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Moçambique e Reino Unido 
consolidam parcerias nas áreas 

de Energia e Boa Governação
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. 
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Consensos alcançados respondem aos anseios e 
interesses do povo moçambicano  

Sob Direcção do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da 
FRELIMO e Presidente da República de Moçambique, teve lugar, 
no dia 14 de Fevereiro de 2018, na Sede Nacional da FRELIMO, a 
8ª Sessão Ordinária da Comissão Política, para analisar a actual 
situação política, económica e social do país e do mundo.

A Comissão Política saúda os moçambicanos que, 
independentemente das suas cores político-partidárias, têm 
manifestado vivamente a sua satisfação e apoio aos consensos 
alcançados no processo de diálogo político, entre o Presidente da 
República, FILIPE JACINTO NYUSI, e o líder da Renamo, em torno 
do pacote da descentralização.

A Comissão Política considera as manifestações de satisfação 
como a expressão mais alta de que os consensos alcançados 
respondem aos anseios e interesses do Povo moçambicano, 
do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico e reafirmam o 
compromisso assumido pelo Camarada Presidente FILIPE JACINTO 
NYUSI que, desde o inicio do deu mandato, sempre defendeu que 
tudo faria para a reconciliação da Nação e da restauração de uma 
Paz efectiva. 

A Comissão Política enaltece os esforços do Governo, através do 
INGC, pela prontidão na resposta ao chamamento dos afectados 
pelas chuvas na Cidade da Beira e de Dondo, e orienta para que 
esforços sejam envidados de modo a reduzir a vulnerabilidade das 
famílias, da economia e infra-estruturas aos riscos climáticos  e às 
calamidades naturais. 

A Comissão Política encara com bastante preocupação o alerta 
laranja acionado, devido à situação de escassez de água na Bacia 
do rio Umbelúzi, que se reflecte na restrição do abastecimento de 
água às cidades de Maputo, Matola e Vila de Boane. 

A Comissão Política, face ao alerta, recomenda ao Governo a 
intensificar junto da população e das unidades económicas na 
referida bacia, acções de sensibilização, para a poupança e uso 
racional da água. 

A Comissão Política foi informada sobre a validação e proclamação 
dos resultados das eleições intercalares do Presidente do Município 
de Nampula e orienta ao Gabinete Central de Preparação de 
Eleições a intensificar as acções preparatórias que conduzam 
à vitória da FRELIMO e seu candidato no pleito eleitoral que se 
avizinha. 

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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Moçambique 
e Reino Unido 

firmam parceria 
nas áres de 

energia e boa 
Governação 

O 
Governo de Moçambique e o Reino 
Unido consolidaram parceria para 
a mudança global na área de 
Energia e Boa Governação, num 

encontro havido na última quinta-feira, entre 
o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi 
e Tony Blair, antigo Primeiro Ministro do Reino 
Unido, em representação da instituição pela 
qual é patrono.
As partes manifestaram interesse de o Instituto 
Tony Blair assessorar o Governo de Moçambique, 
a implementar uma estrutura de governação 
corporativa e institucional, transparente e 
coerente, assim como desenvolver as suas 
políticas na área de energia, com destaque 
para a renovável.
O interesse do Instituto “Tony Blair ”, é trabalhar 
lado a lado com o Governo na partilha de 
experiências que tiveram sucessos noutros 
países, na implementação de programas e 
projectos para que os planos de Moçambique 

se tornem uma realidade.
O Instituto “Tony Blair ” assume, nesta 
parceria, que Moçambique tem grandes 
potencialidades nas áreas de energia, 
petróleo e gás. Porém, entende que o país 
ainda enfrenta desafios para a geração de 
mais energia e expansão da rede eléctrica 
a todas as zonas, necessitando de adiquirir 
experiências positivas que lhe auxiliem na 
implementação eficiente das políticas e 
projectos.
Tony Blair foi informado pela Administração da 
Electricidade de Moçambique, que trezentas 
mil ligações de energia eléctrica poderão ser 
efectuadas este ano em diferentes pontos do 
país. Foi explicado ainda que  o propósito 
é garantir que o número de novas ligações 
cresça cinco a seis por cento em 2018, e 
manter a cifra nos próximos dez anos, para 
que até 2030 se atinja o acesso universal à 
energia eléctrica, conforme as projecções do 
Governo.
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Consensos 
alcançados vão 

conduzir o país a 
paz efectiva

O 
Secretário Geral da FRELIMO, Roque 
Silva Samuel, defende que cada 
cidadão deve assumir os consensos 
alcançados, em torno do pacote 

da descentralização no diálogo no diálogo 
político ao mais alto nível, entre o Prresidente 
da Reública e o líder da Renamo, como ponto 
de partida para o desenvolvimento de acções 
que conduzem o país à consolidação da 
unidade nacional e paz efectiva.
Roque Silva, que falava perante aos militantes 
da FRELIMO e populaçõa em geral da províncial 
de Manica, no quadro da recente vista à este 
ponto do país, onde escalou sucessivamente a 
cidade de Chimoio e o distrito de Baruè, disse 
os moçambicanos que não podem pensar 
que os consensos alcançados são solução 
de todos os problemas, sendo importante que 
cada cidadão assuma os passos dados neste 
processo, como um desafio para que o país 
poça construir uma paz cada vez mais efectiva.

“Os consensos alcançados demostram esforços 
do Camarada Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, na busca e consolidação da 
paz efectiva, no cumprimento duma das suas 
promessas durante a sua governação”, frisou 
o Secretário Geral da FRELIMO.
Segundo Roque Silva, o desafio dos militantes 
da FRELIMO é continuar a mobilizar as 
populações para o seu maior envolvimento 
no trabalhar para o aumento da produção 
e produtividade, nas acções conducentes 
a preservação da paz, a divulgação das 
decisões do 11º Congresso no seio das 
comunidades e sobre a necessidade de 
todos estarem engajados na preparação  
da vitória da FRELIMO nos próximos desafios 
eleitorais.
No distrito de Baruè, o Secretário Geral da 
FRELIMO, manteve encontro com os membros 
da Organização da Juventude Moçambicana 
(OJM), militantes e simpatizantes do Partido, 
para além de orientar uma reunião popular.
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Paulino Lenço 
aposta na vitória 

nas autarquias da 
Zambézia

oprimeiro Secretário do Comité Provincial da 
da FRELIMO na Zambézia, Paulino Santos 
Lenço, reiterou o desafio a todos os quadros, 
militantee e simpatizentes do Partido, a 

reflectirem em torno da necessidade de “resgatar”os 
municípios de Quelimane e de Gurué, nas eleições 
autárquicas de 2018, assim como garatir a vitória 
retumbante nas eleições gerais de 2019.
Paulino Lenco, que escalou na quinta-feira última 
o Município de Gurué, para orientar uma  marcha 
que juntou os militantes da FRELIMO e a população 
em geral, em saudação aos consensos alcançados 
pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
em torno do “Dossier “ da paz,  convidou a todos a 
participarem massivamente nos processos eleitorais 
que se avizinham e apostarem na vitória da FFELIMO 
e o seus candidatos.
Na marcha, Lenço  saudou ainda aos militantes do 
Partido e a população da província da Zambézia 
em geral, pelo seu engajamento nas tarefas 
estratégicas definidas pelo Partido e Governo, 
dirigido  pelo Filipe Jacinto Nuysi, Presidente do 
Partido FRELIMO e da República de Moçambique.

“Esta paz vai continuar a ser usufruído por todos 
os moçambicanos. Só com esta conquista é que 
podemos continuar a desenvolver Moçambique. 
Hoje estamos aqui em Guré para juntos 
manifestarmos a nossa satisfação pelos passos 
dados pelo Prresidente Filipe Jacinto Nyusi, rumo 
a conquista da paz efectiva para todos os 
moçambicanos. Encorajemos o nosso Presidente 
a continuar com esta postura de estar sempre 
preocupado em trazer o bem estar para todos”, 
frisou Paulino Lenço.
Disse ainda que os munícipes de Gurué que 
a FRELIMO é a única alternativa para o 
desenvolvimento da vila, do distrito e do país 
em geral. Para Lenço, a FRELIMO vai entrar nas 
eleições autárquicas em Gurué para vencer.
Entretanto, o Secretário Provincial da FRELIMO 
na Zambézia, Paulino Lenço, apelou aos 
munícipes de Gurúé a afluírem em massa no 
processo de recenseamento eleitoral, no quadro 
da campanha de educação cívica eleiroral que 
está sendo levado a cabo pelo órgãos eleitoral 
em todo o país.
“O recenseamento eleitoral é imporytante para 
garantir o exercício de direito do voto e da 
participação política.”, frisou Lenço. 
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FRELIMO quer 
maior dinamismo 
no cumprimento 
dos manifestos 

nos municípios de 
Gaza

O 
Partido FRELIMO, na província de 
Gaza, faz uma avaliação positiva 
do desempenho dos municípios da 
província de Gaza, náo obstante 

haver ainda trabalho por realizar antes do 
término do mandato.
A consideração é do Secretário Provincial 
da FRELIMO em Gaza, Zacarias Sonto, 
durante a reunião recentemente realizada 
na cidade de Chókwè, para a avaliação do 
desempenho dos seis  órgãos autárquicos 
sob gestão da FRELIMO. Trata-se dos 
Municípios das cidades de Xai-Xai, Chókwè, 
vilas autárquicas de Chibuto, Macie, Praia 
do Bilene e Manhacaze.
Segundo Sonto, não obstante as acções 
decorrerem nos níveis satisfatórios, há ainda 
necessidade de os municípios adicionarem 
esforços no cumprimento das promessas  
eleitorais contidas nos manifestos, que 
segundo ele, vão ao encontro dos anseios 

dos munícipes.
Sonto está ciente dos desafios que os 
municípios enfrentam na implementação 
dos seus programas de desenvolvimento, 
contudo sauda as várias iniciativas que 
têm sido tomadas com sucesso, em prol 
do desenvolvimento dos municípios e 
dos munícipes. “Alargamento da rede 
de abastecimento de água potável, 
saneamento do meio e recolha de 
resíduos sólidos, constituem prioridade 
das autarquias sob gestão da FRELIMO”, 
sublinhou Zacarias Sonto. 
Entretanto, uma brigadas constituídas 
por quadros da FRELIMO e do Governo 
ao nível provincial e distrital em Gaza, 
está a orientar reuniões populares 
nas comunidades, com objectivo de 
desencorajar a prática de justiça 
pelas próprias mãos, caracterizada 
pelo slinchamentos que se registam com 
alguma frequência neste ponto do país, 
sobretudo no distrito de Limpopo.
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OJM promove 
torneios 

desportivos em 
saudação ao 

Presidente Filipe 
Nyusi

S
ecretariados dos comités distritais 
da Organização da Juventude 
Moçambicana, em Tete, promovem 
torneios desportivos em saudação ao 

Presidente da República e Presidente da 
FRELIMO, Filipe Jacinto Nyusi, pela brilhante 
governação ao longo dos três anos. 
Alexo Evaristo Siedade, Secretário 
Provincial da Organização da Juventude 
Moçambicana em Tete,  disse que a os 
torneios desportivos em saudação ao 
Presidente da República e Presidente 
da FRELIMO, Filipe Jacinto Nyusi, estão a 
ter lugar em todas sedes distritais, postos 
administrativos e algumas localidades. 
Siedade assegurou que nestes torneios 
desportivos, estão envolvidos jovens de 
todos extractos sociais. “Nestes ambientes 
temos divulgado as inúmeras realizações do 
Governo aos diversos níveis e dos esforços 
empreendidos pelo Camarada Presidente 

Filipe Jacinto Nyusi na busca da Paz 
efectiva e desenvolvimento desta nossa 
pátria amada”, disse Alexo Evaristo 
Siedade. 
Disse que para o presente ano, a OJM 
em Tete tem a missão de assegurar a 
vitória do Partido FRELIMO nas quatro 
autarquias existentes na província de 
Tete, nomeadamente,  Cidade de Tete e 
vilas de Moatize, Ulongue e Nyamayabue, 
sendo que para o efeito, segundo 
Siedade, serão capacitados todos 
titulares dos órgãos da Organização 
aos diversos níveis em matérias de 
mobilização e propaganda. 
“Além dos titulares dos órgãos da OJM 
aos diversos níveis, conforme assegura 
Alexo Siedade, também irão participar 
da capacitação, os membros do Comité 
Central da OJM residentes na Provincia 
de Tete e membros do Comité Provincial!, 
disse Alexo Siedade.    
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Reforçar 
coeão entre 

os militantes 
para renovar 

mandatos nas 
autarquias

O  
Secretário Provincial da 
FRELIMO em Niassa, Yasalde 
Ussene, defende que a união e 
coesão de todos os muilitantes 

constituie parte importante que garante 
ao Partido a continuar a dirigir os cinco 
municípios da província, nomeadamente, 
Cidade de Lichinga, Cuamba, Marrupa, 
Metangula e Mandimba.
Yasalde Ussene, que falava recentemente 
na Décima Quarta (XIV) Reunião de 
Avaliação do Desempenho dos Órgãos 
Autárquicos, destacou a disciplina 
partidária como factor essencial para 
a conquista das victórias nos próximos 
pleitos eleitorais. “Recomendamos aos 
dirigentes autárquicos no sentido de 
intensicarem o trabalho que tem vindo 
adesenvover em prol dos munícipes”, disse 

Ussene.
Para o Primeiro Secretário da FRELIMO 
na província do Niassa, a coesão no 
seio dos militantes do Partido permite 
fazer uma análise profunda do grau do 
desempenho dos órgãos autárquicos.
No encontro, de um dia que decorreu 
na vila autárquica de Mandimba, 
yasalde Ussene sublinhou o facto de 
os municípes de todas as autarquias 
estarem a acompanhar atentamente o 
trabalho que está a ser levado a cabo 
pelos órgãos municipais e possuírem 
o domínio das matérias que usam 
para análisar o grau do cumprimento 
das promessas eleitorais feitas pela 
FRELIMO e os seus candidatos.

   



9

FRELIMO faz 
balanço positivo 
do desempenho 
dos municípios 
sob sua gestão

O 
Primeiro Secretário da FRELIMO em 
Sofala, Paulo Majacunene,  classifica 
positivamente o desempenho dos 
municípios sob gestão da sua 

formação política ao nivel desta Província, 
apesar da conjuntura Económica Internacional 
e do conflito politico militar que caracterizaram 
esta Província em particular e o País em geral. 
Paulo Majacunene, fez esta constatação 
durante o encerramento da 9º Reunião 
Balanço dos Municípios sob gestão da 
FRELIMO havida em Marromeu entre os dias 9 
a 10 de Fevereiro.
Segundo Majacunene, os edis cumpriram 
de forma eficaz o seu programa porque 
consideraram a agenda Municipal como 
prioridade na resposta dos anseios das 
populações, através das promessas dos 
manifestos  eleitorais das últimas eleições 
Autárquicas visando a melhoria de condições 
de vida dos munícipes.

“As Autarquias lideradas pela FRELIMO em 
Sofala  são um modelo de Governação 
nesta parcela do pais, dado que tiveram 
um desempenho positivo na componente 
da satisfação dos munícipes por se notar 
a intervenção na construção de infra-
estruturas sociais” disse Majacunene. 
Em Sofala a FRELIMO controla de forma 
administrativa os municípios de Dondo, 
Nhamatanda, Gorongosa e Marromeu. 
Os Presidentes dos municípios referiram 
que a missão foi cumprida e olhando 
em percentagem das promessas foram 
cumpridas em cerca de 98 por cento dos 
manifestos eleitorais.
Entretanto, centenas de membros e 
simpatizantes do Partido FRELIMO 
saíram a rua este Sábado na Beira e em 
Marromeu em saudação aos esforços do 
Presidente da República Filipe Jacinto  
Nyusi, pelos consensos alcançados  com 
o líder da renamo, sobre o pacote de 
descentralização administrativa,  no âmbito 
do dialogo politico em curso.
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Primeira Dama 
lança campanha 

contra cancro 
no adulto e na 

infância

A 
Primeira Dama de Moçambique 
Isaura Nyusi, lançou recentemente,  
campanha de sensibilização contra 
o cancro no adulto e na infância, 

cujo objectico é alertar as famílias sobre 
os principais sinais e sintomas do cancro, 
assim como convidá-las a aderir aos locais 
onde se faz o rastreio para que, em caso 
de confirmação, se faça o tratamento na 
fase precoce da doença. 
Falando no acto de lançamento da 
campanha, Isaura Nyusi explicou que a 
situação é agravada pelo impacto do HIV/
SIDA, que surge associado a vários tipos 
de doenças cancerígenas, com destaque 
para o Sarcoma de Kaposi, alguns tipos de 
linfomas e o cancro do colo do útero.
Segundo a Primeira Dama, o papel de 
advocacia prestado pelo seu Gabinete  

é crucial para a mobilização da 
população moçambicana, em particular 
as mulheres, e para a sensibilização 
das famílias sobre a importância do 
reconhecimento dos sinais precoces do 
cancro e de como proceder em caso de 
suspeita.
Entretanto, a Esposa do Presidente da 
República,  Isaura Ferrão Nyusi, efectua 
na Sexta-Feira última, uma visita de 
trabalho à Província de Gaza, no âmbito 
da catalização de iniciativas-modelo 
da área de educação e replicáveis em 
benefício dos grupos mais vulneráveis 
das comunidades. Em Gaza a Esposa 
do Chefe do Estado inaugurou salas 
de aulas nas Escolas Primárias do 1º e 
2º Graus de Tsoveca e Nhangono, no 
Distrito de Bilene e ofereceu material 
escolar aos alunos.
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A FRELIMO considera as manifestações de satisfação como a expressão mais alta de que os 
consensos alcançados respondem aos anseios e interesses do Povo moçambicano, do Rovuma 
ao Maputo e do Zumbo ao Índico e reafirmam o compromisso assumido pelo Camarada 

Presidente FILIPE JACINTO NYUSI 
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


