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Formação de capital humano 
como investimento mais 

sustentável para o progresso   
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, recebu sábado 
último, o seu homólogo da República da África do Sul, Matamela Cyril 
Ramaphosa, para conversações oficiais, no quadro fortalecimento 
dos laços históricos de solidariedade, amizade, cooperação política, 
económica, social e cultural, entre os dois países. Na visita,  de dois dias, 
os dois estadistas  avaliaram ainda  o estágio da cooperação bilateral.
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Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 

Colaboração: António Mauvilo, 

Adilson Virgílio, Emeriy Kere-Kere, 
Sidio Macuácua, Euse Patrício, 
Yolanda Dambi e Castigo António

Reunida no dia 14 de Março corrente, na sua 9ª 
Sessão Ordinária, sob Direcção do Camarada FILIPE 
JACINTO NYUSI, Presidente da FRELIMO e Presidente 
da República de Moçambique,  para analisar a 
actual situação política, económica e social do país 
e do mundo, a Comissão Política saúda todo o povo 
moçambicano especialmente os munícipes de 
Nampula, que exerceram o seu direito de voto, para 
a escolha do Presidente do Município, reafirmando 
que as autarquias constituem pilares, para o 
aprofundamento do processo de descentralização e 
desconcentração de poderes, um verdadeiro caminho 
para a consolidação da nossa democracia. 

A Comissão Política a felicita a realização, no Distrito 
de Dondo, do Primeiro Seminário Nacional de 
Mobilização e Propaganda, dirigido pelo Camarada 
Presidente, FILIPE JACINTO NYUSI, uma ocasião que 
serviu para a partilha de experiências, harmonização 
dos métodos de trabalho e lançamento das bases para 
as vitórias, nos processos eleitorais de 2018 e 2019.

A Comissão Política saúda o Camarada Presidente 
FILIPE JACINTO NYUSI, por ter dirigido a cerimónia 
de inauguração de 13 pontes, na estrada Ile-Gurúè-
Cuamba, no corredor Zambézia-Niassa, infra-
estruturas que vão contribuir na dinamização da 
economia dessas provincias.

A Comissão Política felicita, ainda, o Camarada 
Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, pela sua participação 
na XV Conferência Anual do Sector Privado, que 
decorreu sob o lema “Fazer Negócios em Moçambique: 
Quadro Regulatório e Papel dos Actores Relevantes”, 
um exercício que reforça a interacção entre o Governo 
e o Sector Privado, com vista a tornar o ambiente de 
negócios mais favorável.

A Comissão Política analisou os preparativos da II 
Sessão Ordinária do Comité Central, a ter lugar de 23 
a 25 de Março corrente, reunião que, dentre vários 
assuntos, fará o balanço das actividades realizadas no 
intervalo entre a última e a presente Sessão.

A Comissão Política saúda os membros, militantes 
e simpatizantes, pelo engajamento na campanha 
eleitoral e pela forma ordeira e cívica como decorreu o 
processo de votação.
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Apostar na 
formação 
de capital 

humano como 
investimento mais 

sustentável   

A
postar na permanente capacitação 
das Forças Policiais faz parte da 
política e estratégia nacional de 
defesa e segurança e materializa 

da visão Governo, segundo a qual a 
formação de capital humano é o melhor 
e mais sustentável investimento rumo ao 
progresso e bem-estar.
A constatação é do Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, durante a 
recente cerimónia de graduação de 111 
subinspectores, pela Academia de Ciências 
Policiais (ACIPOL), que  considerou o acto 
de grande honra por, mais uma vez, a 
Academia  colher os frutos do trabalho 
desta instituição de ensino superior policial. 
“Este acto traduz a importância que 
atribuímos às ciências policiais como 
mecanismo de aprimoramento das 
competências técnico-profissionais dos 
membros da corporação. Por isso o 
Governo continuará a investir na formação 
e capacitação de quadros, para melhor 

responder aos desafios que enfrentamos 
como Nação”, frisou o Chefe do Estado.
O Presidente Filipe Jacinto Nyusi destacou 
o papel da polícia, quer do ponto de 
vista legal, quer do ponto de vista social, 
na implementação de políticas públicas 
de segurança, harmonizando-as com a 
vertente legal. 
O Chefe do Estado chamou atenção 
para a necessidade de a polícia actuar 
na prevenção e combate aos crimes 
cibernéticos, uma realidade, que segundo 
Filipe Jacinto Nyusi, é atípica mas cada 
vez mais actual e com efeitos perversos 
devido a sua rápida propagação e 
dificuldade de reparação dos danos.
“Para tal, impõe-se que a ACIPOL aprimore, 
continuamente, o seu currículo de 
formação, dedicando particular atenção 
às novas formas de criminalidade. Isto 
permitirá que os seus graduados estejam 
à altura das exigências ditadas pela 
prevenção e combate à criminalidade”, 
disse o Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
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Roque Silva leva 
mensagem de paz 

à província de 
Gaza

C
om objectivo de explicar à população 
sobre os contornos dos consensos 
alcançados no processo do diálogo 
para a paz efectiva no país, entre o 

Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi e 
o líder da Renamo, com particular enfoque para 
o pacote de descentralização, o Secretário-
Geralda FRELIMO, Roque Silva Samuel,  visitou 
a província de Gaza, onde duarnte quatro 
dias, escalou os distritos de Xai-Xai, Chókwe, 
Massingir e Chicualacuala.
Segundo Roque Silva, só com a paz é que 
os moçambicanos poderão desfrutar das 
oportunidades que o país oferece, daí que 
oprocesso de pacificação em curso no país, 
não deva ser exclusivamente do Presidente 
da Rpública, Filipe Jacinto Nyusi e do líder da 
renamo.
Para o Seecretário-Geral da FRELIMO, todos os 
moçambicanos são chamados a caminhar num 
ambiente em que não haja desconfiança entre 

eles, indicando o diálogo, união e tolerãncia, 
como pressupostos para a manuntenção da 
paz em moçambique.
“A paz deve começar dentro das famílias, 
porque só assim será fácil para que este bem 
comum se reflicta na vida diária de todos os 
moçambicanos”, frisou Roque Silva.
O Secretário-Geral da FRELIMO enalteceu, 
no entanto, a capacidade que o Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi tem de fazer compreender 
aos moçambicanos sobre o pacote de 
descentralização, facto que segundo o disse, 
mostra também a capacidade que a FRELIMO 
tem de evoluir na sua forma de fazer política.
Em Gaza, Roque Silva voltou a reiterar a 
necessidade de os órgão base do Partido, 
assumirem a responsabilidade de informar 
as comunidades sobre as realizações do 
Governo e dos esforços que estão sendo 
desencadeados pelo Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, na busca de melhores 
condições para todos os moçambicanos.
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Chipande 
encoraja esforços 
do Prersidente da 

República 

O 
Membro da Comissão Política 
e Chefe da Brigada Central 
de Assistência a Província de 
Tete, Alberto Joaquim Chipande, 

exorta a população desta parcela do 
País a continuar engajada no apoio ao 
Presidente da República no processo da 
busca pela Paz efectiva. 
Alberto Chipande fez este apelo perante 
milhares de pessoas que acorreram ao 
comício popular que orientou na tarde 
desta quinta feira no Bairro Francisco 
Manyanga, na Cidade de Tete. O Chefe 
da Brigada Central de Assistência a 
esta parcela do país, defendeu que só 
é possível desenvolver o país se todos 
moçambicanos continuarem engajados no 
apoio ao Presidente da República, Filipe 
Nyusi no processo da busca da Paz em 
curso. 

“A primeira missão do Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi é pacificar o país e ele 
vai fazer,” destacou Alberto Joaquim 
Chipande. 
Na ocasião, Alberto Chipande apelou 
a população para aderir aos posto de 
recenseamento eleitoral que arranca a 
19 de Março corrente à escala naciona 
e para que contitue engajada em 
actividades produtivas e de geração 
de rendimentos.
Na província de Tete, o Membro da 
Comissão Política e Chefe da Brigada 
Central de Assistência a esta província, 
fez o acompanhamento das decisões 
saídas do 11º Congresso, orientou um 
encontro com a OMM, um seminário 
aos Primeiros Secretários dos Comités 
Distritais, tendo em vista os próximos 
desafios eleitorais.
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Primera-Dama 
premiada pela 

Fundação 
DUSUSU

A 
Esposa do Presidente da República, 
Isaura Nyusi, foi recentemente 
premiada, em Maputo, pela Fundação 
Dream Up, Speak Up, Stand Up 

(DUSUSU),  por se destacar na promoção 
da educação e bem-estar da rapariga no 
país. Trata-se de prémio que foi instituído em 
2014 para reconhecer as primeiras-damas 
africanas que se notabilizam na educação 
da rapariga e promoção do género. 
Para Primeira-Dama, o prémio tem um 
significado especial para ela, pois constitui 
um reforço catalisador na dinamização 
das prioridades do Gabinete da Esposa 
do Presidente da República para com a 
educação.
“Este facto induz-nos a continuarmos firmes nos 
esforços de educar a rapariga pois, apesar 
dos sucessos alcançados neste contexto, no 
nosso país ainda temos pela frente grandes 
desafios, como a necessidade de prevenir 

e combater os casamentos prematuros, 
gravidezes precoces e desistência escolar, 
para que a educação da rapariga seja 
uma realidade”, disse Isaura Nyusi.
Na ocasião, houve espaço para a 
apresentação de uma palestra sobre 
doenças cancerígenas, no âmbito da 
campanha “Educar é Prevenir ”, lançada 
em Abril de 2017, numa das iniciativas da 
Primeira-Dama de Moçambique, em prol 
da educação da rapariga com especial 
enfoque para o meio rural.
Na palestra foi abordada a questão 
de prevenção e rastreio de doenças 
cancerígenas como os cancros da mama, 
do colo do útero e da próstata, para evitar 
mortes por este problema de saúde no país.
Isaura Nyusi é a quinta a ser distinguida pela 
fundação, criada por uma líder rapariga 
que tem percorrido países africanos para 
produzir documentários que despertam a 
necessidade de se dar oportunidades às 
meninas para se formarem.
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FRELIMO enaltece 
papel da OMM 

no processo de 
desenvolvimento 

N
uma mensagem por ocasião do dia 
da criação da Organização da 
Mulher Moçambicana, OMM, que se 
assinalou a 16 de Março corrente, a 

FRELIMO destaca que esta Organização 
Social do Partido, é pela consolidação 
da emancipação da Mulher e da sua 
participação activa e crescente em todas 
as esferas da sociedade.
“A OMM congrega hoje no seu seio toda 
a Mulher comprometida e engajada na 
edificação de um País de Paz, justiça e 
igualdade”, indica a FRELIMO. 
A FRELIMO defende que a OMM é um 
veículo de consolidação da luta contra a 
pobreza, uma escola de vida democrática 
e de participação organizada em todas 
as esferas da vida , económica, social e 
cultural de Moçambique. 
As comemorações do presente ano, refere 
a mensagem, ocorrem numa altura em  

Presidente da FRELIMO e Presidente 
da República de Moçambique, 
Filipe Jacinto Nyusi, tem trabalhado 
afincadamente em busca da Paz em 
Solo Pátrio.  A FRELIMO junta a sua 
voz a de todos os moçambicanos 
amantes da Paz, no encorajamento ao 
Presidente da Repíblica a continuar 
com a nobre missão de busca de uma 
Paz, efectiva e duradoura.  

“Exortamos, uma vez mais, a OMM para 
que, sendo uma Organização Social 
do Partido se envolva activamente na 
preparação dos processos eleitorais 
autárquicos, para o presente ano e 
gerais de 2019”, 
A OMM foi fundada em 1973, durante 
a Luta de Libertação Nacional com 
objectivo de mobilizar toda a Mulher 
a bater-se pela sua emancipação e 
a engajar-se activamente na luta pela 
Independência Nacional-indica a 
mensagem da FRELIMO. 
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A 
Organização da Mulher Moçambicana, 
OMM, constitui uma refência histórica 
na transmissão de valores morais e 
culturais de geração em geração 

e é, ao mesmo tempo,   uma estrutura de 
enquadramento e orientação da mulher 
moçambicana no geral na batalha pela sua 
emancipação. 
A consideração é da Presidente da OMM, 
Isaura Nyusi, discursando por ocasião da 
celebração dos 45 anos da fundação da 
agremiação, comemorados no dia 16 de 
Março, sob o lema: “Activismo transformando 
a vida da mulher ao lado do homem”.
Segundo Isaura Nyusi, esta data proporciona 
as mulheres a reflectirem em torno dos 
actuais  desafios que tem pela frente, com 
destaque para a prevenção e combate 
aos casamentos prematuros e gravidezes 
precoces, a erradicação do analfabetismo, 
combate a violência doméstica, promoção do 
planeamento familiar e direitos de saúde sexual 

reprodutiva, a mitigação da mortalidade 
materno – infantil, o empoderamento da 
mulher, combate ao cancro do colo do 
útero, da mama e da próstata, HIV/SIDA e 
outras enfermidades.
Para Isaura Nyusi, a OMM constutue um 
viveiro permanente sobre o qual recaem 
tarefas decisivas de formar a nova 
geração, criar nas crianças a mentalidade 
nova que lhes permitem ser autênticos 
continuadores da revolução. “As mulheres 
devem continuar a ensinar as crianças  a 
assumirem os desafios de dominar a ciência 
e se tornarem agentes transformadores da 
sociedade”, orientou.
Na ocasião a Presidente da OMM 
endereçou uma  uma saudação especial 
as pioneiras do Destacamento Feminino 
que deram a sua juventude ao Povo 
Moçambicano, lado-a-lado com o homem, 
para trazerem a Independência, tendo 
deixado um legado que é “a participação 
da mulher na defesa da soberania e nos 
órgãos de tomada de decisão ”.

OMM é uma 
referência na 

transmissão de 
valores
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FRELIMO 
insta mulher 

a afluir no 
recenseamento 

eleitoral 

O 
Primeiro Secretário do Comité 
Provincial da FRELIMO em 
Inhambane, Dinis Vilankulo, insta 
a mulher moçambicana a se 

envolver na sua máxima força para que o 
recenseamento eleitoral seja um sucesso.
Vilankulo, que falava na manhã desta 
sexta-feira na Vila turística de Vilankulo 
na celebração do dia 16 de Março dia 
da Fundação da Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM), destacou que a 
organização é a força mobilizadora das 
massas, e que deve usar dessa sua veia 
para arrastar maior número de pessoas 
a afluirem as mesas do recenseamento 
eleitoral que tem o seu início no dia 19 de 
Março.
 Por sua vez, Margarida Naiene Secretária 
Provincial da OMM em Inhambane, disse 
que a importância da mulher reside no 
desenvolvimento de boas prática, o que 

eleva cada vez mais a sociedade, tais 
como na educação do homem novo, na 
saúde e em outras frentes lado a lado 
com o homem.
Daniel Chapo Governador da Província 
de Inhambane, teceu rasgados elogios 
a mulher moçambicana, que tem feito 
de tudo para que toda mulher seja 
reconhecida na sociedade, trabalhando 
em prol do desenvolvimento do país e da 
Província de Inhambane em particular.
Reiterou o compromisso de continuar a 
promover a mulher no sector público, e 
encorajou a toda mulher para continuar 
a se empenhar nos estudos por forma a 
ganhar maior competibilidade no local 
de trabalho.
Nestas comemorações, várias 
actividades foram desenvolvidas a 
destacar, uma marcha, corrida, concurso 
de leitura, desfile de moda e dança, 
tendo culminado com a realização de 
um comício popular.
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A FRELIMO congratula-se com o Povo moçambicano por, sempre, pautar pelo espírito de tolerância, 
de respeito mútuo, pela salvaguarda e consolidação da Paz e Unidade Nacional.  
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


