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Imponente infraestrutura que vai 
alavancar economia do país

Inauguração da ponte Maputo-Katembe

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, efectua de 13 a 15 de 
Novembro de 2018, uma visita oficial ao Reino da Noruega, a convite 
da Primeira-Ministra daquele país, Erna Solberg, com objectivo de 
aprofundar as relações de amizade, solidariedade e perspectivar a 
cooperação entre a República de Moçambique e o Reino da Noruega, 
assim como partilhar a visão e perspectivas sobre a actual situação 
política, económica e social dos dois países. Durante a visita, o 
Presidente Nyusi vai manter conversações oficiais com a Primeira-
Ministra norueguesa, reunir-se em separado com Príncipe Herdeiro, 
Haakon, a Presidente do Parlamento norueguês, Tone Wilhelmsen Tron, 
bem como interagir com a Comunidade Moçambicana.

 Presidente Nyusi visita Reino da Noruega
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Sob direcção do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente 
da FRELIMO e Presidente da República de Moçambique, teve 
lugar no dia 7 de Novembro de 2018, na Sede Nacional 
da FRELIMO, a 22ª Sessão Ordinária da Comissão Política, 
para analisar a actual situação política, económica e social 
do Partido e do País. A Comissão Política felicita o povo 
moçambicano pelo seu espírito de sacrifício, superação e 
entrega ao trabalho e exorta para que continue a dar o 
melhor de si em todas as frentes de produção com destaque 
para a campanha agrícola 2018-2019 recentemente lançada.   

A Comissão Política saúda o Camarada Presidente FILIPE 
JACINTO NYUSI: Pela cerimónia de laçamemnto da Campanha 
Agrária 2018-2019, na localidade de Mpaka, distrito de 
Balama, província de Cabo Delgado, sob o lema: “Moçambique 
no aumento da produção e da produtividade rumo a fome 
zero”, momento que serviu para  reafirmar o compromisso 
comum de continuar a trabalhar para o aumento dos níveis 
de produção, produtividade agrária, bem como de segurança 
alimentar.  

Pela visita a Reserva do Niassa, no âmbito da monitoria do 
progresso e a efectividade das iniciativas tomadas pelo 
Governo, visando o controlo e combate a onda de caça furtiva 
e aumento de consciência pública sobre a conservação dos 
ecossistemas, a biodiversidade e uso sustentável dos recursos 
naturais.   Pela visita de Estado do Presidente do Botswana 
Mokgweetsi Masisi, que esteve de visita a Moçambique, no 
quadro do reforço das relações de cooperação económica 
e política, estabelecimento e consolidação de parcerias 
mutuamente vantajosas.

A Comissão Política felicitou a Organização Continuadores de 
Moçambique, pela passagem dos 33 anos da sua existência e 
exorta para que a organização continue a promover politicas 
e iniciativas que assegurem a protecção e desenvolvimento 
integral da criança. A Comissão Política saúda aos crentes 
da Igreja Anglicana, pela celebração do 125º aniversário 
da fundação da Diocese dos Libombos e enaltece o papel 
da religião e particularmente desta Diocese no cultivo e 
defesa do espírito de tolerância, humanismo, inclusão, diálogo, 
reconciliação, harmonia, unidade e paz entre os moçambicanos, 

A Comissão Política foi informada do trabalho realizado 
pelas  Brigadas Centrais às províncias, para agradecerem ao 
eleitorado pelo voto depositado à FRELIMO nas 53 autarquias 
e pelo comportamento de civismo e ordem demonstrado durante 
a campanha, votação e anúncio dos resultados eleitorais bem 
como participar dos balanços provinciais. A Comissão Política 
apreciou o infome sobre o trabalho da VIII Sessão Ordinária da 
Assembleia da República e saúda a Bancada Parlamentar da 
FRELIMO pela forma construtiva e sempre no interesse do povo 
na abordagem das matérias arroladas.  

A Comissão Política analisou com preocupação a situação dos 
acidentes de viação que se registam nas estradas e solidariza-
se com as vítimas  e suas famílias. A Comissão Política orienta 
as autoridades a redobrarem as medidas necessárias para 
minimizar este mal e aos automobilistas, para o cumprimento 
voluntário das regras de trânsito.
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Ponte Maputo-
Katembe vai 

alavancar 
economia do país

O 
Presidente da República, 
disse que o Governo decidiu 
continuar com a construção 
da ponte Maputo-Katembe, 

inaugurada no dia 10 de Novembro 
corrente, como base no senso de 
prioridades mais apurado e, pensando 
no potencial que esta imponente 
infraestrutura representa para alavancar 
a economia do país.
“Foi pensando no contributo que esta 
infraestrutura representa para ideia 
global da integração regional, no 
desenvolvimento dos sectores turístico e 
logístico do país, que decidimos avançar, 
com firmeza e sem exitações, com a sua 
construção, concretizando a vontade do 
povo”, disse o Chefe do Estado.
Segundo o Chefe do Estado, com a 
inauguração da ponte Maputo-Katembe, 
fica concretizado também o sonho de 

Samora Machel, herdado sabiamente 
pelo Joaquim Chissano e posto em 
andamento pelo Armando Guebuza.
Para o Presidente da República, com 
edificação deste empreendimento, que 
é a maior ponte suspensa em África 
e uma das 70 maiores do mundo, 
moçambique celebra o símbolo dos 
esforços que o povo desencadeou para 
a consolidação da sua independência, 
unidade nacional e superação das 
adversidades.
O Chefe do estado disse ainda que 
com a entrada em funcionamento desta 
ponte, novos desafios se colocam 
e moçambicanos são, mais uma vez, 
chamados a aprimorarem a sua 
competitividade, através do aumento 
da produção e produtividade
A Inauguração da ponte Maputo-
Katembe coincidiu com a celebração 
dos 131 anos da cidade de Maputo, a 
capital de Moçambique.
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Energia promove 
desenvolvimento 

e acesso a 
oportunidades

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, defende que a 
energia eléctrica promove o 
desenvolvimento, gera emprego, 

viabiliza a sustentabilidade ambiental, 
dissemina a justiça social e a inclusão 
no acesso a recursos e oportunidades 
e, por via disse, quer maior celeridade 
na electrificação rural e no aumento de 
novas ligações, como forma de garantir 
o acesso universal de energia eléctrica 
até 2030.
O Chefe do Estado, que falava 
recentemente no acto do lançamento, 
em Maputo, do Programa Nacional de 
Energia para Todos lançado, destacou 
a importância deste recurso para a 
elevação da produtividade industrial e 
redução do ciclo de pobreza, por meio 
da electrificação rural.
Trata-se dum projecto que prevê o 
incremento de novas ligações à rede 
nacional de energia eléctrica, das 

actuais 150 mil para 450 por ano, a 
partir de 2025.
O Programa Nacional de Energia 
para Todos prevê electrificação a 
dois níveis. O primeiro abrangerá as 
zonas densamente habitadas, já com 
infraestruturas de energia da rede 
nacional, mas que ainda não fazem o 
uso do recurso. Trata-se de áreas com 
potencial para actividades económicas 
e de rendimento, o que vai permitir, a 
médio prazo, a sustentabilidade do 
serviço de fornecimento de energia 
eléctrica. O segundo é para as regiões 
fora da rede nacional, através de 
sistemas solares residenciais e em mini-
redes, cobrindo pequenas comunidades. 
Com recurso a energias renováveis, o 
programa prevê a electrificação de 715 
centros de saúde, 804 estabelecimentos 
de ensino e operacionalizados 68 
sistemas de abastecimento de água 
até 2030.
O presidente Filipe Jacinto Nyusi 
assegurou que o fornecimento de 
energia eléctrica às famílias de baixa 
renda será feito sem negligenciar 
as parcerias para os projectos de 
produção com fins comerciais.
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Paúnde 
congratula 

participação 
ordeira do povo 

nas eleições 
autárquicas

O 
Membro da Comissão 
Política da FRELIMO e 
Chefe da Brigada Central 
de Assistência à província 

de Cabo Delgado, Filipe Paúde, 
congratula a população desta 
parcela do país pela participação 
massiva e ordeira nas eleições 
autárquicas de 10 de Outubro findo.
Filipe Paúde, disse que o clima de 
estabilidade que caracterizou todo 
processo eleitoral, desde a fase de 
recenseamento até ao anúncio dos 
resultados é sinal de que o povo 
moçambicano está ciente dos seus 
direitos plasmados na Constituição 
da República, um dos quais, a livre 
escolha dos órgãos autárquicos.
Paúde, falava aos membros e 
simpatizantes na sede Provincial do 

Partido FRELIMO, a sua chegada na 
cidade de Pemba, para entre vários 
pontos de agenda agradecer a 
população desta Província pela 
confiança depositada no processo 
eleitoral findo que culminou com a 
Victória desta formação política em 
Quadro de 5 conselhos autárquicos 
de Cabo Delgado.
Na ocasião, Filipe Paúde, apelou 
a população a colaborar com 
as autoridades da Justiça para o 
esclarecimento e responsabilização 
de casos criminais que ocorrem no 
seio da população.
Dirigindo se especialmente aos 
membros e simpatizantes da FRELIMO, 
pela passagem do dia 05 de 
Novembro dia da Legalidade, Filipe 
Paúde afirmou que a legalidade é 
um principio jurídico cuja efetivação 
depende de todos extratos da 
sociedade.
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FRELIMO encoraja 
população a 

aumentar níveis 
de produção 

agrícola em Tete

O 
Primeiro Secretário do Comité 
Provincial do Partido FRELIMO 
na Província de Tete, Fernando 
Bemane de Sousa, apela a 

população do distrito de Magoe para 
produzir em grandes quantidades os 
produtos agrícolas.
De Sousa destacou que o Presidente Filipe 
Nyusi tem exortado a população para 
produzir para o consumo, produzir para 
reserva a produzir para a comercialização. 
Neste distrito, o timoneiro da FRELIMO 
escalou a Localidade de Mussenguezi e a 
sede do Posto Administrativo de Chinthopo 
onde orientou comícios populares e 
sessões dos órgãos do Partido para 
aferir o nível de funcionamento com vista 
às Eleições Gerais de 2019.
Nos comícios populares, Fernando Bemane 
de Sousa divulgou as realizações do 

Governo aos diversos níveis, dos esforços 
empreendidos pelo Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi na busca da paz efectiva 
e desenvolvimento do pais, com exemplo 
evidente a recente inauguração da 
ponte Maputo-Katembe, a maior ponte 
suspensa de África e uma das 70 no 
mundo, actualizou a população que o 
recenseamento eleitoral com vista as 
Eleições Gerais com vista às Eleições 
Gerais terão inicio em Março de 2019 
e informou a população da vitória do 
Partido FRELIMO nas quatro autarquias 
da Provincia de Tete.    
Num Outro desenvolvimento, Benane 
de Sousa disse  em todos distritos, 
as mulheres estão envolvidas em 
actividades de geração de receitas 
e produção de hortícolas para o 
comércio, bem como na utilização de 
técnicas que ajudam a melhorar a 
produção e produtividade.
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Matavele 
trabalha com 

órgãos de base 
da FRELIMO em 

Gaza

I
nteirar-se do ambiente político, coesão 
interna nos órgãos, bem como auscultar 
as preocupações da população e falar 
da situação política do nosso País, 

concretamente nos esforços empreendidos 
pelo Presidente Filipe Jacinto Nyusi na busca 
da paz, através do diálogo permanente 
com o líder da Renamo, constitui agenda 
dos trabalhos que o Primeiro Secretário 
Provincial da FRELIMO em Gaza, Daniel 
Matavele tem realizado ao nível dos 
distritos.
No contacto com os órgãos de base do 
Partido, Matavele faz balanço positivo 
do grau do cumprimento das orientações 
do Partido ao nível central e do processo 
eleitoral autárquico que culminou com a 
vitória da FRELIMO em todos os municípios 
da província de Gaza.
Nos distritos, Daniel Matavele orienta 
igualmente reuniões populares no âmbito 

da prosseguimento da divulgação 
das decisões do 11º Congresso, das 
realizações do Governo e informar aos 
cidadãos sobre a actual situação político 
do país, com enfoque para o diálogo em 
curso rumo a paz efectiva.
Por seu turno, a população de Gaza 
pede a FRELIMO no sentido de acelerar o 
trabalho de expansão da rede eléctrica 
e de fontes de abastecimento de água 
potável. Pede ainda a intervenção 
das autoridades competentes face a 
onda de roubo de gado que, constitui 
uma preocupação recorrente das 
comunidades.
Em resposta a estas inquietações, o 
Primeiro Secretário do Comité Provincial 
da FRELIMO em Gaza, Daniel Matavele 
disse que  a FRELIMO, em coordenação 
com o Governo local, tem vindo a trabalhar 
na busca soluções destas e outras 
preocupações. “Porque só a FRELIMO é 
capaz de resolver os problemas do povo”, 
frisou.
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OMM reunida 
em III Sessão 

Ordinária 
do Conselho 

Distrital da em 
Homoine

A 
FRELIMO, na Vila Autárquica 
da Massinga reitera cumprir 
e fazer cumprir com o seu 
Manifesto Eleitoral, que ditou 

a sua vitória nas eleições do dia 10 
de Outubro último.
Esta informação foi prestada pelo 
Membro do Comité Central da 
FRELIMO e Chefe Adjunto do Gabinete 
Provincial de Preparação de Eleições 
na província de Inhambane, Daniel 
Chapo, que falava num encontro com 
os agentes económicos, fazedores 
da cultura, transportadores semi-
colectivos e desportistas, para 
agradecer o voto depositado à 
FRELIMO.
Segundo Daniel Chapo, a FRELIMO vai 
cumprir com o seu Manifesto Eleitoral, 

melhorando as condições de vida 
dos munícipes da vila da Massinga 
em particular e nos catorze distritos 
que compõem a província.
“Logo que fomos eleitos no dia 10 
de Outubro, no dia 16 do mesmo 
mês viemos aqui na vila da Massinga 
para lançarmos um grande projecto 
de reabilitação das vias de 
acesso, isto porque como partido 
reconhecemos que durante esses 
cinco anos passados pecamos muitos 
e assumimos, por isso estamos a fazer 
de tudo para melhorarmos as nossas 
vias de acessos, brevemente vamos 
ampliar o sistema de abastecimento 
de água da vila”, anunciou Daniel 
Chapo.
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