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Consensos alcançados sobre 
descentralização devem avançar    

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, recebe nesta segunda-
feira, seu homólogo da República do Botswana, Mokgweetsi Eric Keabetswe 
Masisi, para conversações oficiais no âmbito da Visita de Trabalho de um dia 
que efectua a Moçambique. A visita do Chefe do Estado tswana tem como 
principal objectivo reafirmar, fortalecer e aprofundar os laços históricos de 
solidariedade, amizade e de cooperação política, económica, social e cultural 
entre os dois países, bem como avaliar o estágio da cooperação bilateral. 
Esta é primeira visita do Presidente Mokgweetsi Masisi à Moçambique, desde 
que tomou posse como Chefe do Estado do Botswana, a 01 de Abril de 2018.

Paz efectiva em Moçambique 
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A vitória prepara-se, A vitória organiza-se!
 
Já estamos a fazer jus ao nosso slogan. Estamos a 
materializar os nossos ideias, para que os próximos 
desafios eleitorais sejam positivos para o nosso glorioso 
partido FRELIMO. 

O nosso Presidente do Partido e Presidente da República 
de Moçambique, Filipe Nyusi, em mais uma visita de 
trabalho a Cabo Delgado, interagiu com as populações 
que afluíram os comícios por ele orientados. Levava 
consigo a mensagem de paz, da unidade naciona, de 
aumento de produção e produtividadel e, sobretudo, 
da vigilância para que nenhuma agenda contrária ao 
desenvolvimento e bem-estar, se imponha no quotidiano 
dos moçambicanos.

Por baixo do sol e da chuva, os populares estiveram ali a 
ouvir, a partilhar o seu conhecimento e dando suas ideias 
em prol de um Moçambique, próspero, unido e de paz. 
Este momento que o camarada Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi cria para interagir com as populações e aferir “in 
loco” o nível de execução das actividades, faz da FRELIMO 
e do nosso Governo, um verdadeiro amigo do povo.

Por outro lado, as Brigadas Centrais da FRELIMO já estão 
no terreno, para também fazer jus ao slogan do Partido. 
Os Gabinetes Provinciais das eleições a ser criadas e se 
seguirão os gabinetes a nível distrital. 

A orientação é clara, devemos buscar os melhores 
resultados possíveis em Outubro, porque somos o Partido 
governamental e Partido do povo.

As províncias estão preparadas e firmes com energia e 
determinação suficientes para assegurarem vitória em 
Outubro. 

Há um apelo para todos, que nos chega da direção máxima 
do Partido e do Governo: devemos todos recensear. A 
FRELIMO está ciente da necessidade de contribuir para 
maior participação popular nos processos eleitorais, por 
isso se engaja em iniciativas de educação cívica eleitoral.

Estamos cientes da profundidade do nosso slogan 
eleitoral, por isso estamos a trabalhar para que o futuro 
seja brilhante para os moçambicanos todos, sem nenhuma 
discriminação, porque somos um Partido de todos.
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Consensos 
alcançados sobre 
descentralização 

devem avançar 

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, reafirmou o seu 
compromisso com a paz no país, 
tal como prometeu a quando 

da sua tomada de posse como Chefe 
do Estado, em tudo fazer para que os 
moçambicanos desfrutassem deste bem 
precioso para a criação do bem-estar, 
rumo ao desenvolvimento do país.
Filipe Jacinto Nyusi, que se dirigia à 
população da província de Cabo 
Delgado, no quadro da sua recentemente 
visita de trabalho de quadro dias, vincou 
que o processo de restauração da paz 
não pode parar e que os elementos 
considerados fundamentais no âmbito 
dos consensos alcançados sobre a 
descentralização devem avançar.
O Chefe do Estado, que em Cabo 
Delgado escalou os distritos de Balama, 
Muidumbe,  Mueda, Ibo e Palma, 
encorajou à população deste ponto 

do país a continuar a confiar nos 
esforços do Governo, na busca da paz 
efectiva para estabilidade do país, no 
melhoramento do nível de prestação de 
serviços básicos, não só nesta província, 
mas para todos moçambicanos.
A população de Cabo Delgado pediu 
o aumento das escolas, unidades 
sanitárias, melhoramento de algumas 
vias de acesso, alagamento da 
rede eléctrica, de abastecimento de 
água potável, entre outras acções 
que concorrem para a melhoria das 
condições de vida do povo.
Nesta província, o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, inaugurou uma 
Fábrica de Processamento de Grafite, 
no distrito de Balama, um Centro de 
Saúde de tipo-2 na sede do posto de 
Ngapa, no distrito de Mueda e uma 
unidade turística, na sede do posto 
administrativo de Quirimba, no distrito 
do Ibo.
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Moçambique será 
maior produtor 
e exportador de 

grafite a nível 
mundial

A 
entrada em funcionamento de mais 
uma Fábrica de Processamento de 
Grafite no país, em Cabo Delgado, 
mais concretamente no distrito de 

Balama, coloca Moçambique como maior 
produtor e exportador de grafite a nível 
mundial. 
A garantia foi dada pelo Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, durante  a 
inauguração daquele impreendimento com 
um investimento estruturante orçado em 
cerca de 250 milhões de dólares americanos. 
Para o Chefe do Estado, a exploração 
de grafite e vanádio nesta parcela do 
país para o mercado internacional, vai 
mudar completamente o nível de vida dos 
moçambicanos.
“Os mais de 650 trabalhadores, 
correspondentes 90% dos jovens 
moçambicanos que poderão adquirir o 
emprego na fase de plena produção, farão 

deste empreendimento o seu posto de 
colheita de rendas e o país sai a ganhar 
e a qualidade de vida vai melhorar”, 
indicou o Presidente Nyusi.
O Chefe do Estado disse que o Governo 
continuará a promover este sector, através 
de incentivos e provimento de infra-
estruturas complementares como estradas, 
energia e portos, de modo a reduzir os 
custos operacionais da indústria nacional.
Para o Presidente da República, a 
implantação desta indústria insere-se na 
visão expressa no Programa Quinquenal, 
do Governo, que visa a exploração 
sustentável dos recursos naturais que o 
país dispõe.
Na ocasião o Chefe de Estado apelou 
à colaboração da população para 
o sucesso deste empreendimento de 
dimensão internacional, exortando aos 
trabalhadores, maioritariamente jovens, 
a respeitarem o emprego e a cuidar da 
fábrica.



5

Brigadas Centrais 
da FRELIMO 

trabalham nas 
províncias 

B
rigadas Centrais da FRELIMO, chefiadas 
pelos Membros da Comissão Política, 
desdobram-se pelas províncias e cidade 
de Maputo, desde 12 de Abril corrente, 

para entre vários objectivos, procederem a 
oficialização dos Gabinetes Provinciais e 
Distritais de Eleições, divulgar as decisões da 
II Sessão Ordinária do Comité Central, inteirar-
se do grau de cumprimento das orientações 
saídas do 11º Congresso, bem como 
acompanhar o processo de preparação das 
eleições autárquicas agendadas para 10 de 
Outubro de 2018.
O Sectretário-Geral da FRELIMO, Roque 
Silva Samuel, disse que os brigadistas devem 
constituir objecto de mudança, de promoção 
da coesão e acrescentar valor na transmissão 
dos princípios do Partido, no seio dos militantes 
e na população em geral.
Para Secretário Geral da FRLIMO, as 
batalhas do Partido devem ser vencidas a 
partir das células e olhar para as próximas 
eleitorais autárquicas, como principal desafio, 

havendo neste contexto, a necessidade 
de os militantes reforçarem o exercício de 
angariação de mais membros para as 
fileiras da organização.
Nas províncias e cidade de Maputo, as 
Brigadas Centrais da FRELIMO estão 
orientadas para intensificarem a divulgação 
dos passos dados no processo de busca da 
paz efectiva no país, com destaque para 
os consensos alcançados no pacote de 
descentralização, enltecendo o empenho 
do Presidente Filipe Nyusi, na procura de  
soluções para a melhoria da vida do povo.
Orienta-se igualmente para que as 
Brigadas Centrais intensifiquem a acção 
mobilizadora e acompanhar os órgãos, 
membros e simpatizantes da FRELIMO para 
o seu maior envolvimento no processo de 
recenseamento e participação nas próximas 
eleições autárquicas. 
De referir que os Gabinetes Provinciais 
e Distritais de Preparação de Eleições 
são chefiados pelos respectivos Primeiros 
Secretários.  
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Cidade de 
Maputo lança 
festividades 

dos 50 Anos do 
II Congresso da 

FRELIMO

A 
FRELIMO, na Cidade de Maputo, 
procedeu recentemente,  o 
lançamento das festividades dos 50 
anos do II Congresso da FRELIMO, 

realizado de 20 a 25 de Julho de 1968, em 
Matchedje, província do Niassa, batizado 
como  “ O Congresso da Vitória”, o primeiro 
a realiza-se no solo pátrio. 
Segundo Joaquim Chissano, Presidente 
Honorário da FRELIMO e Antigo Presidente 
da República de Moçambique, que dirigiu 
a cerimónia, o II Congresso da FRELIMO foi 
o “Congresso da Vitória” e foi marco  muito 
importante para a FRELIMO e para todo 
o povo moçambicano, porque foi aquele 
que lançou as bases para a conquista da 
independência nacional.
Chissano que falava na palestra organizada 
pelo Secretariado da FRELIMO, na Cidade 
de Maputo, disse que as decisões saídas 
do “Congresso da Vitória”, realizado há 50 

anos em Matchedje, província do Niassa, 
permanecem actuais e se enquadram 
nos desafios que actualmente o país 
encontra-se mergulhado.
Para Joaquim Chissano, os objectivos 
para os quais foi realizado o  II Congresso 
da FRELIMO devem estar patentes em 
cada um dos moçambicanos, sendo que 
cada um deve valorizar cada vez mais a 
independência nacional, que é resultado 
do sacrifício e sangue derramado por 
muitos moçambicanos.
Para Chissano, é importante que os 
objectivos definidos no II Congresso 
continuem a ser respeitados hoje, 
cinquenta anos depois. 
“É um exemplo de determinação, bravura 
e motivação que aqueles jovens tiveram 
de libertar o homem e a terra do jugo 
colonial Português”, sublinhou Chissano.
Participaram na cerimónia do lançamento 
das festividades dos 50 Anos do II 
Congresso da FRELIMO, membros do 
Partido e convidados.
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Alcinda De Abreu 
insta  sociedade 

para cultivar 
espírito de 
tolerância

A 
Membro da Comissão Política 
da FRELIMO e Chefe da Brigada 
Central de Assistência a Província 
de Inhambane, Alcinda de Abreu 

Mondlane, instou a população daquela 
província continuar a cultivar o espírito de 
tolerância no seio familiar e na sociedade 
em geral.
Alcinda de Abreu Mondlane falava na 
manhã desta quinta-feira, na sua chegada 
a cidade de Inhambane onde se dirigiu 
para a oficialização do Gabinete Provincial 
e Distritais de preparação de eleições.
Segundo a Membro da Comissão Política, A 
FRELIMO e o Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
estão a fazer de tudo para que a Paz seja 
efectiva em Moçambique, uma missao que, 
segundo disse, passa por envolvimento de 
todos os Moçambicanos para que este 
objectivo comum seja concretizar.
Ainda na senda dos trabalhos da Brigada 

Central a Inhambane, a chefe da 
brigada Central apelou aos munícipes 
das 5 autarquias para se recensearem 
com vista a elegerem o seu partido nas 
eleições do dia 10 de Outubro próximo, 
igualmente a Membro da Comissão 
Política chamou a razão os agricultores 
para aproveitarem as chuvas que se 
verificam para intensificar as sementeiras 
para o aumento da produção e 
produtividade em Moçambique.
Segundo Alcinda  de Abreu, com este 
exercício, pretende-se um Partido cada 
vez mais  unido, coeso e com mais clareza 
sobre os passos extratégicos a dar rumo 
a preparação das próximas eleições 
autarquicas e gerais. “Queremos fortificar 
as nossas base e alinhar os dirigentes 
da FRELIMO na operacionalização das 
estratégias para fazer face aos próximos 
desafios eleitorais”, sublinhou.
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A 
oficialização do Gabinete 
Provincial de Preparação as 
Eleições de Tete foi antecedida 
de um seminário de capacitação 

que juntou mais de 100 participantes 
que integram o gabinete em referência. 
Ana Rita Sithole, Membro da Comissão 
Politica e Chefe Adjunta da Brigada 
Central de Assistência à Provincia Tete 
lembrou aos presentes que a meta da 
Frelimo para este ano, é vencer as 
Eleições Autárquicas. 
A Chefe Adjunta da Brigada Central 
de Assistência à Provincia Tete 
destacou que os membros do Partido 
devem reforçar a coesão interna e a 
presença na base. Ana Rita Sithole 
exortou igualmente aos membros, 
simpatizantes do Partido, a população 

em geral e a comunicação social 
para que se envolvam de forma 
activa e massiva no processo de 
recenseamento eleitoral para que 
possam participar nas próximas 
Eleições Autárquicas e intensifiquem 
acções de promoção da unidade 
nacional, paz e desenvolvimento. 
As Brigada Central de Assistência 
a Provincia de Tete deslocaram-se 
também aos distritos municipalizados 
com objectivo de capacitar e 
oficializar os Gabinetes Distritais de 
Preparação as Eleições Autárquicas.  
Na Provincia de Tete, a Brigada 
Central inteirou-se igualmente do 
funcionamento dos órgãos, aferiu o 
grau de cumprimento das decisões 
do XI Congresso assim como o 
processo de preparação de Eleições 
Autárquicas a terem lugar no dia 10 
de Outubro do ano corrente.   

Oficializado 
Gabinete 

Provincial de 
Preparação de 

Eleições de Tete
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FRELIMO 
acompanha 
processo de 

recenseamento 
dos memmbros 

em Manica

A 
FRELIMO, no distrito de Gondola, 
Província de Manaica, está a 
proceder o acompanhamento do 
recenseamento eleitoral dos seus 

membros e da população em geral, num 
exercício que tem em vista a conquista da 
vitória da FRELIMO e dos seus candidatos, 
nas eleições autárquicas de 10 de Outubro 
de 2018.
O Primeiro Secretário Distrital da FRELIMO 
em Gondola, Pio Carlos Capece, reuniu-se 
recentemente, com os dirigentes dos órgãos 
locais do Partido, à todos os níveis, para 
a avaliação do grau da participação 
dos membros do Partido, em particular e os 
munícipes em geral, bem como acompanhar 
o nível do cumprimento das decisões do 11º 
Congresso.
“Estamos a realizar, regularmente, reuniões 
com os órgãos locais do Partido e com a 
população com objectivo de inteira-se do 

processo de recenseamento eleitoral. 
Estamos satisfeitos com o nìvel de 
participação dos militantes, bem como da 
população neste processo, porque  que 
vai permitir que estes cidadãos exerçam 
o seu direito de voto no escrutínio de 10 
de Outubro próximo”, disse Capece.
O mesmo trabalho decorre no distrito 
de Manica, onde o Primeiro Secretário 
Distrital da FRELIMO, Alexandre Tiago, 
está a realizar reuniões populares para 
sensibilização com vista a sua maior 
aderência aos postos de recenseamento 
eleitoral.
Alexandre Tiago, mentém encontros 
regulares com os secretariados dos 
órgãos de base, para analisar a situação 
política, económica e social e fazer uma 
avaliação preliminar do decurso do 
recenseamento eleitoral.
De refererir este exercício tem lugar em 
todos os distritos da província de Manica.
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Por ocasião da celebração do Dia da 
Mulher Moçambicana, celebrado a cada 
7 de Abril em Moçambique, a Secretária 
Provincial da Organização da Mulher 

Moçambicana (OMM) em Sofala, Zaia Miquitaio, 
destacou o contributo da mulher no processo 
da pacificação do pais.
Miquitaio disse que a mulher simboliza uma 
verdadeira referência na edificação de 
uma nação cada vez melhor, através da sua 
prontidão e capacidade da disseminação 
de mensagens da paz no seio da família.  
“Por isso gostaria de apelar todas mulher da 
sociedade Moçambicana para que continuem 
firme nessa nobre tarefa, de modo a garantir 
um desenvolvimento do país cada vez mais 
transcendente do planificado, e gostaria ainda 
de reafirmar por ocasião da celebração deste 
7 de Abril, o comprometimento da Organização 
da Mulher Moçambicana, na busca pela 
igualdade social de uma maneira pacífica e 
ordeira junto do nosso Governo” disse Zaia 

Miquitaio.
Por outro lado, a Secretaria Permanente de 
Sofala, Augusta Maita, disse que as mulheres 
estão a contribuir no desenvolvimento 
económico e social do país através da sua 
inserção nas diversas áreas de trabalho na 
função pública e privada.
“E o Governo vai continuar a trabalhar 
arduamente para que se alcance a 
igualdade do género. O Governo reconhece 
o papel da mulher na manutenção da 
paz e na educação da sociedade, onde 
transmite a melhor maneira da convivência 
harmoniosa” disse Augusta Maita.
Por ocasião desta data, a OMM em Sofala 
fez  a entrega de um enxoval ao primeiro 
bebé nascido naquele dia. 
Ainda em Sofala, o Primeiro Secretário 
Provincial da FRELIMO, Paulo Majacunene, 
num encontro que manteve com um grupo de 
Mulheres no Distrito de Chemba, por ocasião 
do dia da Mulher Moçambicana, felicitou 
todas mulheres da Sociedade Moçambicana, 
tendo sublinhado que o Partido sempre  
contou com a determinação deste grupo 
social no processo do desenvolvimento do 
país.

OMM em 
Sofala destaca 

contributo 
da mulher na 

pacificação do 
país 
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A 
Esposa do Presidente da Reública de 
Moçambique, Isaura Nyusi, considera 
que a vacinação previne doenças, 
oferece boa saúde e contribuem para 

desenvolvimento cada vez mais sustentável 
para o bem-estar da população. Sublinhou 
ainda que Moçambique está a resgistar 
grandes progressos nesta matéria, cujos 
resultados indicam a redução de mortes por 
várias doenças como sarampo, eliminação da 
paralisia infantil e do tétano neonatal.
A Primeira-Dama, que falava na cerimónia 
de lançamento da Campanha Nacional de 
Vacinação contra Sarampo e Rubéola, que teve 
lugar, recentemente, na província de Nampula, 
disse que com a administração de cada vez 
mais vacinas às crianças, o Governo está a 
contribuir para a melhoria dos indicadores de 
saúde infantil.
A campanha, cuja primeira fase decorreu de 9 
a 15 de Abril e asegunda fase terá lugar de 21 
a 27 de Maio de 2018, abranger mais de 12 

milhões de crianças, dos 6 meses a 14 anos 
de idade, em todo o país. 
Segundo dados do Ministério da Saúde 
(MISAU), em Moçambique o sarampo e a 
rubéola constituem um problema de saúde 
pública pela complexidade de respostas que 
exigem. Durante a realização da campanha, 
técnicos de saúde afectos às unidades 
sanitárias e pontos móveis, intensificam a 
suplementação com a vitamina A e sal ferroso, 
bem como desparasitação de crianças.
O impacto, de acordo com MISAU, as 
vacinas se reflecte na melhoria dos principais 
indicadores de saúde, tende o país 
registado avanços na cobertura do número 
de crianças vacinadas contra sarampo de 
66 por cento em 2011 para 72 por cento 
em 2015.
Destaca ainda que a prevenção do sarampo 
e da rubéola constituem prioridade para o 
Governo de Moçambique, na medida em 
que, segundo o MISAU, não é aceitável 
que todos os dias crianças moçambicanas 
continuem sofrendo devido a estas doenças 
que podemos prevenir.

Isaura Nyyusi 
enaltece impacto 
da vacinação na 

sociedade
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FORTALECER A FRELIMO PARA CONTINUAR A LIDERAR O POVO MOÇAMBICANO COM 
RESPONSABILIDADE
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


