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Ficha Técnica

Nota Editorial 
Maputo acolheu na semana passada a 
Conferência Nacional de Validação da Política 
de Emprego, iniciativa que visa estimular o 
auto-emprego e reforçar os mecanismos de 
inclusão, produção e geração de rendimentos 
e Moçambique.
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
que orientou o encontro, defendeu que o 
emprego constitui uma das faces visíveis do 
acesso à riqueza, na medida em que propicia 
um rendimento e contribui para o sustento 
familiar, permitindo um desenvolvimento do 
país. Por outro lado enfatizou a necessidade 
de as empresas apostarem cada vez mais 
no desenvolvimento de competências dos 
recursos humanos, concorrendo para o 
aumento da produção e da produtividade.
Há ideia de que o desenvolvimento dos 
recursos humanos é um custo, no entanto, são 
os que mais investem nos seus trabalhadores 
que mais inovação conseguem e tornam-se 
mais competitivos no mercado.
A Validação da Política de Emprego surge 
como resposta do Governo de Moçambique às 
exigências da indústria produtiva que impõem 
cada vez maior competitividade. 
Para uma melhor orientação dos moçambicanos 
em torno desta matéria, foi lançado o 
Observatório do Mercado de Emprego, um 
recurso que contém informações fiáveis sobre 
a situação de emprego no País. Trata-se de 
um instrumento de apoio à planificação para 
o Governo e que permite melhor gestão de 
capital humano existente.

Redação: Fernando Chiconela e 
Pedro Tiago

Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 
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O 
Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, efectuou 
de 2 a 3 de Junho uma visita de 
trabalho à Cidade de Maputo. 
Na capital do país, o Chefe do 
Estado escalou os distritos 

municipais de KaMavota, KaMpfumu, KaNyaka, 
KaMubukwana e KaMaxakeni, onde reuniu-se 
com os governos locais e diversos segmentos da 
sociedade. 
Filipe Nyusi orientou comícios populares e visitou 
empreendimentos de interesse económico e social, 
assistiu à cerimónia de graduação de profissionais 
de Saúde no Instituto Superior de Ciências de Saúde 
de Maputo, visitou a feira de pescado de Kanyaka, a 
feira agro-pecuária de George Dimitrov e as obras 
de requalificação deste bairro. No final da visita, o 
Chefe de Estado manifestou-se satisfeito com o 
desempenho do Governo da Cidade e da edilidade 
de Maputo no que tange o desenvolvimento de 

infra-estruturas, requalificação urbana, combate à 
criminalidade e congratulou os camponeses que, 
em poucas áreas disponíveis, têm contribuído 
muito com a sua produção no mercado.
Quanto à problemática de transporte para a Ilha da 
Inhaca, Filipe Nyusi revelou que até ao final do ano 
estará em operação uma embarcação nova para 
transporte de passageiros e carga, tendo em vista 
uma solução sustentável e duradoira. 
Aos empresários, o Chefe de Estado desafiou-
os a aumentar a produção e a produtividade 
para superar a crise económica, resultante da 
conjuntura internacional que limita as exportações 
e consequente captação de divisas.
Apesar de concentrar apenas 5,4% da população 
do país, Maputo é responsável por 20,2% do PIB de 
Moçambique. Os setores de comércio, transporte 
e comunicações e indústria manufatureira são os 
mais significativos, contribuindo, respectivamente, 
com 29,6%, 29,5% e 12,4% da produção 
nacional, de acordo com o Relatório Nacional de 
Desenvolvimento Humano (PNUD, 2006).

Investir nos 
transportes e 
agricultura é 

prioridade
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O Presidente Filipe Nyusi 
desafiou aos graduados 
do Instituto Superior de 
Ciências de Saúde de Maputo 
(ISCISA) a empenhar-se para 

ajudar o país a superar crises, incluindo a sócio-
económica.
Perante cerca de 200 licenciados nas áreas de 
pediatria, saúde materna, serviço social, nutrição, 
e radiologia o Chefe de Estado, que discursava 
por ocasião da IX cerimónia de graduação de 
estudantes de enfermagem, frisou que perante 
a actual situação económica e social, e face 
adversidades que o país atravessa, é importante 
que todos trabalhem arduamente. 
“Se o nutricionista, aqui formado, conseguir 
orientar as populações no sentido de racionalizar 

Filipe Nyusi 
desafia 

enfermeiros 
a combater a 

crise
os poucos recursos disponíveis na época de 
estiagem, estará a contribuir para este objectivo. 
Se os enfermeiros de saúde materna e os 
pediatras abraçarem com afinco as suas tarefas, 
teremos reduzidas as mortes de mães durante 
os partos e, igualmente, de crianças”, ressalvou 
Filipe Nyusi, recordando que a crise que afecta o 
país só poderá ser superada se os moçambicanos 
estiverem saudáveis. 
O ISCISA já graduou 1.300 técnicos superiores 
que foram colocados no sistema de saúde 
nacional visando a melhoria da prestação de 
serviços.  Para a formação do pessoal de saúde, 
nomeadamente médicos e enfermeiros, o país 
contava em 1975 com apenas 4 Instituições. Após 
a independência, o Governo elevou o número 
para 16 unidades, incluindo universidades e 
insitutos médios vocacionados para a formação 
de técnicos de medicina, parteiras, farmácias, 
entre outras áreas.
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O 
Secretário-Geral da 
FRELIMO, Eliseu Machava, 
deplorou na sua visita à 
Província de Inhambane, 
a tentativa de certos 
sectores políticos e da 

“media” de associar crimes hediondos que 
ocorrem no País a factores políticos, com o 
objectivo de denegrir a imagem do Governo e 
do Partido FRELIMO.
O dirigente disse na ocasião que a FRELIMO é 
defensora dos direitos humanos, razão por que 
insiste no diálogo para convencer a Renamo 
a parar de torturar e assassinar cidadãos 
indefesos. Machava recordou que a FRELIMO 
concedeu a liberdade de expressão e de opinião 
a todos os cidadãos, dentro dos parâmetros 
aceitáveis numa sociedade, e, por outro lado, 

Liberdade de 
expressão 
é um pilar 

fundamental
no final da luta armada de libertação nacional, 
o partido libertador entregou às organizações 
humanitárias todos os soldados coloniais 
capturados; em 2014 o Governo liderado da 
FRELIMO perdoou e restituiu à liberdade vários 
membros de partidos políticos envolvidos em 
práticas criminosas e, em Dezembro de 2015, 
concedeu indulto a cidadãos que cumpriam 
penas nas prisões, por reconhecer o valor da 
vida humana. 
Por fim, Eliseu Machava apelou àqueles que 
propalam falácias para denegrir a FRELIMO para 
condenar de forma veemente os actos bárbaros 
da RENAMO, responsável pelas mortes, raptos, 
roubos e sabotagem no País.
Sobre a crise económica que afecta 
Moçambique, resultante da difícil conjuntura 
internacional, alertou para que não seja 
aproveitada para dividir os moçambicanos, mas 
sim um incentivo para o aumento da produção 
e da produtividade.
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O 
Primeiro Secretário da 
FRELIMO na província 
da Zambézia, Paulino 
Santo Lenço, escalou 
recentemente os distritos 
de Lugela, Mocuba e 

Namacurra, no prosseguimento da assistência e 
apoio aos órgãos de base do Partido.
Naqueles distritos, Paulino Lenço orientou  sessões 
extraordinárias com os Secretariados dos Comités 
Distritais, alargadas a outros quadros, onde foi 
informado sobre as actividades do Partido em curso 
e ponto da situação política, económica e social.
Manteve, igualmente, encontros com a população 

onde deixou mensagem da paz e uma exortação 
para que os cidadãos continuem engajados na 
produção no âmbito de combate à pobreza. 
Na visita, Lenço reuniu-se também com as 
Organizações Sociais do Partido, nomeadamente, a 
Associação dos Combatentes da Luta de Libertação 
Nacional, Organzação da Mulher Moçambicana 
e Organizaçãoda Juventude Moçambicana, para 
avaliar o seu grau de funcionamente.
Ainda nestes distritos, Paulino Santo Lenço inteirou-
se do grau documprimento das decisões da V 
Sessão do Comité Central, das acções dos quadros 
Partido no eesclarecimento da população em torno 
do custo de vida e da necessidade de preservação 
da Paz e Unidade Nacional.

Paulino Santo 
Lenço trabalha 
com os órgãos 

de base
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T  
eve lugar na sala de Sessões 
do Comité Distrital da FRELIMO 
em Moatize a 76ª Sessão 
Ordinária do Secretariado do 
Comité Distrital presidida pelo 
Camarada Luciano Waitala 1º 

Secretário do Comité Distrital para apresentação do 
Secretario de Administração e Finanças do Comité 
Distrital, o recém-eleito o Camarada Bendito 
Segredo, e da Chefe de Sector a Camarada Catarina 
da Graça Chassauca. Na sessão foi igualmente 
analisada a situação política no País e efectuado o 
balanço da 7ª Sessão do Comité Distrital e contou 
com a participação 7 membros dos 9 convocados.

FRELIMO 
dinamiza as 
células  na 

Província de 
Tete

Maravia 
O Secretário para Organização Mobilização e 
Propaganda do Comité Distrital, Alex Maurício, 
reuniu-se com os Primeiros Secretários dos Comités 
de Círculo de Fíngoè, com objectivo de avaliar o 
funcionamento das células. Tomaram parte da 
reunião 8 secretários da Organização Mobilização e 
Propaganda dos Comités de Círculo do Distrito da 
Marávia.
 
Mutarara 
O Secretariado do Comité de Zona de Inhangoma, 
reuniu-se  com os membros e a população do 
povoado de Chirimbue para analisar a situação 
política no País; desmentir os pronunciamentos 
falsos da Renamo, bem como o funcionamento das 
células. Participaram no evento 408 pessoas.
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C
erca de 20 projectos dos 
Combatentes da Luta de 
Libertação Nacional na Província 
de Inhambane, foram financiados 
recentemente com fundo 
aplicados pela Direcção Provincial 

dos Combatentes neste ponto do país, no âmbito 
da implementação do Fundo da Paz e Reconciliação 
Nacional, instituído pelo Governo de Moçambique 
em 2014.
Dados disponibilizados pela Direcção Provincial dos 
Combatentes em Inhambane (DPCI), indicam que 
o financiamento vai permitir a operacionalização 
de  projectos nas áreas de comércio, agricultura 
e pecuária. Refere ainda que num total de 1116 
propostas de projectos já submetidos pelos 
Combatentes, neste o ano de 2015, cerca de 100 
poderão ser financiado ainda no decurso do 
presente ano. 
A Direcção Provincial dos Combatentes em 
Inhambane explica que para a assegurar os 
reembolsos dos valores alocados aos mutuários, os 

beneficiários são submetidos a uma capacitação 
permanente em matéria de gestão de projectos, 
sustentabilidade e controlo financeiro. A DPCI 
espera esta iniciativa tenha impacto positivo, não 
só nas famílias dos combatentes, mas também 
na sociedade, através da oferta de emprego às 
comunidades locais.
Uma outra componente privilegiada nos 
pacotes ministrados durante as capacitações dos 
mutuários tem a ver com a monitoria e avaliação 
da implementação dos projectos, conhecimento 
considerado fundamental para garantir o reembolso 
dos valores.  A DPCI esclarece ainda aos combatentes 
que o Governo não está a oferecer dinheiro aos 
combatentes. “Esta iniciativa visa melhorar a 
qualidade de vida deste grupo social, daí a obrigação 
de se proceder ao reembolso, respeitando regras 
estabelecidas neste processo, de forma a permitir o 
financiamento de outros projectos já submetidos”. 
A província de Inhambane conta actualmente com 
7448 combatentes, dos quais 243 são veteranos da 
luta de libertação nacional e 7205 combatentes pela 
soberania, integridade territorial e da democracia.

Fundo da Paz e 
Reconciliação 

financia projectos 
em Inhambane


