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PR aponta oportunidades 
de inverstimento na agricultura 

em Moçambique
A FRELIMO saúda os membros, simpatizantes, munícipes e a 
população em geral da cidade de Nampula, pela forma ordeira 
e pacífica que decorreu o processo e exorta aos que votaram e 
aos que se abstiveram, a afluírem massivamente nas mesas de 
votação, na segunda volta, de modo a consolidar a vantagem 
do candidato Amisse Cololo António. 
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7ª Sessão Ordinária da Comissão Política

Sob Direcção do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da 
FRELIMO e Presidente da República de Moçambique, teve lugar, 
no dia 31 de Janeiro de 2018, na Sede Nacional da FRELIMO, a 7ª 
Sessão Ordinária da Comissão Política, para analisar a actual situação 
política, económica e social do país e do mundo.

A Comissão Política saúda o Camarada Presidente FILIPE JACINTO 
NYUSI, pela sua participação na Trigésima Cimeira da União Africana, 
que decorreu em Addis Abeba, Etiópia, sob o lema: “Vencer a luta 
Contra a Corrupção: Um Caminho Sustentável para a Transformação 
de África”, um encontro de capital importância para África e 
Moçambique, em particular, na medida em que concorre para a 
elevação da qualidade de vida do povo.  

A Comissão Política enaltece o movimento da sociedade civil, 
das confissões religiosas e do Povo moçambicano, em geral, pela 
manifestação em repúdio e condenação aos atentados contra a 
ordem, segurança e tranquilidade públicas, perpetrados por homens 
armados desconhecidos, nos distritos de Mocímboa da Praia, Palma 
e Nangade, na província de Cabo Delgado.

Comissão Política recomenda ao Governo a prosseguir com os 
esforços que visam à prevenção, repressão e responsabilização dos 
autores dos atentados acima referidos.

A Comissão Política considera os resultados obtidos nas eleições 
intercalares do Município de Nampula encorajadores, pois a FRELIMO 
obteve maior número de votos, entre os concorrentes. 

A Comissão Política saúda os membros, simpatizantes, munícipes 
e a população em geral da Cidade de Nampula pela forma ordeira 
e pacífica que decorreu o processo e exorta aos que votaram e aos 
que se abstiveram, a afluírem massivamente nas mesas de votação, 
na segunda volta, de modo a consolidar a vantagem do candidato 
Amisse Cololo António. 

A Comissão Política reitera a saudação pelos esforços do Governo 
que, por via do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, tem 
estado a empreender acções de prevenção e mitigação dos impactos 
das calamidades, que assolam as províncias de Cabo Delgado, Niassa, 
Nampula e Zambézia. 

A Comissão Política encoraja o Governo a prosseguir com o trabalho 
de mapeamento das zonas de maior risco, apelando às populações 
para acatarem as medidas de segurança adoptadas pelas autoridades 
e a manterem-se em zonas seguras. 

A Comissão Política felicita a acção vigorosa das Forças de Defesa e 
Segurança, na prevenção e combate ao crime, acidentes de viação, 
na protecção das populações, bem como na manutenção da ordem, 
segurança e tranquilidade públicas, em todo o território nacional.
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PR anuncia 
oportunidades de 
investimentos em 

Moçambique 

A 
agricultura é uma das principais 
actividades e base de desenvolvimento 
de muitos países, em particular os africanos 
e que pode contribuir significativamente 

para o aumento do Produto Interno Bruto das 
exportações e ainda constituir maior gerador de 
emprego e renda nas comunidades.
As considerações são do Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, que falava no Fórum de 
Negócios e Investimentos África-EUA, realizado 
recentemente em Addis Abeba, na capital da 
Etiópia, tendo anunciado oportunidades de 
investimento em Moçambique na área agrícola, 
como ganhos quer para as comunidades locais, 
quer para os investidores.
O encontro, que juntou líderes políticos, 
responsáveis do sector público e privado de 
países africanos e dos Estados Unidos, discutiu 
padrões e medidas específicas que possam 
ser implementadas para apoiar o crescimento 
liderado pelo sector privado no continente 

africano.
Com a participação de cerca de 150 
personalidades, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
falou sobre o tema: “O negócio da agricultura: 
criando agronegócios bem sucedidos. O 
Presidente expôs as enormes potencialidades 
agrícolas de Moçambique, as boas condições 
geo-ecológicas do país e a sua vantajosa 
posição geo-estratégica.
“O agronegócio em Moçambique está ainda 
na sua fase embrionária, constituindo por isso 
uma grande janela de oportunidades”, disse o 
Chefe do Estado, convidando, o empresariado 
africano e norte-americano a aproveitar as 
potencialidades de que o País dispõe..
Na ocasião, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
encorajou a promoção de sinergias entre 
os grandes, médios e pequenos produtores, 
através de trocas de bens e serviços, de modo 
a aumentar a produção e a produtividade mas 
também a qualidade dos produtos.
De referir que um dos objectivos do fórum é 
fornecer uma plataforma para um diálogo de 
alto nível do sector público-privado.
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 Munícipes 
de Nampula 
depositam 

confiança no 
Amisse Cololo

O 
Secretário do Comité Central 
para Mobilização e Propaganda 
e Porta-Voz da FRELIMO, 
Caifadine Manasse, disse que 

o Partido fará de tudo para vencer o 
processo intercalar na sua segunda volta, 
visto que a população mostrou confiança 
no seu candidato, Amisse Cololo.
 “Sentimos que nós a FRELIMO, fomos 
a Nampula como oposição, mas a 
população do município mostrou, uma vez 
mais, a sua confiança no nosso Partido 
e depositou o seu voto no candidato 
Amisse Cololo”.
Disse que por força da lei, haverá segunda 
volta, sendo que a FRELIMO olha para 
este processo com muita serenidade, 
responsabilidade e, acima de tudo, 
com um comprometimento para com os 
munícipes de Nampula.

“Vamos continuar a trabalhar no sentido 
de ter o voto dos munícipes de Nampula 
e tudo faremos para vencermos este 
escrutínio”, sublinhou Caifadine Manasse.
O Porta-Voz da FRELIMO considera 
os resultados obtidos nas eleições 
intercalares do Município de Nampula 
encorajadores, pois o candidato Amisse 
Cololo obteve maior número de votos, 
entre os concorrentes.
Referiu que o processo para a segunda 
volta está a ser preparado com muita 
responsabilidade e serenidade e, acima 
de tudo, transmitir aos munícipes de 
Nampula aquilo que será o alinhamento 
em termos do trabalho daquilo que 
o candidato irá fazer: “Continuar a 
mostrar humildade, responsabilidade e 
colaboração com todos os residentes.
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Paz efectiva está 
cada vez mais 

próxima

O 
Membro da Comissão Política 
e Vice-Chefe da Bancada 
Parlamentar da FRELIMO, na 
Assembleia da República, Sérgio 

Pantie, defende que a paz efectiva está 
próxima a ser alcançada, mercê dos 
esforços que estão a ser desencadeados 
pelo Governo moçambicano, liderado pelo 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, cuja acção 
para a reconciliação tem vindo a notar-se 
desde que assumiu a presidência.
Segundo Sérgio Pantie, a iniciativa do 
Conselho das Religiões de Cimeira sobre 
a Paz e Reconciliação, que recentemente 
decorreu na cidade da Beira é louvável e 
a participação colectiva poderá ajudar o 
alcance da paz o mais breve possível.
“É de salientar que os  participantes nesta 
Cimeira sobre a Paz e Reconciliação, 
encorajaram o Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, e o líder da Renamo, 

a manterem a abertura ao diálogo 
político como condição incontornável 
para o alcance da paz duradoira 
em Moçambique. Estamos todos 
esperançados  no alcance deste bem 
comum a muito breve trecho”, indicou 
Pantie.
Por seu turno, políticos, académicos, 
governantes, embaixadores e a liderança 
tradicional assumem o evento como um 
marco importante para o reinício da 
reconciliação entre as partes.
A classe religiosa afirma que o diálogo 
que se intercede pela actuação divina 
conduz a uma reconciliação, indicando 
que há necessidade de todo o povo se 
reconciliar para que a paz reine para 
todos.
Alguns embaixadores em Moçambique 
são optimistas quanto ao alcance da 
paz efectiva no país e congratulam a 
iniciativa do Conselho das Religiões, ao 
promoverem este encontro.
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Dirigentes da 
FRELIMO devem 

continuar a 
representar 

ansiedades do 
povo 

O 
Partido FRELIMO na Beira juntou, 
recentemente, gestores das escolas 
( Directores e Pedagógicos) e 
dirigentes do Partido num encontro 

para harmonizar  a metodologia de 
mobilização no âmbito  da preparação das 
eleições autárquicas e gerais deste ano e 
do próximo respectivamente. 
O Primeiro Secretário da FRELIMO na Beira, 
Lino Ernesto Massunguine, explicou que a 
intenção do encontro surge na medida em 
que esta classe é importante na Sociedade 
porque  representa um espelho e tradição 
do povo e do Governo da FRELIMO, sendo 
que o papel da Educação foi bem vincado 
no Programa Quinquenal.  
Acrescentou que dado a este pressuposto, o 
gestor da Educação é uma figura admirada 
nas comunidade porque assume um papel de 
liderança orientado para uma Governação 
que se enquadre no plano e programa 

traçado pela FRELIMO. 
A fonte  avançou que encontros de género 
vão continuar com outros seguimentos 
e extratos sociais em coordenação com 
Administração do Distrito da Beira, porque 
faz parte das acções do partido visando 
contemplar a todos nos programas do 
partido FRELIMO. 
Debruçando-se  sobre a eleição intercalar 
de Nampula, Lino Massunguine, disse ter 
ficado satisfeito com os resultados obtidos 
na eleição intercalar naquele ponto do 
Pais porque pela percentagem provisória 
divulgada pela CPE de Nampula nota 
se que o FRELIMO continua granjeando 
simpatia no seio dos Moçambicanos. 
Massunguine, apelou na ocasião aos 
eleitores de Nampula para serenidade e 
paciência até a publicação dos resultados 
definitivos. Na 2a  volta, ja confirmada, o 
nosso interlocutor referiu que a FRELIMO 
esta confiante no candidato, Amisse Cololo, 
sair-se positivamente porque, como disse o 
Partido está preparado para o efeito.
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FRELIMO trabalha 
com órgãos 

autárquicos em 
Gaza

A 
FRELIMO, na província de 
Gaza, está a realizar sessões 
extraordinárias dos órgãos do 
Partido nas cidades e vilas 

autárquicas deste ponto do país, 
tendo em vista a avaliação do 
grau de cumprimento dos manifestos 
eleitorais dos municípios, no âmbito de 
preparação das eleições autárquicas, 
agendadas para outubro próximo.
Trata-se das cidades de Xai-Xai e 
Chókwè, das vilas autárquicas de 
Chibuto, Macie, Praia do Bilene e 
Manjacaze.
O Secretário do Comité Provincial 
da FRELIMO para Mobilização, 
Propaganda e Organizações Sociais, 
Ramal Mussagy, disse que as sessões 
culminaram com a realização de 
reuniões e marchas populares. 
“Aproveitamos a ocasião para 

auscultar a população sobre os 
problemas que ainda apoquentam 
as comunidades”, sublinhou.
Mussagy informou que as marchas, 
que envolveram cerca de 15 mil 
pessoas, entre militantes do Partido 
e a população em geral, surge 
por ocasião da saudação ao 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, pela 
sua obnegada entrega à questão 
da paz e do desenvolvimento de 
Moçambique e dos moçambicanos.
Segundo Mussagy, a FRELIMO em 
Gaza, fez o lançamento do ano 
político de 2018, nos distritos de 
Chibuto, Mandlakazi, Bilene e Chókwe, 
por se tratar de zonas autárquicas 
e, havendo necessidade de as 
respectivas edilidades, imprimirem 
maior dinamismo no cumprimento 
dos manifestos eleitorais.
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FRELIMO capacita 
membros sobre 

legislação 
eleitoral em Tete

U
ma Brigada do secretariado do 
Comité provincial, chefiada por Elvira 
Pinto Duarte Timana, Secretária para 
Assuntos Parlamentares, Autárquicos 

e das Assembleias Provinciais trabalhou nas 
vilas de Nhamayabue, Moatize, Ulongue e 
Cidade de Tete. 
Nestes locais, a brigada capacitou membros 
do Partido em matérias de legislação 
eleitoral. Elvira Pinto Duarte Timana disse que 
a capacitação visa capacitar membros do 
Partido que no período de 01 de Março 
a 29 de Abril de 2018 serão fiscais nos 
postos de recenseamento eleitoral. 
Timana destacou que depois dos distritos 
municipalizados, os restantes distritos também 
serão abrangidos nesta capacitação. 
“Pretendemos que os membros do nosso 
Partido dominem a legislação eleitoral 

e estejam em condições de verificar a 
conformidade dos actos eleitorais, isto 
é, aferir se os actos realizados estão 
de acordo com o prescrito nas Leis,” 
disse Elvira Pinto Duarte Timana. O 
recenseamento eleitoral vai decorrer de 
01 de Março a 29 de Abril de 2018 e 
visa actualizar o número de eleitores 
que vão participar nas quintas eleições 
autárquicas. Nestes locais, para além 
da capacitação, conforme assegura, 
a secretária provincial para Assuntos 
Parlamentares, Autárquicos e das 
Assembleias Provinciais, estão sendo 
visitadas as infra estruturas sociais e 
económicas construídas no presente 
mandato. Timana apontou é obrigação 
do Partido FRELIMO vencer nas quatro 
autarquias existentes na Provincia de 
TeTe nas eleições municipais que terão 
lugar no presente ano e nas eleições 
Gerais de 2018.     
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Moçambique 
regista avanços 

na luta contra 
HIV/SIDA

A 
Primeira Dama de Moçambique, 
Isaura Nyusi, disse que como 
resultado de um trabalho intenso 
e integrado, Moçambique regista 

avanços na luta contra o HIV/SIDA, com a 
redução de novas infecções, do número 
de mortes e da taxa de transmissão 
vertical de mãe para o filho.
Isaura Nyusi, que falava há das em 
Addis Abeba, capita da Etiópia, na 20ª 
Assembleia-Geral da Organização das 
Primeiras-Damas Africanas na Luta contra 
SIDA (OAFLA), informou que o país regista 
ganhos na luta contra a doença, mas 
reconheceu que Moçambique continua 
com alguns desafios.
 “Estes resultados são fruto do aumento 
do envolvimento das lideranças 
governamentais, tradicionais, religiosas, 

empresariais e da sociedade civil”, 
disse a Primeira Dama de Moçambique.
Sobre a actuação do seu Gabinete 
na luta contra o HIV/SIDA, Isaura Nyusi 
disse estar a trabalhar em parceria 
com outros actores, tendo definido 
como grupo-alvo as crianças, 
adolescentes e mulheres jovens, com 
idades compreendidas entre os 15 e 
os 24 anos.
Entre outros objectivos, a reunião, 
que decorreu sob o lema “Transformar 
África através da Priorização da 
Criança, Adolescente e Mães na 
Luta contra o HIV”, serviu para o 
lançamento da “Campanha Africana 
para pôr fim às novas Infecções em 
Crianças e manter as Mães vivas”, 
através da qual se procura contribuir 
para acabar com a SIDA pediátrica 
até 2030 e manter as mães vivas e 
saudáveis.
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Na Fórum de Negócios e Investimentos África-EUA, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, expôs as 
enormes potencialidades agrícolas de Moçambique
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


