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Paz efectiva não deve depender  
apenas  do pacote

  de descentralização 
A FRELIMO exorta os membros, simpatizantes, munícipes 
e a população em geral da cidade de Nampula, a afluírem 
massivamente às mesas de votação, na segunda volta da eleiçao 
intercalar, de modo a consolidar a vantagem do candidato 
Amisse Cololo António. 

Consensos alcançados no diálogo político no pais
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Comissão Política homologa criação do Gabinete 
Central de Preparação de Eleições

Sob Direcção do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da 
FRELIMO e Presidente da República de Moçambique, teve lugar, no 
dia 07 de Fevereiro de 2018, na Sede Nacional da FRELIMO, a 2ª Sessão 
Extraordinária da Comissão Política, para analisar a actual situação 
política, económica e social do país e do mundo.

A Comissão Política endereça uma saudação especial ao Camarada 
Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, pela condução do processo do 
diálogo com firmeza, coragem, pragmatismo e visão de Estado do 
presente e do futuro. 

A Comissão Política considera que os históricos consensos, alcançados 
no processo do diálogo, com o líder da Renamo, representam um 
decisivo passo na busca de uma Paz efectiva e duradoura, factor 
determinante para o desenvolvimento do país. A Comissão Política 
considera que os consensos alcançados são fruto do envolvimento 
do Povo moçambicano, que desde cedo acreditou na dedicação do 
Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, na busca de uma Paz 
efectiva. 

A Comissão política considera que, a Revisão pontual da Constituição 
da República para acolher os consensos sobre a descentralização, é 
um processo que resulta da dinâmica sociopolítica e da necessidade 
de responder aos anseios do Povo.  A Comissão Politica saúda ainda 
o facto de os consensos alcançados reafirmarem com destaque, a 
República de Moçambique como Estado Unitário.

A Comissão Política saúda o Camarada Presidente FILIPE JACINTO 
NYUSI, pela sua direcção nas comemorações do 3 de Fevereiro, Dia 
do Heróis Moçambicanos, tendo enaltecido o engajamento do 
povo moçambicano na valorização e honra desta data histórica, que 
imortaliza os feitos daqueles que lutaram por uma nação livre de 
qualquer forma de exploração.

A Comissão Política congratula o Governo pela abertura do Ano 
Lectivo-2018 e exorta os professores, pais e encarregados de educação 
e a sociedade em geral, a continuarem a contribuir para a formação 
de novas gerações, de forma a impulsionar o desenvolvimento 
económico e social do país.

A Comissão Politica apreciou a informação do Governo sobre o encontro 
realizado com o Painel de Peritos do Conselho de Segurança relativa a 
implementação das resoluções das Nações Unidas sobre a questão da 
Coreia do Norte e saúda ao Governo pela colaboração, encorajando-o 
a prosseguir  com o trabalho com vista ao esclarecimento dos factos. 

A Comissão Política homologou a criação do Gabinete Central de 
Preparação de Eleições e considera este, como um importante passo 
para a preparação da vitória da FRELIMO e seus candidatos nos 
próximos pleitos eleitorais.  

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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Paz efectiva não 
deve depender 

apenas do 
pacote de 

descentralização  

P
assados doze meses, após a cessação 
das hostilidades militares, o Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, teve a 
honra, na quarta-feira última, de partilhar 

com o Povo moçambicano, no território nacional 
e no estrangeiro, os resultados dos consensos 
alcançados no processo de diálogo sobre a 
Paz, que vem mantendo com o líder da Renamo. 
Filipe Jacinto Nyusi cumpre, desta forma, uma 
das promessas feitas aquando da tomada 
de posse, onde afirmou que, na qualidade 
de Chefe do Estado, primaria pela abertura 
ao diálogo construtivo com todas as forças 
políticas e organizações cívicas para promover 
a concórdia nacional. 
A declaração apresentada pelo Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi é referente ao processo 
de descentralização que, segundo informou, é 
resultado de contactos regulares com o líder 
da Renamo e que culminou com a criação 
de duas novas comissões, nomeadamente da 
Descentralização e dos Assuntos Militares. “No 

pacote de descentralização procuramos 
acolher as vontades dos moçambicanos 
impostas pelas transformações políticas, 
económicas e sociais que têm estado a 
ocorrer em Moçambique”, frisou.
Segundo o Chefe do Estado, a Paz efectiva 
que os moçambicanos anseiam, não virá 
unicamente do pacote de descentralização, 
mas sim, depende do empenho de todos e de 
outros factores relacionados. Disse ainda, que 
foi nessa base que chegaram à conclusão 
crucial de que será necessária a revisão 
pontual da Constituição da República.
De acordo com o Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, as partes têm vindo a alcançar, de igual 
modo, consensos em relação aos assuntos 
militares, mais concretamente no que diz 
respeito ao desarmamento, desmobilização 
e reintegração dos elementos da Renamo.  
“Neste processo continua a prevalecer o 
espírito de confiança, abertura e cooperação 
e brevemente levaremos ao conhecimento dos 
moçambicanos os passos que se seguirão no 
âmbito dos assuntos militares”.
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FRELIMO saúda 
consensos 

alcançados no 
diálogo político 

A 
FRELIMO saúda o Camarada Presidente 
FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da 
FRELIMO e Presidente da República de 
Moçambique pelos resultados anunciados 

relativos à descentralização da administração 
do Estado, no âmbito do diálogo político entre 
Sua Excelência FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente 
da República e o líder da Renamo.
A FRELIMO entende que esses consensos são acima 
de tudo, vitória de cada um dos moçambicanos 
e do povo moçambicano em geral, que sempre 
esteve confiante na liderança da Sua Excelência 
FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da República e 
Presidente da Frelimo.
A FRELIMO ainda entende que os consensos 
hoje anunciados são a expressão prática 
do desiderato de inclusão social, política e 
económica de cada moçambicano e da sua 
participação na vida pública do país. Este é e 
será sempre o apanágio da FRELIMO e da sua 
liderança. 
Com o anúncio dos consensos sobre a 

descentralização, o Presidente Nyusi mais uma 
vez deu provas claras do seu abnegado 
compromisso com o seu povo, seus interesses 
e anseios. Por isso, a FRELIMO encoraja aos 
Moçambicanos a continuarem a reforçar a sua 
confiança em torno da visão e liderança da 
Sua Excelência FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente 
da República pois o povo é a fonte e principal 
recurso da sua inspiração, seu único patrão.
As reformas que se avizinham não são apenas 
benéficas para os moçambicanos. São-
no também ao ambiente de negócios, pois 
aumentam e consolidam a confiança. Por isso, 
aos investidores internacionais, a FRELIMO 
apela para que acelerem as suas decisões de 
investimento pois ao assim fazerem, estarão a 
contribuir decisivamente para a celeridade do 
desenvolvimento do país.
Por último, a FRELIMO exorta ao povo 
moçambicano a não se distrair com iniciativas 
perturbadoras ao bom ambiente que com muito 
sacrifico e trabalho árduo os moçambicanos 
constroem visando superar seus desafios, 
melhorando suas vidas e reconciliando as suas 
diferenças.
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Continuar a 
honrar Dia 3 de 

Fevereiro

“
Respeito e honra àqueles que trouxeram 
a liberdade e que permitiram todas as 
iniciativas para o melhoramento do bem-
estar. É de louvar esta postura do povo 

moçambicano de continuar a promover 
o trabalho como forma de conquistar a 
liberdade”, o sentimento é do Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, momentos 
apôs a cerimónia de homenagem aos heróis 
nacionais, por ocasião da passagem do 3 
de Fevereiro.
Segundo o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
o povo moçambicano deve continuar a 
honrar o 3 de Fevereiro, por se tratar de uma 
data que lembra a sua própria história e 
daqueles que lutaram por uma nação livre 
de qualquer forma de exploração. Desafiou 
ainda os moçambicanos a redobrarem 
esforços visando o aumento da produção e 
produtividade, como forma de homenagear 
os heróis nacionais e que todos continuem 

a lutar para construção de uma nação 
livre da pobreza.
“O povo pode fazer muito mais para 
elevar a sua consciência patriótica e 
dar valor àqueles que lutaram pelo seu 
bem-estar. Vamos, em conjunto, construir 
um Moçambique livre da fome, da miséria, 
da doença e da ignorância. Uma nação 
de paz e prosperidade. Vamos aumentar 
a produção e produtividade com 
enfoque nos sectores da agricultura, 
pecuária, pesca, mineração, prestação 
de serviços, turismo, comercialização, 
construção, indústria, educação, saúde 
e justiça, como forma de honrarmos a 
entrega dos nossos heróis”, orientou o 
Presidente da República.
Sublinhou na ocasião, que  o país já está 
em liberdade, sendo que neste momento, 
o principal desafio é o combate a fome 
e todos os outros males da vida que o 
país enfrenta.
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Tete saúda 
consensos rumo a 

paz efectiva

M
embros e simpatizantes da 
FRELIMO na província de 
Tete saúdam o Presidente da 
República e Presidente da 

FRELIMO, Filipe Jacinto Nyusi pelos 
consensos alcançados nas negociações 
sobre a Descentralização no país. O 
sentimento foi manifestado logo após as 
escutas colectivas realizadas nas sedes 
dos órgãos do Partido aos diversos níveis 
da Provincia de Tete. 
Além de saudar, os membros e simpatizantes 
da FRELIMO na provincia de Tete, 
encorajam ao Presidente da República 
e Presidente da FRELIMO, Filipe Jacinto 
Nyusi, para que continue a trabalhar na 
busca da paz efectiva e comprometem-
se em trabalhar para reconhecer todos 
esforços. 
Fernando Bemane de Sousa, Primeiro 

Secretário da FRELIMO na provincia 
de Tete, aponta que os membros e 
simpatizantes naquele ponto do país 
enaltecem a postura do Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi por não poupar esforços 
e continuar a mostrar ao seu povo e ao 
mundo que a FRELIMO tem sido, desde 
a sua existência, o principal motor de 
transformações políticas, económicas, 
sociais e culturais que acontecem no 
país. De Sousa frisou que o Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi tem sido incansável 
na busca da paz efectiva e não poupa 
esforços em prol do bem estar. “Tendo 
em conta os consensos alcançados, 
mais uma vez afirmamos com orgulho 
que temos um Presidente visionário e 
patriótico, que de facto pretende ver 
o seu povo a viver em paz e o país a 
desenvolver ” finalizou Fernando Bemane 
de Sousa. 
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FRELIMO 
engajada na 

revitalização dos 
órgãos de base 

em Gaza

O 
Comité Distrital de Chongoene 
está empenhado no processo de 
reestruturação e revitalização 
dos órgãos de base, num 

exercício que abrangeu cerca de 300 
militantes, maioritariamente jovens.
Rodrigo Cristiano Mondlane, 1º 
Secretário do Distrital de Chongoene, 
disse que o trabalho insere-se no 
cumprimento duma das várias decisões 
saídas do 11º Congresso, realizado 
ano passado na Matola, província de 
Maputo.
Segundo Mondlane, este trabalho 
é acompanhado pelas brigadas 
distritais afectas aos Comités de 
Zonas e Círculos.
Informações provenientes ainda da 
província de Gaza, indicam que a 
FRELIMO, no distrito de Chicualacuala, 
fez o lançamento do ano político de 

2018, na Vila Sede, tendo sido 
marcado por disfile dos militantes, 
simpatizantes e população em 
geral, em saudação aos resultados 
alcançados pelo Presidente da 
FRELIMO e Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, no processo 
do diálogo para paz efectiva 
e duradoura. Trata-se duma 
manifestação que envolveu cerca 
de 500 pessoas, exibindo cartazes 
e dísticos com mensagem da paz, 
unidade nacional e trabalho, rumo 
ao desenvolvimento.
O desfile culminou com a realização 
de um encontro popular, onde a 
FRELIMO reiterou os apelos à paz, 
harmonia, combate a pobreza, e o 
envolvimento de toda a população 
nos pleitos eleitorais que se 
avizinham.
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FRELIMO 
incentiva  
produção 

agrícola em 
Sofala

O 
Secretário Provincial para  Mobilização, 
Propaganda e Organizações Sociais 
do Partido FRELIMO em Sofala, 
Hermínio Mário Herculano, incentivou 

recentemente, no distrito de  Dondo, a população 
da provincia de Sofala, a continuar engajada 
no processo da produção agrícola, não apenas 
para garantir a melhoria na dieta alimentar familiar, 
bem como para o processo de comercialização 
e exportação, dado que a agricultura e os seus 
subsectores são factores impulsionadores da 
economia global do País.
Herculano, endereçou aquela mensagem de 
encorajamento a população durante um encontro 
que manteve com um grupo de mulheres da 
Organização da Mulher Moçambicana (OMM), 
no quadro da visita de trabalho de 3 dias, 
que manteve naquele distrito com o principal 
objectivo de fazer uma monitoria do grau de 
implementação da divulgação das decisões 
saídas do 11o Congresso da FRELIMO.
De acordo com Hermínio Mário Herculano, o distrito 

do Dondo, na safra agrícola 2016-2017, 
conseguiu colher mais de 12 mil toneladas 
do Arroz, facto que encoraja o Governo da 
FRELIMO a continuar a potenciar o sector 
agrícola naquele distrito. “Temos que continuar 
firmes nas nossas machambas, na produção de 
mais comida. O Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
quando esteve aqui no distrito do Dondo para 
inaugurar a nova Subestação de corrente 
elétrica da rede nacional Chibata-Dondo, 
manifestou o seu entusiasmo pelos níveis da 
produção registados”, disse Herculano.
Neste distrito, o Secretário Provincial de 
Mobilização, Propaganda e Organizações 
Sociais do Partido FRELIMO em Sofala, 
escalou sucessivamente os postos 
administrativos de Mafambisse e Savane, 
onde manteve encontros com a Associação 
dos Combatentes da Luta de Libertação de 
Nacional (ACLLN), Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM) e a Organização da 
Juventude Moçambicana (OJM), para além 
de visitar vários projectos de interesse social 
e económico  dessas Organizações.
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O Presidente Filipe Jacinto Nyusi garante que no pacote de Descentralização estam acolhidas  
as vontades dos moçambicanos impostas pelas transformações políticas, económicas e sociais 

que têm estado a ocorrer em Moçambique 
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59º Aniversário do Camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi, é grande dia para a família 
Nyusi, FRELIMO e para todos os moçambicanos 
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


