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Emenda Pontual da Constituição 
vai impulsionar a consolidação 
da democracia multipartidária

Resultados preliminares do Estudo sobre Participação 
Política da Mulher em Moçambique, apresentados 

recentemente, indicam que a FRELIMO lidera a 
participação política da mulher com o envolvimento 

destas nas Assembleias da República, Provincial e 
Municipal com cerca de 26.0%. 

Aprovada pela Assembleia da República
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O Presidente da República e Presidente da FRELIMO, 
Filipe Jacinto Nyusi, recebeu recentemente, da 
Bancada Parlamentar da FRELIMO, na Assembleia 
da República, garantias de que os deputados 
estão a trabalhar por forma a assegurar que 
a proposta do pacote sobre Descentralização, 
submetida na sequência de entendimentos com a 
Renamo, seja rapidamente viabilizado.

O Presidente Filipe Jacinto Nyusi considera esta 
garantia, motivo de satisfação para todo o povo 
moçambicano, o principal obreiro de todos os 
avanços que se registam no diálogo para a paz 
no país. 

Sublinhamos o facto de o Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, reafirmar de forma recorrente, a importância 
de todos os moçambicanos acarinharem o 
processo, rumo ao alcance duma paz efectiva.

O nosso Presidente acredita que, com o 
encorajamento que tem vindo a receber do povo 
moçambicano, o objectivo de se alcançar uma 
paz efectiva para o país será em breve.

O Presidente de todos os moçambicanos vinca que 
uma paz duradoura em Moçambique é importante 
para que as pessoas trabalhem nas machambas 
e circulem livremente nas estradas; para que 
as crianças cresçam sorridentes, sem medo, e 
sobretudo que vivam em paz e tranquilidade.

A Descentralização, que já está a registar 
progressos,  com a alteração pontual da 
Constituição da República, é a continuação da 
obra iniciada, há décadas, pela FRELIMO e traduz 
a disponibilidade e dedicação do Presidente da 
República e Presidente da FRELIMO, Filipe Jacinto 
Nyusi.

O Presidente Filipe Jacinto Nyusi sempre assumiu, 
perante a todos os moçambicanos, o compromisso 
de tudo fazer para o alcance da paz efectiva e 
devolver a união, coesão e harmonia ao povo.
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Emenda Pontual 
da Constituição 

vai impulsionar a 
consolidação da 

democracia 

O 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, acredita que a aprovação 
pelo Parlamento, da emenda 
pontual da Constituição, é um 

tributo à fé dos moçambicanos, que vai 
impulsionar a expansão e consolidação 
da democracia multipartidária no país.
O Chefe do Estado que falava em Nacala-
Porto, no quadro da Visita Presidencial 
de quadro dias (de 25 a 28 de Maio) à 
Província de Nampula, disse que o passo 
dado pelo Parlamento, em seguimento 
aos consensos alcançados no diálogo 
para paz, renova a oportunidade de 
os moçambicanos aprofundarem os 
processos de descentralização em curso 
e abre espaço para o fortalecimento da 
paz e da unidade nacional.
“À semelhança da bandeira nacional 
que cobre a todos, a Constituição 
nunca deve ser instrumento de desunião 
e discórdia entre cidadãos da mesma 
nação. O meu compromisso no dia 

15 de Janeiro de 2015 foi de liderar o 
processo de estabelecimento da paz 
efectiva, num exercício comum com todos os 
moçambicanos”, disse o Chefe do Estado, 
sublinhando que está a fazer isso sem 
preconceitos políticos.
Disse que o pacote de descentralização que 
acaba de ser aprovado pela Assembleia 
da República deve ser visto como um 
passo na direcção certa que o Governo 
de Moçambique e os moçambicanos deram 
rumo ao aprofundamento da democracia 
multipartidária.
“O facto de este pacote ter colhido consenso 
reforça o sentido de coesão, inclusão e da 
unidade nacional que sempre defendemos. 
Por isso, a descentralização nunca deve 
ser vista e muito menos entendida ou 
interpretada como separação física de um 
determinado território do resto do país”, 
frisou o Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
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Presidente Nyusi 
testemunha 

graduação da 
polícia pela 

ESAPOL   

O 
Presidente da Reública, Filipe 
Jacinto Nyuysi, defende que o 
estabelecimento de um sistema 
policial sólido, íntegro e eficiente 

exige rigor no cumprimento das normas 
de ética, deontologia e doutrina da 
corporação. 
O Chefe do Estado e Comandante-Chefe 
das Forças de Defesa e Segurança (FDS), que 
se dirigia aos 54 graduados da Escola de 
Sargentos da Polícia (ESAPOL), que funciona 
no distrito de Nhamatanda, província de 
Sofala, incumbiu a responsabilidade de 
garantir que este objectivo seja alcançado, 
lembrando que o sargento é preparador, 
motivador e responsável pelo estado físico, 
psíquico e moral dos guardas que comanda.
De acordo com o Presidente da República, 
o sargento é fiel aos princípios básicos da 
disciplina policial. “Ser sargento significa 
ter competência para compreender e 
explicar os fenómenos que circundam e 
saber transmitir com clareza e convicção 

eloquentes, e saber cumprir as ordens que 
recebe dos seus superiores, e transmiti-las 
aos seus subordinados”, explicou. 
O Presidente Filipe Nyusi disse na ocasião 
que, doravante o percurso dos agentes 
policiais será feito de forma orientada e 
objectiva, fazendo com que cada categoria 
seja preenchida por profissionais com os 
requisitos e conhecimentos correspondentes 
às tarefas que desempenha.
Durante 18 meses de formação, os 
graduados foram capacitados, com 
diversas matérias, para o exercício desta 
função dentro da hierarquia policial.
Durante vários anos, a formação policial 
era feita na Escola Prática de Matalana, 
onde os polícias são formados no nível 
básico. Mais recentemente foi criada a 
Academia de Ciências Policiais, onde se 
ministra formação de nível superior. Com a 
criação da ESAPOL, que oferece formação 
de nível médio, fica completa a trajectória 
de treinamento de quadros na área de 
ciências policiais.
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FRELIMO capacita 
quadros sobre 
uso das TIC´s 

S
ecretários dos Comités Provinciais de 
Mobilização, Propanda e Organizaçãoes 
Sociais, beneficiaram de um curso de 
capacitação em torno do uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC´S), um exercício que tinha em vista 
municiar os quadros sobre os procedimentos 
que permitam enfrentar, com dinamismo e 
maturidade, os próximos desafios eleitorais.
O Secretário Geral da FRELIMO, Roque Silva 
Samuel, disse que a capacitação, de quatro 
dias, realizada na cidade da Matola de 22 a 
25 de Maio corrente, surge em reconhecimento 
do pepel que as TIC´s têm vindo a assumir na 
formação de opinião pública, tranformando-se 
num instrumento de competição num cenário 
político cada vez mais diversificado e exigente.
Segundo Roque Silva, a FRELIMO assume 
ser urgente a capacitação dos Secretários 
Provinciais de Mobilização para que estejam 
habilitados com conhecimento práticos sobre o 
uso eficaz das TIC´s, nos respectivos locais de 
trabalho, na missão de promover a imagem do 

Partido, do Presidente Filipe Jacinto Nyusi e 
dos candidatos as próximas eleições.
“Este exercício vai permitir ainda aos quadros 
da FRELIMO, acompanharem as dinâmicas 
políticas, económicas e sociais do país e 
do mundo,  e execer eficazmente, aterefa 
de mobilizar a população para activa no 
processo da produção e produtividade, 
nos desafios de desenvolvimento do país”, 
disse o Secretário Geral da FRELIMO.
Dado o momento curcial da vida política 
no país, Roque Silva exortou na ocasião, 
aos quadros e militantes da FRELIMO, a se 
proximarem cada vez mais, ao Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, no processo da busca 
da paz efectiva para o bem de todos os 
moçambicanos.
Durante o curso prático de capacitação 
sobre o uso dos TIC´s, foram ministrados 
temas como: O Papel das Tecnologias de 
Informação e Comunicação na Sociedade 
Moderna; Plano Estratégico de Presença 
nas Redes Sociais (Facebook, WatsApp, 
Instagram e Twitter).   
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Quadros 
da FRELIMO 
enaltecem 

liderança do 
Presidente Nyusi 

O
s Secretários dos Comités 
Provinciais de Mobilização e 
Propaganda, representantes 
dos Secretariados Centrais das 

Organizações Sociais,  ACLLN, OMM, OJM, 
que participaram recentemente, no curso 
prático sobre o uso  das Tecnologias 
de Informação e comunicação (TIC´s) 
profundos agradecimentos ao Presidente 
da República e Presidente da FRELIMO, 
Filipe Jacinto Nyusi, por esta ocasião, em 
cumprimento das orientações saídas da 
1ª Reunião Nacional de Mobilização e 
Propaganda, realizada no Dondo, Província 
de Sofala, em Março último.
Na mensagem de gradecimento pelo 
gestos, os participantes reconhecem a 
capacidade visionária e de liderança 
do Presidente Filipe Jacinto Nyusi e por 
considerar os quadros o verdadeiro 
exército e comissários políticos com a 

missão primordial de promover a imagem 
da FRELIMO e seus candidatos, nos 
próximos pleitos eleitorais Autárquicas de 
10 de Outubro 2018 e Gerais em 2019. 
Os participantes dizem sair desta 
formação vigorosos e munidos de 
conhecimentos científicos basícos, no 
que tange a  investigação cientifica nas 
redes sociais. “Na sociedade moderna 
que vivemos, este curso permitiu-nos 
obter conhecimentos para lidarmos com 
a realidade do dia-a-dia no mundo 
das Tecnologias e preparados para 
mobilizar os usuários destes serviços, para 
divulgação da imagem e as realizações 
da FRELIMO”, referem os cursantes.
Reafirmam ainda a sua dedicação e 
entrega ao trabalho político, com vista a 
garantir a vitória da FRELIMO e do Filipe 
Jacinto Nyusi, Presidente da FRELIMO e da 
República de Moçambique, nos próximos 
pleitos eleitorais.
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FRELIMO felicita 
Dia de África

25 de Maio é o Dia da África. Por 
ocasião desta data, a FRELIMO junta-
se a todos os africanos para recordar 
os feitos heróicos do Continente.

Numa mensagem por ocasião da efeméride, a 
FRELIMO indica que apesar de o Continente 
Africano ter se libertado das formas da 
dominação colonial, ainda acarreta em si, 
elevados desafio como as guerras que assolam 
alguns países deste Continente, que eliminam 
os seres humanos, destroem o tecido social e 
retrocedem o desenvolvimento harmonioso.
Por outro lado, segundo a mensagem, a 
corrupção que se verifica em muitos países de 
África, regride o crescimento das economias 
dos países africanos. Neste sentido, a FRELIMO 
exprime a necessidade urgente de continuar 
a combater a corrupção, tendo como ponto 
de partida o nosso Moçambique.
“Eliminando as guerras, a corrupção, a 
delapidação das nossas economias, a 
ganância e o neo-colonialismo, África 
será capaz de agigantar-se social e 

economicamente e, com a boa governação, 
as novas gerações serão capazes de viver 
num Mundo onde a dignidade humana é 
conservada por todos e para todos. Estes, 
são os propósitos da FRELIMO”, refere a 
mensagem.
Por ocasião desta data, de acordo com 
a mensagem, devemos recordar as figuras 
ilustres que lutaram pelas independências 
africanas, com destaque para: Eduardo 
Mondlane, Kwame Kruman, Amílcar Cabral, 
Samora Machel, Jullius Nyerere, Kennete 
Kaunda, Marcelino dos Santos , entre outros 
tantos heróis que constituem orgulho da 
nossa existência, como africanos.
A mensage refere ainda que ao assinalarmos 
o 25 de Maio, a FRELIMO reafirma o seu 
comprometimento com os propósitos da Paz 
efectiva e exorta a todos os cidadãos a 
cultivarem o sentido patriótico e a entrega 
ao trabalho para que o nosso País seja 
de referência afirmativa no conserto das 
nações.
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A FRELIMO, na província da Zambézia está 
intensificar acções juntos dos órgãos 
de base, tendo em vistas os desafios 
eleitorais que se aproximam.

No quadro deste exercício, o Secretário Privincial 
da FRELIMO na Zambázia, Paulino Lenço, está 
efectuar visitas de trabalho aos distritos, onde 
se reúne com militantes e deixar orientações 
para o seu maior envolvimento nas acções 
preparativas, rumo a vitória da FRELIMO e dos 
seus canditados, nas eleições autárquicas de 
10 de Outubro próximo e nas gerais de 2019.
“Os órgãos da FRELIMO devem estar 
devidamente preparados para os próximos 
momentos políticos ao nível da base e também 
queremos a participação da população em 
todos os  processos”, disse Lenço.
Paulino Lenço desafia a todos os quadros, 
militantee e simpatizentes do Partido, a reflectirem 
em torno da necessidade de reconquistar 
os municípios de Quelimane e de Gurué, nas 
eleições autárquicas de 10 de Outubro, assim 

como garatir a vitória expressiva nas eleições 
gerais de 2019.
Na cidade de Quelimane, a capital 
proviancial da Zambézia, Paulino Lenço, 
insta os militantes no sentido de redobrarem 
esforços na mobilização das massas, 
viabilizando o projecto “Um Camarada Um 
Amigo”, uma iniciativa que visa conquistar 
simpatias dos munícipes rumo à vitória da 
FRELIMO e do seu candidato nas próximas 
eleições autárquicas. 
Lenço saudou ainda os 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.
O dirigente da FRELIMO na Zambézia disse, 
num outro desenvolvimento, aos militantes 
do Partido que, as Teses saídas do 11º 
Congresso enquadram-se naquilo são as 
preocupações dos distritos, sobretudo nas 
áreas da Agricultura, Pesca e vias de acesso. 

Zambézia 
intensifica 

trabalho com as 
base  
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Bom dia Camaradas:
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança 


