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Formar jovens para acederem às 
oportunidades de emprego 

Os moçambicanos comemoram a passagem dos 43 
Anos da Independência Nacional e 56 anos da fundação 
da FRELIMO, assinalados a 25 de Junho, momento de 
celebração dos valores da unidade nacional, cidadania 
e da paz, e exaltação do papel desempenhado 
pelos melhores filhos desta pátria, para que o povo 
fosse dono da sua própria Nação e identidade.

Exploração de Hidrocarbonetos em Moçambique
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Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 

Colaboração: António Mauvilo, 
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Sidio Macuácua, Euse Patrício, 
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Sob Direcção do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente 
da FRELIMO e Presidente da República de Moçambique, teve 
lugar, no dia 27 de Junho de 2018, na Sede Nacional da FRELIMO, 
a 15ª Sessão Ordinária da Comissão Política, para analisar a actual 
situação política, económica e social do país e do mundo.
A Comissão Política saúda a todos os moçambicanos pela passagem 
dos 43 Anos da Independência Nacional e 56 anos da fundação da 
FRELIMO, assinalados a 25 de Junho, momento de celebração dos 
valores da unidade nacional, cidadania e da paz, e exaltação do 
papel desempenhado pelos melhores filhos desta pátria, para que o 
povo fosse dono da sua própria Nação e identidade.
A Comissão Política exalta esta data, como marco indelével na 
história de luta e conquistas que remete aos moçambicanos, à 
necessidade de uma reflexão permanente sobre uma nação que 
sempre luta pelo desenvolvimento e bem-estar, encorajando a 
todos os cidadãos a continuarem pacíficos, valentes e firmes na sua 
capacidade de auto-superação.
A Comissão Política congratula:
O Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, pelo seu 
empenho reiterado na busca de consensos para o alcance duma paz 
efectiva e duradoura, em observancia dos consensos alcançados no 
diálogo com o antigo líder da Renamo, o qual inclui o desarmamento, 
desmobilização e inserção dos homens residuais da Renamo, 
processo esperado com muita expectativa pelos moçambicanos;
Pelo prosseguimento do trabalho das visitas presidenciais, nas 
províncias de Inhambane e Zambézia, para interagir com a 
população, em busca de soluções para os problemas das comunidades 
e acompanhar o nível de execução do Programa Quinquenal, cujos 
resultados se reflectem na melhoria de condições de vida dos 
cidadãos.
Por ter dirigido, na Cidade de Maputo, a abertura da V Cimeira 
Nacional de Boas Práticas, do Protocolo da SADC sobre o 
Género e Desenvolvimento pós 2015, encontro que tem em vista 
o aprofundamento dos assuntos ligados a Mulher na Governação 
Local, Perspetivas para o Futuro e Estratégias do Combate aos 
Casamentos Prematuros. Comissão Política foi informada sobre o 
trabalho realizado pelas Brigadas Centrais, no âmbito da divulgação 
da Directiva sobre Eleições Internas para a escolha de cabeças de 
listas e dos membros das Assembleias Municipais, em cumprimento 
das alterações efectuadas à Constituição da República e a proposta 
de revisão da Lei das Autarquias Locais e exorta os quadros do 
Partido a intensificarem as acções por forma a garantir vitórias da 
FRELIMO e dos seus candidatos, nas eleições municipais agendadas 
para 10 de Outubro próximo.
A Comissão Política foi igualmente informada sobre o decurso 
dos trabalhos na Assembleia da República e saúda a Bancada 
Parlamentar da FRELIMO pela posição tomada no concernente a 
realização da Sessão visto que para a conquista da paz defenitiva, 
não há alternativa ao desarmamento, desmobilização e reinserção 
dos homens resíduais da renamo.
A Comissão Política enaltece a vigorosa acção das Forças de 
Defesa e Segurança, na prevenção e combate ao crime, protecção 
das populações, encorajando-as a continuar firmes e implacáveis 
no cumprimento da sua missão de manter a ordem, segurança e 
tranquilidade públicas, em todo o território nacional.
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Formar jovens 
para acederem às 
oportunidades de 

emprego   

E
m 2020 devem iniciar as obras 
de construção da Fábrica de 
de Liquefacção de Gás Natural, 
no distrito de Palma, província 

de Cabo Delgado e o Governo de 
Moçambique já solicitou à petrolífera 
Anadarko, a apresentar o seu plano e 
informações sobre o tipo de mão-de-
obra que pretende recrutar, de modo 
a formar jovens que possam aceder 
às oportunidades de emprego neste 
empreendimento.
A Informação foi avançada pelo 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, durante o comício popular que 
orientou no distrito de Palma, norte 
da província de Cabo Delgado, na a 
sua recente visita de trabalho à este 
ponto do país, tendo afirmado que a 
firma norte-americana, Anadarko, vai 
apresentar o correspondente plano 
de recrutamento da mão-de obra,  ao 
Governo.

“A Petrolífera Anadarko vai recrutar, nos 
próximos meses, mais de cinco mil pessoas, 
maioritariamente jovens nativos do distrito 
de Palma, para as obras de construção da 
Fábrica de Liquefacção de Gás Natural”.
Esta é a resposta do Presidente Filipe Nyusi, 
à uma inquietação apresentada pela 
população, que indica que os jovens locais 
não têm tido oportunidades de emprego 
nas multinacionais que operam no distrito 
de Palma na área de hidrocarbonetos.
Na ocasião, o Chefe do Estado apelou 
à união e maior vigilância, face à 
pronunciamentos que fomentam tribalismo 
e regionalismo, devido à poucas 
oportunidades de emprego. 
Sobre as incursões de grupos armados 
na região norte da província de Cabo 
Delgado, o Presidente da República 
e Comandante-Chefe das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS), assegurou que 
estas nunca vão parar de perseguir os 
insurgentes, em protecção dos cidadãos.
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Presidente 
Nyusi apela 
mudança do 

comportamento 
no combate 

contra malária    

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, aponta algumas 
razões relacionadas com o 
comportamento humano que 

contribuem para que a malária prevaleça 
na sociedade e mate mais pessoas, como 
a existência de locais de reprodução 
do mosquito nos quintais e bairros e no 
interior das residências e recomenda 
maior intervenção para o controlo 
da doença, sobretudo na melhoria 
da gestão ambiental  e promoção do 
desenvolvimento socio-conómico.
O Chefe do Estado que discursava no 
I Fórum Nacional da Malária, realizado 
recentemente na província de Maputo, 
estas orientações devem conduzir as 
instituições, por forma a ajudarem as  
pessoas a mudar de comportamento no 
combate ao mosquito. 

“É preciso investir-se na comunicação 
e partilha de mensagens-chave de 
combate à epidemia”, frisou o Presidente 
Nyusi.  
O Presidente da República convida 
a todos a aderirrem às orientações 
correctas de combate à malária, não 
permitindo que na província, distrito, 
posto administrativo, localidade, 
povoação, bairro ou quarteirão, existam 
casas que não estejam pulverizadas.
Foi nesta ocasião que o Chefe do 
Estado procedeu ao lançamento da 
campanha “Zero Malária Começa 
Comigo”, uma iniciativa, de carácter 
regional que convida a todos os 
membros da comunidade, em particular 
os que têm cargos de liderança, a 
assumirem maior responsabilidade no 
combate à malária.
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FRELIMO troca 
impressões com 

partidos extra-
parlamentares

D
iscutir mecanismos de aproximação e 
as melhores formas de participação no 
diálogo para a paz, efectiva no país, foi 
um dos objectivos do encontro mantido, 

recentemente,  em Maputo,  entre a FRELIMO e os 
partidos extra-parlamentares. 
O encontro, o segundo do género, foi dirigido pelo 
Secretário-Geral da FRELIMO, Roque Silva Samuel, 
que considera este, uma plataforma que contribui 
para aproximar posições e troca de impressões 
sobre a dinâmica da vida política do país.
“Falamos ainda, da agenda nacional, com interesse 
particular sobre o estágio do processo de 
descentralização e da pacificação do país”, disse 
O Secretário-Geral da FRELIMO.
Sobre o processo da paz efeciva em Moçambique, 
Roque Silva explicou que na qualidade do 
Partido que tomou a iniciativa de não avançar na 
aprovação da revisão da legislação autárquica 
antes da desmilitarização dos homens resíduais da 
renamo, a FRELIMO sentiu-se no dever de explicar 

aos seus parceiros e colher sensibilidades sobre 
o processo.
“Não se pode avançar para a descentralização 
sem claros progressos em relação às questões 
militares”, sublinhou Roque Silva.
O Secretário-Geral da FRELIMO reiterou no 
encontro, que o Presidente da República, 
Filipe  Jacinto Nyusi, não abdicará do seu 
compromisso de trabalhar para a restauração 
da paz efectiva  em Moçambique, continuando 
a discutir com a Renamo os aspectos militares 
até que sejam alcançados consensos.
“Falamos também da agenda nacional, com 
interesse particular sobre o estágio do processo 
de descentralização e da pacificação do país.
Por seu turno, representantes dos partidos extra-
parlamentares consideram o encontro, como 
tendo sido produtivo, na medida em que, serviu 
para aproximar ainda mais as posições entre os 
dois lados e apela celeridade no diálogo na 
busca da paz efectiva no país.
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Mulébwè 
destaca união 

pra a escolha de 
candidatos

F
alando no Seminário de 
Divulgação da Directiva para 
as Eleições Internas, o Chefe da 
Brigada Central de Assistência 

à Provícia de Maputo, Eduardo 
Mulémbwè, explicou que esta é uma 
etapa do processo que começou com 
a decisão do Partido de participar 
no escrutínio de 10 de Outubro 
próximo,  marcado pela oficialização 
dos Gabinetes de Preparação.
De acordo com Mulémbwè, este é 
um processo de consolidação da 
unidade e coesão interna do Partido, 
de manutenção e de harmonia e 
não motivo de divisão, destacando 
a importância da união entre os 
membros para que haja segurança 
na apresentação dos candidatos no 

mercado político a nível da província.
O Chefe da Brigada Central da 
FRELIMO de Assistência à Província 
de Maputo, informou na ocasião, 
que os candidatos do Partido a 
cabeças de lista e a membros das 
assembleias municipais neste ponto 
do país, terá lugar nos próximos dias. 
De acordo com Eduardo Mulémbwè, 
este exercício enquadra-se no 
princípio geral que orienta a 
FRELIMO, de preparação atempada 
da vitória. “É preciso saber 
como é que serão escolhidos os 
representantes do Partido nos órgãos 
autárquicos, designadamente os 
futuros presidentes e os membros das 
assembleias municipais”, frisou.

   



7

Cidade de 
Maputo estuda 
instrumentos 
orientadores 
para eleições

A Brigada CentraL da FRELIMO de 
Assistência à Cidade de Maputo 
juntou, recentemente, seus quadros num 
seminário para o estudo e divulgação 
da Directiva Eleitoral aprovada pela 
Comissão Politica e que serve de um 
instrumento orientador para as eleições 
que se avizinham.
A Chefe da Brigada Central de 
Assistência à Cidade de Maputo, 
Margarida Talapa, disse que ainda não 
há candidatos para este ponto do país, 
sendo os mesmos só serão conhecidos 
depois da realização de eleições 
internas para a escolha dos membros 
dos órgãos autárquicos e cabeças de 
lista, processo que se estende até as 
bases.
“Vamos a todos os distritos com 
objectivo de fazer a apresentação e 

divulgar a directiva que vai dirigir 
o processo das eleições e até a 
primeira quinzena de Julho os quadros 
irão apresentar os membros das 
assembleias autárquicas e cabeças 
de lista para as eleições de 10 de 
Outubro”, Margarida Talapa.
Entretanto, ss membros da FRELIMO 
na Cidade de Maputo, reiteram 
o seu engajamento total para 
a implementação, com êxito, da 
Estratégia da FRELIMO rumo a vitória 
nas eleições autárquicas, inspirados 
nos ensinamentos do Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi, Presidente da FRELIMO 
e da República de Moçambique. 
“E gritamos de viva voz que, 
COM A FRELIMO E NYUSI UNIDOS, 
MOÇAMBIQUE AVANÇA.
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O Membro da Comissão Política e Chefe 
da Brigada Central de Assistência a 
Província de Nampula, Tomás Salomaão, 
faz uma apreciação positiva do grau de 
cumprimento do manifesto eleitoral nos 
cinco municípios sob gestão da FRELIMO, a 
avaliar pelo crescimento da rede eléctrica 
e de abastecimento de água, saneamento 
do meio e asfaltagem de estradas. 
Tomás Salomaão, que recentemente 
trabalhou naquele ponto do país, no quadro 
da preparação das eleições autárquicas 
de 10 de Outubro próximo, deu exemplo do 
projecto, já com garantias de financiamento 
do Governo, para asfaltagem da estrada 
que liga a cidade de Nampula e distrito de 
Mogovolas, num troço de 72 quilómetros e 
outros empreendimentos de carácter sócio-
económico em curso nas autarquias sob 

gestão da FRELIMO, nesta província. 
Num outro desenvolvimento, Tomás 
Salomaão encorajou as populações a 
continuarem a acatar as orientações 
do Governo, no sentido de trabalharem 
arduamente em actividades agrícolas  
para a produção de comida na província.
Enalteceu a posição que vem sendo 
manifestada pela população, no apoio 
ao Presidente da FRELIMO e Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, pelo 
seu empenho reiterado na busca de 
soluções para a paz efectiva, através 
do diálogo aberto com todos os 
moçambicanos.
O Chefe da Brigada Central de Assistência 
a Província de Nampula, Tomás Salomaão, 
interirou-se do grau do desempenho dos 
municípios de Angoche, Nacala- Porto, 
Ilha de Mocambique, Malema e Ribaue, 
no âmbito do cumprimento do Manifesto 
Eleitoral.

FRELIMO 
satisfeita com 
desempenhos 

dos municípios 
em Nampula
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Bom dia Camaradas:
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança 


