
1

Boletim Informativo
N° 528

28 DE JULHO DE 2016

Registo: 07/GABINFO - 2005

Paz e produtividade são determinantes 
para o desenvolvimento

Assegura Filipe Nyusi na Zambézia
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Segundo o 1º Secretário de Tete
Professores devem manter-se 
vigilantes e produzir
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Ficha Técnica

Nota Editorial 
A visão do conjunto foi sempre preponderante para se perceber 
Moçambique como Único.  Antes da formação da FRELIMO 
alguns compatriotas não tinham esta visão de olhar para o país 
como um todo, daí que alguns pensavam, por exemplo, que 
ao pedir a independência de Cabo Delgado a Portugal tinham 
resolvido o problema da colonização. Mas a FRELIMO ensinou 
aos moçambicanos que o país não era só Cabo Delgado e, que a 
luta só faria sentido se fosse para libertar todos os moçambicanos 
e não uma parte deles.
Esta visão do conjunto foi preponderante, pois sem ela não 
seríamos o  país que somos, com a extensão e diversidade 
geográfica que conhecemos, com o povo que temos, com a 
cultura e todas as especificidades que nos caracterizam.
Foi o Presidente Eduardo Mondlane o arquitecto desta visão 
do conjunto, e fez perceber aos moçambicanos que a sua força 
estava na Unidade e as diferenças deviam servir como factores 
de conhecimento de um e do outro, rumo a uma união para 
objectivos comuns.
Recentemente o Presidente da República e da FRELIMO, Filipe 
Jacinto Nyusi, orientou uma memorável aula de sapiência na qual 
recordou estes ensinamentos do passado, num jantar oferecido 
pelos empresários da província da Zambézia, na cidade de 
Quelimane.
Falando de improviso aos presentes, o Camarada Presidente 
instou-os a não olharem para si como empresários locais mas 
sim,  de Moçambique e com possibilidades de se afirmarem fora 
dos limites do nosso país.
“Vocês devem olhar para a província, para o país e para o mundo 
como uma oportunidade que podem conquistar. Não olhem 
para vocês como empresários de Mocuba, de Quelimane, da 
Zambézia. Vocês são empresários moçambicanos e com a vossa 
garra e visão podem evoluir para outros âmbitos e conquistarem 
mais mercados”,  enfatizou o Camarada Presidente.
Ora, nesta perspectiva da visão do conjunto, está claro que só os 
contextos são diferentes, mas o chamamento continua o mesmo. 
Se ontem o Presidente Eduardo Mondlane chamava os 
moçambicanos para se unirem e olharem para o país numa visão 
do conjunto e trabalharem todos para libertar a terra e os homens, 
hoje o Presidente Filipe Jacinto Nyusi chama os moçambicanos, 
e neste caso, em particular, os empresários, a olharem para as 
oportunidades de investimento como um todo e não somente 
onde se encontram, onde vivem, onde nasceram.
O Camarada Presidente estava a inspirar aos empresários a 
sua visão, também inspirada pelas acções e tradições gloriosas 
da FRELIMO e mostrou com esta acção, que a FRELIMO é o 
partido de transformações que age de modo a adequar-se 
permanentemente à realidade nacional e internacional.

Redação: Pedro Tiago e Fernando 
Chiconela

Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 
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O Presidente Filipe Nyusi, que visitou a 
Província da Zambézia semana fina, 
destacou que a paz e a produtividade 
são condições essenciais para o 
desenvolvimento do país.  O Chefe 

de Estado, que falava no Distrito de Mopeia, 
durante um comício popular, reconheceu que a 
actual conjuntura económica do país é adversa, 
apelando à população para aumentar a produção 
de alimentos, como forma de diminuir os efeitos 
da crise. 
Por outro lado, Nyusi apelou apelou a população 
para denunciar os inimigos da paz, que, movidos 
por motivos obscuros, aterrorizam a população 
por via das armas, dificultando a circulação destas 
e dos seus bens. Aliás, Mopeia é um distrito onde 

há presença de homens armados da Renamo, 
ao longo da Estrada Nacional Nº 1, perpetrando 
ataques. Nyusi referiu que ninguém deve usar 
arma para alcançar objectivos individuais, 
esclarecendo que a Renamo detêm armas 
ilegalmente, recordando que esteve sempre 
disponível para dialogar com Afonso Dhlakama 
mas este prefere continuar a matar o povo. “Nós, 
da parte do Governo, estamos a fazer de tudo 
para alcançar a paz no país.  Quando estivemos 
na província de Maputo, dissemos que se for por 
causa da segurança e falta de confiança entre nós 
e se a Renamo precisa de alguém para ajudar a 
dialogar com o Governo, nós aceitamos”, disse o 
Presidente da República, aludindo a participação 
de facilitadores internacionais no diálogo com a 
Renamo.
Em Mopeia, Nyusi visitou campos de produção de 
hortícolas, o mercado de peixe, bem como uma 
feira agrícola. 

Presidente 
Filipe Nyusi 

apela à paz e 
aumento da 

produtividade
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Desde semana finda, a Província da 
Zambézia dispõe de um laboratório 
de fertilização “in vitro” de embriões 
bovinos, inaugurado pelo Presidente 
Filipe Nyusi, na cidade de Quelimane. 

O empreendimento, orçado em 1,5 milhões 
de dólares norte-americanos financiados pela 
Holanda, tem capacidade para produzir dois mil 
embriões por ano.
“Com esta inauguração ficou claro que o processo 
de investigação e capacitação de moçambicanos 
está em curso. Este é um laboratório de alto 
nível de produção de embriões bovinos e vai 
melhorar muito a produção de leite e carne”, 
afirmou o Presidente da República no balanço 
da sua visita de trabalho de quatro dias a 

Inaugurado 
laboratório 

de embriões 
bovinos

Zambézia.  Por seu turno, Edson Teimoso, Chefe 
dos Serviços Provinciais de Pecuária na Zambézia, 
revelou que o laboratório tem capacidade para a 
produção anual de 260 animais prenhezes de alta 
capacidade produtiva, destinadas às populações 
no âmbito do Fomento Pecuário.
Espera-se que nos próximos quatro a cinco anos a 
produção de carne e leite na Zambézia cresça em 
cerca de sete por cento.
Para além deste laboratório, o Presidente Nyusi 
inaugurou também na cidade Quelimane 
os edifícios da Assembleia Provincial e 
da Procuradoria Provincial da Zambézia, 
empreendimentos previstos no programa de 
governação da FRELIMO.
“Sabemos que a distinção do poder executivo, 
judicial e legislativo significa criarmos condições 
patrimoniais próprias para um trabalho mais 
produtivo”, disse Filipe Nyusi na cerimónia.
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O Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
inaugurou recentemente no 
distrito de Muecate, Província de 
Nampula, o primeiro balcão do 
Millennium BIM integrado numa 

agência dos Correios de Moçambique
Assim, os residentes de Muecate passam a ter 
no mesmo balcão acesso a produtos e serviços 
bancários do Millennium BIM, bem como 
serviços postais dos Correios de Moçambique, 
empresa que ganha ainda com a requalificação 
do seu património imobiliário através da 
parceria com o mais antigo banco privado de 
Moçambique. 
Estão previstos mais de 500 pontos de contacto, 

Filipe Nyusi 
inaugura balcão 
Millennium BIM 

em Muecate

até final do ano, entre balcões e agentes 
bancários através do balcão de Muecate. A 
abertura do balcão terá impacto na vida da 
população, entidades e agentes económicos 
locais, uma vez que, o Millennium BIM é a 
primeira instituição financeira a disponibilizar o 
acesso aos serviços bancários naquele distrito. 
Com esta inauguração o Millennium BIM 
passa a contar com um total de 170 balcões 
distribuídos por todo o país. Só na Província de 
Nampula o Banco conta agora com 18 balcões 
quem prestam serviços a cerca de 4.000.000 de 
habitantes. 
No  cumprimento processo  de  bancarização  da  
economia moçambicana,  o  Banco está presente 
em todas as províncias do país  servidos por 2.500 
colaboradores que servem mais de 1,5milhões  de  
clientes.
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O Primeiro Secretário da FRELIMO 
na Província de Tete, Fernando 
Bemane de Sousa, orientou no 
passado dia 23 de Julho uma 
reunião com os professores das 

Escolas Primárias Completas Mateus Sansão 
Muthemba e Canongola, filiados ao partido 
libertador. 
Na reunião, Fernando Bemane de Sousa 
enalteceu a contribuição dos docentes no 
desenvolvimento da Província de Tete e inteirou-
se das suas condições sociais e de trabalho. 
Igualmente, o Primeiro Secretário do Comité 
Provincial vincou a necessidade da vigilância 
permanente nos bairros da Cidade de Tete, face 

à eventual infiltração de elementos das forças 
desestabilizadoras. Aquele dirigente do partido 
FRELIMO em Tete recordou aos professores que a 
Independência de Moçambique foi conquistada 
por jovens corajosos como Eduardo Mondlane, 
Samora Machel, Joaquim Alberto Chissano, 
Josina Machel, Armando Emílio Guebuza, 
Alberto Joaquim Chipande, entre outros, que 
entregaram às suas vidas à causa nacional sem 
nenhuma remuneração nem viaturas. 
Destacando o papel do professor na formação 
de cidadãos conscientes e nacionalistas, 
Fernando Bemane de Sousa apelou os docentes 
para participarem activamente na produção de 
comida e na sensibilização dos cidadãos para 
participarem nos esforços para a erradicação da 
fome. 

Fernando de 
Sousa apela os 
professores à 

vigilância
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O 
Partido FRELIMO no distrito 
KaMubukwana promoveu no sábado 
uma acção de capacitação para os 
secretários de Células dos seis comités 
locais do Bairro George Dimitrov. A 

iniciativa visou dotar aqueles dirigentes do Partido de 
mecanismos de funcionamento dos órgãos de base, 
planificação das actividades, quotização, mobilização, 
gestão estatística, circulação de informação e 
vigilância nos quarteirões, tendo em conta a 
necessidade de aprimorar o seu funcionamento e 
imprimir maior dinâmica e proactividade no partido 
rumo ao XI Congresso. Na sua intervenção no evento, 
Rui Matusse, Secretário para Organização, Mobilização 
e Propaganda no Comité do Distrito Municipal de 
KaMubukwana, precisou que os representantes dos 

órgãos internos do partido devem estar dotados de 
conhecimentos que permitam liderar processos e 
enfrentar os desafios, com destaque para as eleições 
internas e autárquicas de 2018. 
Com efeito, Rui Matusse apelou aos participantes 
para se esforçarem no domínio dos conteúdos a 
serem ministrados, a fim de os transmitirem às bases 
e aos quadros do Partido, ressalvando a importância 
de prestação de contas e transparência no uso dos 
fundos provenientes das quotas dos membros.
A maioria dos participantes à capacitação foi eleita no 
último processo de restruturação dos órgãos internos, 
nomeadamente células e comités de círculos. 
O evento contou com a participação do vereador 
da área dos transportes na cidade de Maputo, dos 
membros da Assembleia Municipal e dos primeiros 
secretários dos comités de círculos daquele ponto da 
cidade.

Secretários de 
KaMubukwana 
beneficiam de 

capacitação
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COMISSÃO POLÍTICA
COMUNICADO DE IMPRENSA

Sob direcção do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da FRELIMO, teve lugar 

no dia 27 de Julho de 2016, na Sede Nacional da FRELIMO, a 70ª Sessão Ordinária da 

Comissão Política, com o objectivo de analisar a actual situação política, económica e 

social do País.

1. A Comissão Política saúda o Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, pela 

participação em Kigali, Ruanda, nos dias 17 e 18 de Julho, na 27ª cimeira dos Chefes 

de Estado e de Governo da União Africana, com o objectivo de dinamizar o processo 

de integração continental, a reafirmação das relações de amizade e a promoção e 

consolidação das parcerias para o desenvolvimento.

2. A Comissão Política saúda o Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, pela 

visita à Província da Zambézia, de 21 a 24 de Julho de 2016, no quadro das Visitas 

Presidenciais, que constituem momentos de interação e contacto directo com o 

povo, para uma análise conjunta das dinâmicas e desafios nacionais, num espírito de 

total abertura, um verdadeiro exercício democrático, de cidadania activa e Inclusiva 

no processo de governação;  

3. A Comissão Política nota, nestas Visitas Presidenciais, a preocupação da 

população pelo resgate da paz efectiva e pelo desenvolvimento inclusivo e 

sustentável; e a tomada de consciência de que a produção e a produtividade nos 

vários sectores de actividade, são os principais factores rumo ao desenvolvimento 

do nosso país.

4.  A Comissão Política enaltece os esforços empreendidos pelo Camarada 

Presidente FILIPE JACINTO NYUSI para restaurar a paz plena no nosso país e saúda 

o diálogo reforçado com a presença dos facilitadores internacionais, fazendo votos 

para que com a maior brevidade possível o caminho para a paz efectiva e duradoura 

seja encontrado e que a calmia volte ao país.

5.  A Comissão Política condena a Renamo e seu líder que não obstante estar 



9

em sede negocial com os termos por ela sugeridos mas por outro lado continua 

a realizar acções armadas, o que constitui sinal inequívoco de que está apenas 

interessada em atrasar o desenvolvimento de Moçambique e  dos moçambicanos.

6.  A Comissão Política saúda o Governo e a Bancada Parlamentar da FRELIMO, pela 

firmeza no trabalho realizado em defesa do interesse nacional, que culminou com 

a aprovação, pela Assembleia da República, do Orçamento do Estado rectificativo 

e respectivo PES, instrumentos preponderantes para implementação da agenda de 

desenvolvimento rumo ao bem-estar e a encoraja a prosseguir com o seu trabalho.

7. A Comissão Política avalia positivamente o trabalho em curso do Gabinete de 

Preparação do 11º Congresso fundamentado pelo princípio de trabalho do nosso 

Partido que defende que a “a vitória prepara-se, a vitória organiza-se”.  

8. A Comissão política exorta o povo moçambicano a continuar empenhar-se 

no aumento da produção e da produtividade, em todos os sectores, contribuindo, 

assim, para a operacionalização do PQG, e insta o Governo a apostar, cada vez mais, 

nos recursos internos para fazer face à crise internacional e reduzir a vulnerabilidade 

da economia aos choques externos.

9. A Comissão Política saúda participação, com sucesso, dos nossos atletas nos 

jogos da CPLP e nos mundiais de Karate, assim como da conquista do bi-campeonato 

mundial na modalidade de Rope Skipping, feito que elevou bem alto a bandeira 

da moçambicanidade e renovou a nossa esperança num futuro promissor para o 

nosso país. 

10. A Comissão Política saúda as Forças de Defesa e Segurança pelo seu empenho 

na prevenção e combate ao crime, protecção das populações e manutenção da Lei, 

Ordem e Segurança Públicas, bem como na defesa da integridade territorial.

50 ANOS
UNIDOS NA LUTA CONTRA A POBREZA

FRELIMO, A FORÇA DA MUDANÇA!
 

Maputo, Julho de 2016
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A Organização da Juventude 
Moçambicana no distrito de Bilene, 
Província de Gaza ofereceu um 
almoço para 75 crianças e 16 idosos. 
Para a realização deste evento, 

a OJM contou com o apoio dos membros 
desta agremiação, Comité Distrital do Partido 
FRELIMO, Administrador do Distrito, Presidente 
do Conselho Municipal e de empresários.
Ibrahimo Jane, Secretário Distrital da OJM 
em Bilene, disse aquele gesto visa confortar 
as crianças e idosos desfavorecidos naquela 
parcela do país. Jane acrescentou, em nome do 
Comité Distrital da OJM, que a solidariedade 
com as famílias desfavorecidas será contínua. 

OJM Bilene 
oferece almoço 
para crianças e 

idosos
Por sua vez, os visados elogiaram o gesto social 
da OJM, classificando como a demonstração 
clara de os Jovens da FRELIMO estão 
engajados na melhoria das condições dos mais 
desfavorecidos. Importa referir que no presente 
mês, a OJM ofereceu géneros alimentícios 
constituídos por arroz, açúcar e farinha bem 
como artigos de vestuário a 70 crianças órfãs.
A  Organização  da  Juventude  Moçambicana 
foi  criada a  29  de  Novembro  de  1977,  
marcando  o  início  de  uma  fase histórica no 
desenvolvimento juvenil em Moçambique. 
Surgia  assim  a  primeira  organização  juvenil  
unitária  com  a  tarefa  de educar,  unir  e 
organizar  a  juventude  moçambicana  para  a  
realização  das tarefas de reconstrução nacional 
e de edificação de uma sociedade justa, de 
progresso e de paz.


