
ISEDEF,  nomeadamente Samuel Luluva, como 
novo comandante, e David Munongoro, como 
vice-comandante.
Filipe Nyusi, instruiu os empossados a dar o 
melhor de si para ajudar na formulação de um 
pensamento estratégico nacional, através do 
estudo, formação, investigação e divulgação 
de questões de defesa e segurança, tendo em 
conta as alterações que se operam no sistema 
internacional de defesa.

Segundo o Chefe do Estado, esta operação 
visa desenvolver uma cultura de rigor e 
exigência e projectar uma imagem de 
excelência do Ensino Superior Militar junto 
da sociedade civil e da comunidade 
universitária e científi ca. “Foi pensando nesta 
nobre missão e com pretensão de imprimir 
uma nova dinâmica que apostamos nesta 
nova equipa que deverá tornar o ISEDEF 
um Centro de excelência do Ensino Superior 
Militar ”, sublinhou o Presidente Filipe Nyusi.
O Presidente Filipe Nyusi disse que esta 
promoção, decorre da necessidade de 
preenchimento da nova Estrutura Orgânica 
das FADM, com o intuito de aprimorar o 
trabalho táctico operativo, uma área chave 
para o cumprimento integral das missões das 
Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
Na ocasião, o Presidente Nyusi apelou 
a direcção o ISEDEF a promover maior 
colaboração com as Forças de Defesa e 
Segurança, no sentido de identifi carem as 
áreas sobre as quais devem incidir os cursos 
a serem ministrados aos ofi ciais. 
Na mesma cerimónia foram patenteados 
outros ofi ciais superiores das FADM.
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província de Gaza está a atingir 
gradualmente sucessos e não perdeu 
esperança apesar de enfrentar as 
dificuldades que tem lutado para 

superar e transformar problemas os problemas 
em oportunidades para se revelar como 
província com visão e competência.
A consideração é do Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, no balanço da sua recente 
visita àquela parcela do sul do país, onde 
escalou a cidade de Xai-Xai, os distritos de 
Chongoene, Guijá, Chibuto, Chókwè e Bilene, 
indicando que prevalecem ainda em Gaza 
desafios como a de se infra-estruturar mais 
em todos os sentidos, nomeadamente no 
transporte, vias de acesso, hospitais e energia 
electrica. 
Em Gaza, O Presidente Filipe Nyusi, enalteceu 
os investimentos em curso do sector privado, 
indicando como exemplo o grande projecto 
de produção de banana desenvolvido pela 

African Food Company implantado desde 
2012, de capitais sul-africanos.
O Presidente da República apontou a 
inauguração do Instituto de Formação 
Profissional Alberto Cássimo (IFPELAC), em 
Gaza como um passo importante no capítulo 
do desenvolvimento do capital humano, 
onde se pretende formar quadros dotados 
de conhecimento capazes de competir no 
mercado de trabalho nacional e internacional. 
No acesso ao emprego, Filipe Nyusi contatou 
que, as áreas da agricultura, turismo e 
o sector de construção são as que mais 
contingentes absorvem, feito encorajador 
que relança a esperança de crescimento da 
província que, nos últimos dois anos, sofreu os 
efeitos impiedosos da seca severa.
Para além de orientar comícios, o Chefe do 
Estado visitou e inaugurou empreendimentos 
económicos entre outras actividades.
A Província de Gaza é anfitriã dos XIII Jogos 
Desportivos Escolares, que decorre deste o 
dia 14 do mês em curso, sob o lema: Desportos 
Escolar, Conservar a Natureza.
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Secretário-geral da FRELIMO, 
Eliseu Machava, escalou na sexta-
feira última, os estúdios centrais 
da Televisão Independente de 

Moçambique (TIM), em Maputo, para 
perceber de perto o nível de organização e 
funcionamento daquela emissora.
A Direcção da TIM, deu a conhecer ao 
Secretário Geral da FRELIMO, sobre a 
organização e funcionamento da empresa, 
seu estágio actual, perispectivas e 
constrangimentos.
O Secretário-Geral da FRELIMO fi cou 
impressionado com o nível de articulação, 
organização e dinamismo demostrada pela 
equipa da redacção e de outros sectores 
de actividades nesta instituição. 
“Estou imprensionado com o vosso dinamismo 
e pela forma como a Direcção da TIM 

motiva os seus colaboradores. É bom 
que haja acompanhamento destes jovens 
colaboradores, de modo a desenvolverem 
cada vez mais as suas habilidades 
profi ssionais e que acima de tudo, não 
devem esquecer de capitalizar os valores 
patrióticos”, disse Eliseu Machava.
Eliseu Machava apelou à direcção da 
TIM para que olhe as batalhas que o 
país enfreta como moçambicanos, porque 
no seu entender, o desenvolvimento de 
moçambique passa por envolvimento de 
todos.
Eliseu Machava encorajou a Direcção 
da TIM a continuar com este dinamismo 
de informar e serivir o povo, sobre o que 
acontece no país. 
De referir que o Secretário Geral da 
FRELIMO, já visitou outros órgão de 
comunicação social, no âmbito do 
trabalho de acompanhamento do seu 
funcionamento.
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embros da FRELIMO em Manica 
participam recentemente, no distrito 
de Vanduzi, num seminário de Estudo 
e aprofundamento das propostas de 

Teses ao 11º Congresso, agendado para 26 
de Setembro a 1 de Outubro do ano corrente, 
na cidade da Matola, capital provincial de 
Maputo. Trata-se dos Estatustos, Programa e 
Regimento, instrumentos a serem apresentados 
na VI do Comité Central, agendado para 27 
a 29 de Julho corrente.
Albertina Tivane, membro da Comissão de 
Documentação do Gabinete de Preparação 
do 11º Congresso, que chefi ou a Brigada 
Central neste trabalho, disse tratar-se de uma 
oportunidade de os quadros da FRELIMO 
na província de Manica, enriquecerem o 
debate de documentos, na perspectiva de 
integrarem as suas propostas nos diferentes 
instrumentos orientadores do Partido, com 

destaque para a revisão dos Estatutos e 
Programa.
“A reunião permitiu também aos membros a 
apropriarem-se dos instrumentos  e avaliar 
se as propostas das alterações vão  de 
acordo com as necessidades actuais do 
Partido. Portanto, foi um encontro que 
acolheu todas as contribuições para 
o melhoramento dos documentos”, disse 
Albertina Tivane.
A fonte indicou ainda que o Programa 
da FRELIMO deve refl ectir os mais nobres 
interesses e anseios dos moçambicanos, 
sendo tarefa dos quadros, o trabalho 
permanente a população.
“O programa da FRELIMO deve conter, do 
mesmo modo, acções que permitam que 
os quadros trabalhem com o horizonte 
de vencer os próximos desafi os eleitorais, 
nomadamente as eleições autárquicas de 
2018 e as gerais de 2019”, acrescentou 
Albertina Tivane.
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Partido FRELIMO na Província de Sofala, 
reuniu-se nos dias 21 e 22 de Julho 
corrente, na cidade da Beira, na 8ª 
Reunião do Balanço dos Municípios sob 

Gestão da FRELIMO, com objectivo de avaliar 
o desempenho das respectivas autarquias. 
Trata-se dos Municípios de Dondo, Gorongosa, 
Nhamatanda e Marromeu, dos quais a FRELIMO 
faz uma avaliação positiva das actividades 
realizadas pelos Edis, no quadro do cumprimento 
dos Manifestos Eleitorais.
O Secretário do Comité Provincial da FRELIMO 
em Sofala, Paulo Majacunene, disse que apesar 
das acções das autarquias decorrerem em níveis 
satisfatórios, há necessidade de os municípios 
redobrarem os esforços no cumprimento das 
promessas contidas nos respectivos manifestos, 
que segundo ele, vão de encontro com os anseios 
dos munícipes.
“Estamos cientes dos desafi os que os municípios 
enfrentam na implementação dos seus programas 
de desenvolvimento. Contudo, reconhecemos 
e saudamos as várias iniciativas que têm sido 
engendradas com sucesso, em prol dos munícipes”, 

sublinhou Majacunene.
Alargamento da rede de abastecimento de 
água potável, saneamento do meio e recolha 
de resíduos sólidos, constituem prioridade das 
autarquias sob gestão da FRELIMO. 
Entretanto, o Secretário Provincial da FRELIMO em 
Sofala, Paulo Majacunene, disse estar satisfeito 
com o trabalho que vem sendo realizado pela 
OMM, desde o lançamento do processo de 
eleições internas em Outubro de 2016, em que 
a mulher esteve envolvida em todas as etapas, 
o que culminou com a sua eleição para os 
órgãos do Partido a todos os níveis. Majacunene 
deixou este sentimento durante o encontro que 
manteve recentemente com os membros da 
Organização da Mulher Moçambicana, neste 
ponto do país, com objectivo de articular as 
acções conjutas, tendo em vista a realização 
do 11º Congresso do Partido, bem como 
delinear estratégias para vencer os próximos 
desafi os eletorais nomeadamente as autarquias 
de 2018 e as gerais de 2019.   
Majacunene deposita esperança de as 
mulheres eleitas delegados ao 11º Congresso, 
levarão contribuições importantes para o 
engrandecimento da FRELIMO.
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ma Brigada Central da FRELIMO, chefi ada 
pela Secretária Geral da Organização da 
Mulher Moçambicana, OMM, Mariazinha 
Niquisse, trabalhou de 16 a 17 de Julho 

corrente na província de Tete, onde manteve 
encontros com quadros do Partido à vários, 
para entre outros assuntos, aprofundar o estudo 
das Teses ao 11º Congresso.
Mariazinha Niquisse disse estar satisfeita com 
as contribuições acolhidas nas propostas dos 
Estatuto e Programa do Partido e sobre o 
Relatório das Actividades do Comité Central, 
referente ao presente ano. A satisfação da 
Chefe da Brigada neste trabalho, estende-
se também para  os membros e simpatizantes 
da FRELIMO, pelo seu empenho nas diversas 
actividades do Partido, com maior enfoque nos 
preparativos das eleições autarquicas de 2018, 
das eleiçoes gerais de 2019 e da preparação 
do 11º Congresso.  Frisou ainda que a vitória 
da FRELIMO nas próximas eleições é fundamental 
para a continuidade da consolidação da 
Unidade Nacional, da Paz e Desenvolvimento em 
Moçambique.
Entretanto, o Secretário Provincial da FRELIMO 

em Tete, Fernando Bemane de Sousa, 
efectuou nesta quinta-feira, uma visita de 
trabalho ao distrito de Zumbo, no quadro 
de acompanhamento do funcionamento e 
organização dos órgãos do Partido, tendo 
em vista a realização do 11º Congresso e 
avaliar o grau do envolvimento dos militantes, 
acções viradas para as próximas eleições.
Em Zumbo, Bemane orientou comícios 
populares nas localidades de Zobue e Muze, 
onde destacou as realizações do Governo 
nos últimos anos, que segundo indicou, se 
refl etem directamente na melhoria de vida 
dos moçambicanos.   “Falamos concretamente 
do melhoramento de vias de acesso, da 
instalação das redes de abastecimente de 
água, energia eléctrica e telecomunicação, 
que trouxeram nova vida à população. 
Queremos que as coisas melhorem cada 
vez mais, sendo para o efeito, necessário a 
participação de todos no trabalho visando 
aumentar a produção e produtividade”, disse 
Bemane de Sousa. 
Na ocasião, o Secretário Provincial da FRELIMO 
em Tete, apelou a população no sentido de 
evitar as queimadas descontroladas e que 
seja cada vez mais vigilante e intensifi car as 
acções tendentes a preservação da paz.
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alando em conferência de 
imprensa, que marcou o fi nal da 
visita que efectuou recentemente 
na província do Niasa, a Primeira-

Dama da República, Isaura Nyusi disse 
que os encontros que manteve com as 
comunidades locais, foram um momento 
de troca de experiências e considera 
que aquele ponto país, está a produzir 
o sufi ciente para superar a desnutrição 
crónica e os casamentos prematuros.
“Estamos satisfeitos com as contribuições 
colhidas nos encontros que tivemos com as 
diferentes sensibilidades da vida política, 
económica e social, sobre o que está a ser 
feito para fazer face a problemática dos 
casamentos prematuros e da desnutrição 
crónica”, disse a Isaura Nyusi.
Nesta província, a Esposa do Presidente 
da República escalou, sucessivamente, os 

distritos de Lichinga, Chimbonila, Majune 
e Marrupa, onde interagiu com os líderes 
comunitários que manifestaram a sua 
disposição em apoiar a luta contra os 
casamentos prematuros.
Sobre os casamentos prematuros, Isaura 
Nyusi diz ser necessário continuar com a 
realização de palestras nas escolas sobre 
interpretação e medidas de precaução 
face à este fenómeno que afecta a 
sociedade.
Ainda na província do Niassa, a Primeira-
Dama lançou a primeira pedra para a 
construção do Centro de Trânsito para 
pessoas desfavorecidas em Marrupa, uma 
entidade que vai trazer uma mais-valia 
para todos os necessitados, para além de 
ter visitado o Centro Aberto de Idosos de 
Chiuluco, no distrito de Chimbonila, onde 
os benefi ciários desenvolvem actividades 
produtivas para o auto-sustento e para 
as comunidades.
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Os vários momentos do exercício da Governação do Presidente da República Filipe 
Jacinto Nyusi, em prol do bem-estar de todos os moçambicanos.
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Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 
Avança


