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Respeitar dignidade e direitos do 
trabalhador  

Já estão oficializados Gabinetes Provincial e 
Distritais  da FRELIMO, no âmbito da preparação 
das Eleições Autárquicas de 10 de Outubro de 
2018 e das eleições gerais de 2019.

1º de Maio-Dia Internacional do Trabalhador 
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Moçambicanos e Moçambicanas-Vamos recensear
Reunida no dia 30 de Abril de 2018, na sua 11ª Sessão Ordinária alargada 
aos Primeiros Secretários Provinciais, para analisar a actual situação 
política, económica e social do país e do mundo, a Comissão Política 
foi informada sobre o processo de recenseamento eleitoral em curso e 
exorta aos moçambicanos e moçambicanas, com idade eleitoral, que 
ainda não o fizeram para se dirigirem aos postos de recenseamento, 
pois, só com a regularização deste procedimento é que poderão eleger 
os dirigentes certos para a direcção dos seus municípios. 

A Comissão Política exorta aos órgãos da Administração Eleitoral a 
continuar a envidar todos os esforços com vista a sanar as dificuldades 
decorrentes do processo de modo a que se atinja na plenitude as metas 
programadas.  

A Comissão Política discutiu na profundidade o perfil dos candidatos 
da FRELIMO para as eleições autárquicas de Outubro próximo e foi 
consensual que no seu processo interno de escolha se deve sobrepor, 
para além da sua honestidade e integridade, a sua aceitação pelas bases.     

A Comissão Política saúda o Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI: 
Pela Direcção da I Reunião Nacional das Bancadas do Partido, onde 
vincou a necessidade de a FRELIMO continuar a atrair quadros com 
diversas valências, de modo a reforçar a qualidade das decisões que são 
tomadas, em benefício da consolidação da democracia e da satisfação 
dos anseios do povo.

Por ter se deslocado às províncias de Gaza, Cabo Delgado e Província 
de Maputo, no âmbito das Visitas Presidenciais, ocasião ímpar para 
dialogar e vivenciar de perto o grau de cumprimento do seu programa 
de governação, os desafios locais e os anseios do Povo, o seu patrão.

Pela inauguração, ainda neste âmbito, do Projecto de Areias Pesadas de 
Chibuto; da inauguração de uma unidade fabril de Produção de Frangos 
e Ovos, no distrito de Mandlakaze, ainda, pela inauguração da Fábrica de 
Processamento de Grafite, no distrito de Balama, na província de Cabo 
Delgado, empreendimentos que atestam o interesse do nosso Partido e 
Governo, na melhoria das condições de vida dos moçambicanos rumo ao 
bem-estar e desenvolvimento.  

A Comissão Política saúda, ainda; ao Camarada Presidente pela 
participação na 25ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo 
da Commonwealth e na importante apresentação subordinada ao 
tema: “Moçambique Promovendo a Paz Sustentável, Democracia e 
Desenvolvimento Inclusivo”, decorrida na Chatam House, em londres, 
capital do Reino Unido.

A Comissao Politica saúda em especial ao Camarada Presidente por 
assegurar que o Governo vai mobilizar todos os esforços com vista a 
garantir a continuidade do moçambola. 

A Comissão Política felicita ao Camarada Presidente honorário da 
FRELIMO Joaquim Alberto Chissano, por ter sido distinguido na África 
do Sul, com a medalha de Ouro Ordem dos Companheiros de Oliver 
Thambo, como reconhecimento do seu contributo e de Moçambique na 
luta contra o regime de apartheid. 

 A Comissão Política manifesta a sua preocupação em face dos incidentes 
ocorridos hoje na Vila de Manhiça e insta as autoridades a tudo fazerem 
para o pronto esclarecimento dos factos contudo, exorta a população a 
não fazer justiça com as suas próprias mãos. 
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Respeitar 
dignidade e 
direitos do 

trabalhador em 
todo o mundo e em 

Moçambique

N
a passagem do 1 de Maio, Dia 
Internacional do Trabalhador, o 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, fez um chamamento à 

consciência de todos sobre a necessidade 
de respeito pela dignidade e pelos direitos 
do trabalhador em todo o mundo e em 
Moçambique, em particular.
Numa mensagem por ocasião desta 
efeméride, o Chefe do Estado disse tratar-
se duma data em que todos devemos 
nos regozijamos pelo engajamento do 
trabalhador moçambicano que nos 
diferentes sectores de produção, mesmo 
perante adversidades de vária ordem 
com o seu labor, saber e dedicação vai 
contribuindo, de forma decisiva para  o 
alcance de cada vez maiores níveis de 
produção e produtividade, em prol do 
bem-estardos moçambicanos. 
O Presidente da Republica saúda, em nome 
do Governo e no meu próprio, de forma 
particular, ao trabalhador moçambicano e 

aos líderes do movimento sindical a todos 
os níveis que têm mostrado elevado grau 
de patriotismo no processo de construção 
de um país próspero de que todos nos 
orgulhemos.
“O Governo como parceiro social 
tem consciência do papel nobre das 
lideranças sindicais na promoção e defesa 
dos direitos fundamentais do trabalho 
digno, promovendo a cultura do trabalho 
demonstrado nos processos de diálogo 
com o Governo e o Patronato ao nível 
das empresas”, indica o Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi.
O Chefe do Estado reiterar, igualmente, a 
disponibilidade do Governo de tudo fazer 
para a melhoria do ambiente laboral e 
para a garantia da estabilidade laboral, 
com a implementação de medidas e 
políticas que contribuam para a melhoria 
gradual e sustentável das condições 
de vida dos trabalhadores, suas famílias 
e para a geração de mais e melhores 
empregos, no quadro da nossa Política 
de Emprego.
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Jovens devem 
ser proativos 
na busca de 

soluções dos 
problemas

O S jovens têm de ser proactivos e 
visionários na busca de soluções 
para os problemas que os afligem, 
aproveitando ao máximo os recursos 

existentes. O pelo é do Presidente da Reública, 
Filipe Jacinto Nyusi, durante um encontro 
que manteve recentemente com com jovens 
provenientes de todos os distritos da província 
de Maputo.
Foi um encontro em que o Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi, pretendia que fosse mais aberta 
e menos formal, para permitir que a juventude se 
expressasse abertamente. O resultado foi que a 
juventude reconheceu que deve reclamar menos 
e participar activamente na exploração de todas 
as oportunidades que existem e colocadas à sua 
disposição para resolver os problemas com que 
se depara.
Os jovens elogiaram a simplicidade do Presidente 
Filipe Nyusi na abordagem e interacção 
com os moçambicanos, em particular com a 
juventude, referindo como exemplo o mecanismo 
de comunicação por via das redes sociais. A 

este propósito, pediram que este canal fosse 
adoptado pelos demais membros do Governo 
para facilitar a circulação de informação a 
seu respeito. A falta de emprego, habitação, 
segurança, conhecimento para melhor 
exploração e uso dos recursos de que o país 
dispõe, transporte, água potável, foram algumas 
preocupações colocadas pelos jovens.
Pediram para que o Governo priorize e aposte 
mais na formação técnica e profissional 
dos jovens, como forma de os habilitar às 
oportunidades de emprego geradas nas 
diferentes unidades produtivas que despontam 
no país.
Na ocasião, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
orientou os jovens a deixarem de se preocupar 
com o emprego e encararem o trabalho, através 
do qual se podem transformar os recursos em 
riqueza e, desta forma, solucionar o problema 
que afecta toda a sociedade moçambicana.
“As empresas criam um capital humano 
orientado para as suas necessidades, através 
do treinamento específico. O que defendemos 
é que as mesmas devem ser dos moçambicanos, 
e não somente moçambicanas. Vocês devem 
construir uma visão nacionalista e reconhecer 
que há coisas que ainda não sabemos fazer”, 
explicou o Presidente da República.
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Cidade de Maputo 
satisfeita com 

trabalho das 
bases da FRELIMO

A 
Chefe da Brigada Central da FRELIMO 
afecta à cidade de Maputo, Margarida 
Adamugy Talapa, deu nota positiva ao 
balanço das actividades realizados pelos 

quadros, durante os cinco dias de trabalho com os 
órgãos de base do Partido. 
“O balanço é positivo. Os órgãos do Partido estão 
a funcionar em pleno. A situação económica e 
política está estável na cidade de Maputo, graças 
ao cumprimento do Manifesto Eleitoral do Partido 
FRELIMO no Município”, destacou Talapa.
Margarida Talapa destacou, também a constituição 
e oficialização do Gabinete de Preparação 
e Eleições da Cidade, chefiado pelo Primeiro 
Secretário da FRELIMO na cidade de Maputo, 
Francisco Mabjaia. 
A Chefe da Brigada Central de Assistência à Cidade 
de Maputo, saúda  os militantes e a população 
da capital do país pela entrega abnegada no 
chamamento do Presidente da República, Filipe 
Nyusi, para a necessidade de produzir mais com 

vista o combate a fome no país.
“Saúdo o engajamento de todos na produção. 
Hoje é possível produzir hortículas e cereais em 
grandes quantidades na cidade de Maputo, 
graças ao apelo do Presidente Filipe Nyusi 
sobre a necessidade do aumento da produção 
e produtividade”, sublinhou Talapa. 
Talapa exortou aos membros do Gabinete de 
Preparação de Eleições da cidade de Maputo 
a multiplicar os esforços na preparação dos 
peitos eleitorais que se avizinham, intensificando 
as acções de mobilização da população para 
afluírem aos postos de recenseamento eliroral.
“A vitória da FRELIMO na cidade de Maputo 
depende de todos nós. Há condições para a 
FRELIMO ganhar na cidade de Maputo, mas 
tudo depende do trabalho de cada um de nós. 
Deve ser preocupação de todos mobilizarmos 
os eleitores, sobretudo os jovens e as mulheres 
porque estão abaixo das percentagens de 
recenseamento eleitoral relativamente ao 
processo anterior, comparativamente aos 
homens”, concluiu. 
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FRELIMO apela 
afluência da 

população ao 
recenseamento 

eleitoral

A 
Brigada Central da FRELIMO de 
Assistência à Província de Inhambane, 
insta a população das cinco autarquias 
para aproveitarem estes últimos dias 

do recenseamento eleitoral para exercerem o 
seu dever cívico com vista a votar e ser eleito 
nos próximos pelitos eleitorais.
Segundo a Membro da Comissão Política e 
Chefe da Brigada Central da FRELIMO de 
Assistência a Província de Inhambane, Alcinda 
Abreu Mondlane, disse a brigada que chefia 
está preocupada com o alcance das metas do 
processo de recenseamento eleitoral. “Apelamos 
as bases da FRELIMO a liderarem a educação 
cívica do processo de recenseamento eleitoral, 
de modo que o eleitorado aflua as mesas de 
recenseamento eleitoral”.
Segundo Alcinda Modlane, a Brigada 
Central esta em Inhambane para fazerem o 
acompanhamento mais detalhado sobre o 
processo do recenseamento eleitoral, sendo que 

recensear é uma obrigação de um cidadão 
no cumprimento do seu dever patriótico de 
adquirir o cartão de eleitor para puder 
votar no dia 10 de Outubro nas eleições 
autrárquicas. Disse ainda que esta deve ser 
preocupação todos, porque os direitos estão 
plasmados na Constituição da República.
Alcinda de Abreu disse que a brigada central 
de assistência a província de Inhambane, vai 
trabalhar com as bases do partido FRELIMO 
desde as células e os comités de círculos, 
onde vão dar toda assistência para que ao 
neivel da base, o glorioso partido FRELIMO, 
partido da independência nacional, que 
derrubou o exercito colonial portugues, que 
criou condições para que os Moçambicanos 
hojem sejam dignos da sua nacionalidade, 
possa continuar a exercer o seu programa, a 
sua visão de melhorar condições de vida do 
seu povo nos municipios da província.
As Cidades de Inhambane e Maxixe, as vilas 
municipais de Vilaculos, Massinga e Quissico, 
compõem os municípios desta província.
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Jovens devem 
divulgar história 

da FRELIMO e 
relizações do 

Governo  

F
orm oficializados a nivel da Provincia 
de Niassa os Gabinetes distritais de 
preparacao das eleicoes, lancando 
um desafio aos membros a trabalharem 

afincadamente de modo a assegurar a 
vitória retumbante nas eleições que se 
avizinham, através da mobilização dos 
potenciais eleitores a partir da base, com 
particular destaque a juventude. As chefoias 
das brigadas provinciais de assistencia aos 
distritos, referiram que a esta camada social 
e a população em geral, importa transmitir o 
historial da FRELIMO e suas realizações, sobre 
o recenseamento e a campanha eleitoral. 
As brigadas efectuaram visitas de assistência 
ao Comités de círculos, reuniram com liderres 
comunitario0s e religiosos para aferir o 
trabalho realizado pelos membros a nível 
da base, tendo saudado aos Secretariados 
pelas actividades desenvolvidas em prol 
do glorioso Partido FRELIMO. Explicaram 

igualmente aos membros dos gabinetes que 
durante as reunioes com a poopulacao 
devem ser enaltecidos os feitos do 
Camarada Filipe Jacinto Nyusi, Presidente 
do Partido FRELIMO e Presidente da 
República Moçambique, pelos passos 
gigantescos dados no processo de 
busca da paz efectiva e duradoura e na 
consolidação da democracia com vista 
ao desenvolvimento sustentável do país.
Relativamente a capacitação dos membros 
do Gabinete Distrital formado, foram 
apresentados temas que sobejamente 
espelham com clarividência as funções das 
brigadas criadas pelo Comité no âmbito 
das eleições. Os temas apresentados pelos 
oradores da brigada provincial constam 
nas diferentes ferramentas normativas que 
regulam o funcionamento do Glorioso 
partido FRELIMO e da Lei Eleitoral. Esta 
actividade culminou com oficializacao 
dos Gabinetes Distritalis de Preparação 
das Eleições.
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Foi concluida recentemente, a constituição 
dos Gabinetes de Preparação de Eleições 
nos oito distritos da Província de Maputo 
e o balanço que se faz é positivo e os 

militantes da FRELIMO mostram-se dispostos a 
participar em em todas as etapas que vão 
contribuir para a vitória da FRELIMO nas 
eleições autárquicas agendadas para 10 de 
Outubro próximo.
O Primeiro Secretário da FRELIMO na província 
de Maputo, Avelino Muchine, disse que o 
entusiasmo é maior no seio dos militantes é 
satisfatório e assegurou que estarem todas as 
condições criadas para o envolvimento da 
população no processo eleitotal.
Disse que os quadros e militantes do Partido 
estão sempre em prontidão para trabalhar no 
órgãos de base para garantir a participação 
massiva dos militantes e da população em geral 
nos processos de recenseamento e de votação.
Mhucine disse estar satisfeito também com o 
nível de participação das organizações sociais 

da FRELIMO, nomeadamente a OMM, OJM e 
ACLLN, na mobilização da pulação para se 
recensear.
Na sua opinião, a participação não 
se circunscreve apenas aos membros 
e simpatizantes da FRELIMO, mas sim a 
todos os cidadão que poderão dar a 
sua contribuição na  consolidação da 
democracia do país.
Num outro desenvolvimento, Avelino Muchine, 
disse que as caracteristicas agro-ecológicas 
da província de Maputo apontam a 
agricultura como um dos caminhos para 
aliviar a população da fome causada pela 
seca. 
Para a fonte, há necessidade se expandir 
cada vez as infra-estruturas como estradas, 
escolas, energia e outros elementos 
catalizadores do desenvolvimento. “Sentimos 
que a população reconhece que a FRELIMO 
adopta mecanismos de participação e 
criação de conmdições para o povo”, disse 
Muchine, acrescentando que em todos os 
distritos há um engajamento da população 
que está a aproveitar as zonas baixas e a 
humidade das últimas chuvas para prática 
da actividade agrícola.

Militantes 
preparados 

para os desafios 
eleitorais em 

Maputo
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Constituídos 
Gabinetes 

para organizar 
vitórias da 

FRELIMO em 
Sofala 

Em Sofala foram recentemente constituídos 
gabinetes de preparação das eleições 
Autárquicas. O acto de oficialização do 
gabinete provincial foi dirigido pelo Membro 

da comissão Política e Chefe da Brigada Central 
de Assistência a Província de Sofala, Eneas da 
Conceição Comiche. 
As duas grandes figuras ao nível de Sofala que 
vão chefiar o gabinete Provincial de preparação 
das eleições Autárquicas, são, Paulo Majacunene 
e Maria Helena Taipo, sendo chefe do gabinete e 
adjunta chefe respectivamente.
Comiche, disse na ocasião que a principal 
tarefa dos gabinetes eleitorais é de organizar e 
coordenar todo processo de modo a garantir a 
vitória da FRELIMO e dos seus candidatos nas 
Autarquias.
Na cidade da Beiram Eneas Comiche orientou um 
comício na Zona da Manga Loforte, onde vincou 
a necessidade da população envolver-se cada 
vez mais na reprodução agrícola por forma a 
suprir a crise alimentar. 

Comiche manteve ainda um encontro com a 
Organização da Juventude Moçambicana do 
Distrito da Beira, onde apelou os jovens a não 
se deixarem levar com falsas promessas dos 
partidos políticos que não tem uma agenda 
clara com a Nação Moçambicana. Para a 
fonte a Juventude deve saber discernir o bem 
e o mal e ser proactivos na percepção da real 
agenda do pais.
 Falou também sobre o emprego para a 
juventude, tendo afirmado que o Governo criou 
uma política que vai desde a necessidade de 
incentivar o investimento e empreendedorismo 
que tem objectivo absorver a mão de obra 
juvenil e ao financiamento através do Fundo 
de Desenvolvimento Distrital e de redução 
a pobreza urbana. Segundo a fonte esta 
política esta a dar resultados positivos no seio 
dos Moçambicanos, visto que muitos jovens a 
estão a se afirmar no mercado de emprego e 
do empreendedorismo.
A Brigada do Central de Assistência à 
Província de Sofala, avaliou positivamente o 
desempenho das actividades levados acabo 
pelos quadros da FRELIMO nos diferentes 
pontos destes poto do país.
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A 
FRELIMO em Nampula, assegura que 
o desafio continua  ser o resgate do 
município da capital provincial e manter 
ainda sob a sua gestão os outros seis 

e, para o efeito, está  em curso trabalhos que 
poderão concretizar a vitória do Partido nas 
próximas eleições autárquicas marcadas para 
dez de Outubro.
O Secretario Provincial da FRELIMO, Agostinho 
Chelua, assegurou a disponibilidade  da 
bancada do seu partido na Assembleia 
Municipal.
Segundo Chelua, com criação e oficialização 
dos Gabinetes de Preparação das Eleições 
autárquicas de Outubro próximo, fica tudo 
apostado para a FRELIMO vença nas autarquias 
da Província de Nampula, nomeadamente, a 
cidade de Nampula, Nacala-Porto, Angoche, 
Ribawé, Ilha de Moçambique e Malema.
Num outro desenvolvimento, Agostinho Chelua 
disse que a FRELIMO, na Província do Nampula, 

continua apostada na dinamização 
do funcionamento dos órgãos de base, 
orientando os quadros para necessidade de 
acelerarem o processo de angariação de 
membros, na divulgação das realizações do 
Governo e na mobilização da populaçõa 
para o recenseamento eleitoral.
 “Nas comunidades, a FRELIMO continua 
engajada na angariação de membros para 
se juntar ao movimento de mobilização da 
população com vista a sua participa activa 
e massiva, nas actividades produtivas e 
no aumento da produção e produtividade 
agrícola, no quadro do combate a fome”, 
disse  Chelua.
O Primeiro Secretário da FRELIMO em Nampula, 
enalteceu ainda os esforços desencadeados 
pelo Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, na busca duma paz efectiva para que 
os moçambicanos continuem a trabalhar 
rumo ao desenvolvimento do país, um 
processo que, segundo Iasalde Ussene, exige 
o envolvimento de todos.

FRELIMO quer 
assegurar vitória 

na cidade de 
Nampula
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“A Democracia, Paz e Desenvolvimento são uma etapa de uma interacção social 
complexa de pessoas através de instituições e dentro de um país”, Presidente da 

República, Filipe Jacinto Nyusi.
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


