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Viemos a Gaza entregar as obras
que prometemos

Filipe Nyusi no fecho da edição 2016 das visitas presidenciais

O Presidente da República, Filipe Nyusi, recebeu Quarta-feira última em Washington, capital 
dos Estados Unidos da América, o Prémio Internacional de Liderança sobre a Conservação da 
Natureza, no primeiro dia da visita àquele país. O prémio, atribuído pela Fundação Internacional de 
Conservação dos Estados Unidos da América (ICCF), surge em reconhecimento do compromisso 
e das acções desenvolvidas pelo governo moçambicano, no âmbito da conservação da natureza.
A gala de premiação, teve lugar no Congresso e foi dirigido pelo Presidente da Fundação, perante 
senadores, congressistas, entre outras individualidades mundiais. Em África já receberam o prémio 
os antigos presidentes da Tanzânia, Botswana, Senegal, Gana e Chade.

Filipe Nyusi recebe prémio internacional nos Estados Unidos
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Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 

O camarada presidente terminou na semana passada o seu périplo pelo 
país  no âmbito das Visitas Presidenciais. Foi uma caminhada longa na qual 
percorreu 51 distritos, 04 distritos Municipais, 11 Postos Administrativos, 07 
Localidades e 03 Povoações: para o Camarada Presidente, deu gosto 
fazer este périplo, pois o momento foi de contacto directo com o seu 
povo, para de perto vivenciar os desafios, ouvir as preocupações, ideias, 
conselhos e críticas sobre a sua governação.

O principal enfoque nestas visitas que agora terminam foi o apelo para 
o aumento da produção e produtividade, mensagem que, quanto a nós 
foi acatada, aliás, o povo sabe e comunga a ideia de que só com o 
trabalho é que podemos vencer todos os desafios do momento. É ciente 
disso que em todos os locais que o Camarada Presidente escalou, não 
faltaram mensagens de condenação às acções armadas da Renamo, o 
que demonstra que população já percebeu que este partido armado é o 
principal obstáculo para o cumprimento do nosso desígnio comum de tudo 
fazermos rumo ao desenvolvimento.

O povo, em todos os locais que escalou, saúda o Camarada Presidente, 
que desde sempre teve uma postura de abertura para o diálogo, saúda 
sobretudo a sua paciência e visão de não dar espaço às manobras da 
Renamo, pois o que ela quer é nos arrastar para um conflito generalizado 
e assim destruir todos os esforços de todo um povo para atingir o seu bem-
estar. O apelo que o Camarada Presidente faz ao povo para a entrega ao 
trabalho, aumentando a produção e produtividade, através do aumento 
dos campos de produção, diversificando a produção, explorando as 
potencialidades de cada região de acordo com as condições agro-
ecológicas, apostando nas novas técnicas de produção intensiva e em 
vários ciclos, mostram clareza nos objectivos do nosso Presidente sobre o 
que é importante para um país.

Aliás, o Camarada Presidente sempre afirmou que com o aumento da 
produção, não garantimos somente a segurança alimentar e nutricional, 
mas também a geração de renda, através da venda de excedentes. Assim 
com a diminuição de importação de bens de consumo, em particular, os 
alimentares, vamos poupar o orçamento, tanto familiar, assim como do 
Estado, pois o que importamos hoje, com o aumento da produção e 
produtividade estará disponível no nosso próprio país.

O seu esforço é no sentido de produzirmos cada vez mais e contar com 
as nossas próprias forças para acabar com a crise, daí que lhe vimos 
recentemente em Manica no 1º Fórum Internacional dos Empresários 
dos Sectores Agrário e Pesqueiro onde as potencialidades agrícolas e 
pesqueiras do país em toda a sua cadeia de valor foram mais uma vez 
divulgadas, uma sua iniciativa para a busca de possíveis soluções, e neste 
momento está em viagem para os Estados Unidos da América (Washington 
e Nova Iorque) e a agenda é sempre a mesma: expor as oportunidades 
de negócios do país e encontrar soluções para a crise que atravessamos.

O Camarada Presidente está à frente das iniciativas que podem nos libertar 
da crise, e desdobra-se pessoalmente, e sempre à frente, mostrando-nos o 
caminho que devemos seguir para que este momento menos bom que o 
país atravessa se constitua numa oportunidade para despertar a nossa 
capacidade produtiva interna. E nós como povo queremos dar o conforto 
ao nosso Presidente de que são certos os seus caminhos para a busca de 
uma paz efectiva, que comungamos com o seu ideal de desenvolvimento, 
pelo que tem todo o nosso apoio e confiança.

Nós, “os patrões” da sua governação reconhecemos e enaltecemos o seu 
trabalho abnegado em prol da pacificação do país e do desenvolvimento 
e queremos dizer de viva voz avante camarada Presidente para a vitória 
em todas as frentes.

Colaboração: Adilson Virgílio, Emeriy 
Kere-Kere, Hendro Nhavene e Artur 
Ricardo
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O 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, escalou a Província de Gaza na 
última etapa das visitas presidenciais às 
províncias. Naquela província, Filipe Nyusi 

inaugurou em Mapai uma subestação e o Hospital 
Distrital, infra-estruturas que vão fornecer energia e 
serviços de saúde à zona norte de Gaza. Ainda em 
Mapai, o Chefe de Estado inaugurou serviços de 
restauração e de camas na carreira de comboio da 
Linha de Chicualacuala, que se estende em cerca de 
500 km desde a Cidade de Maputo até a fronteira 
com o Zimbabwe. 
No distrito de Mabalane, Filipe Nyusi inaugurou o 
edifício do Tribunal Judicial Distrital e o Museu em 
Memória dos 75 Presos Políticos encarcerados pela 
PIDE durante a Luta de Libertação Nacional. Os 75 
nacionalistas foram presos pela PIDE na África do Sul 
e Suazilândia devido ao seu envolvimento na luta 
pela libertação de Moçambique. Naquela cadeia 
sofreram torturas que criaram, em muitos deles, 

Filipe Nyusi 
inaugura infra-

estruturas 
e serviços 

prometidos
sequelas irreparáveis e que levaram parte deles à 
morte. Além das inaugurações, enquadradas no 
âmbito das promessas feitas a população de Gaza 
pelo Governo da FRELIMO, o chefe de Estado visitou 
empreendimentos como a machamba da Penitenciária 
de Mabalane, com uma área de 850 hectares e 
capacidade para produzir mil toneladas de milho 
por época, além de legumes e hortícolas. No Distrito 
de Massangena, Filipe Nyusi visitou a propriedade 
de Juliasse Vilanculos, um criador de gado de 85 
anos de idade que tem 876 bovinos, 97 caprinos e 
124 ovinos. Massagena, com 18 mil habitantes, tem 
um efectivo de gado de 22 mil cabeças.
Segundo a constatação do Chefe de Estado, 
apesar das imensas dificuldades impostas pela 
seca e estiagem, a população de Gaza continua 
empenhada na produção e na melhoria das suas 
condições de vida. 
O Governo de Moçambique elegeu a agricultura, 
a energia, o turismo e as infra-estruturas como áreas 
de seguimento intensivo do Plano Quinquenal do 
Governo.



4

O 
Presidente da República Filipe 
Jacinto Nyusi inaugurou semana 
passada em Mapai, Província 
de Gaza, uma subestação de 

110 kV que irá fornecer energia eléctrica 
às sedes distritais de Mapai, Massangena, 
Chicualacuala e Dindiza, bem como aos postos 
administrativos de Machaila e Combomune. 
O empreendimento custou ao Governo 52.5 
milhões de dólares americanos, financiados 
pelo Exxim Bank da Coreia do Sul, e incluiu, além 
da subestação, a construção de uma linha de 
transporte de 245 km entre a Subestação de 
Lionde, em Chókwè, e a vila de Mapai, bem 
como uma rede de distribuição de energia 
eléctrica de cerca de 540 km. 
Segundo o Presidente da República a energia 

é um pilar fundamental para o desenvolvimento 
de Moçambique e o Governo continuará a 
envidar esforços para aumentar a cobertura 
da rede energia eléctrica em Moçambique.
Com a inauguração daquele empreendimento, 
todos os 11 distritos da Província de Gaza 
passam a ser cobertos pela energia eléctrica 
da rede nacional.
Para chegar a Mapai, o Chefe de Estado fez 
uma curta viagem de comboio, inaugurando 
deste modo os novos serviços oferecidos pelos 
Caminhos de Ferro de Moçambique na linha 
de Chicualacuala. Trata-se de serviços de 
restauração e de camas para repouso em 
carruagens especiais durante a viagem mais 
de 500 km, desde Maputo até à Vila Eduardo 
Mondlane, na fronteira com o Zimbabwe, 
passando por Mapai.

Cumprida 
promessa de 
fornecimento 

de energia aos 
distritos de  

Gaza
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F
oi inaugurado semana finda, pelo Presidente 
Filipe Nyusi, o Hospital Regional de Mapai, 
um empreendimento que vai beneficiar as 
populações dos distritos da zona norte da 

Província de Gaza, nomeadamente Chicualacuala, 
Chigubo, Massangena, bem como parte de 
Mabalane e Massingir, além das populações da 
vizinha República do Zimbabwe. 
Aquela infraestrutura sanitária oferece serviços de 
consultas, internamento com 70 camas, medicina, 
cirurgia, maternidade com 14 camas, pediatria, 
estomatologia, banco de sangue, radiologia e 
morgue. O hospital conta ainda com dois médicos 
de clínica geral e um médico dentista, uma 
equipa completa do bloco operatório, enfermeiros, 
parteiras, pessoal de apoio, ambulâncias e serviços 
de hotelaria hospitalar.
Antes da entrada em funcionamento do Hospital de 

Filipe Nyusi 
inaugura 

hospital de 
referência em 

Mapai
Mapai, os doentes da zona norte de Gaza tinham 
que percorrer entre 300 a 500 km até Chókwè, 
para encontrar um hospital de referência. As 
obras custaram cerca de 100 milhões de meticais, 
financiados pelo Reino da Bélgica.
Mapai, situado a norte da Província de Gaza, foi 
recentemente elevado à categoria de distrito, com 
uma superfície de 2.435 quilómetros quadrados e 
mais de 22 mil habitantes. O perfil epidemiológico 
da Província de Gaza inclui doenças como a 
malária, tuberculose, doenças diarreicas e HIV/SIDA.
Desde o fim da guerra de desestabilização, em 
1992, a rede sanitária nacional está a crescer 
rapidamente. Em 1992 tinha disponíveis cerca de 
13 mil camas para internamento de doentes, número 
que subiu para mais de 20 mil, em 2013.
As províncias da Zambézia, Nampula e Maputo 
são as que contam com o maior número unidades 
sanitárias. 
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N
o prosseguimento da sua visita à 
Província de Gaza, o Presidente Filipe 
Nyusi visitou a Feira Pecuária de 
Mabalane, para se inteirar do processo 

de comercialização de gado, no âmbito do 
Projecto Prosul. 
Naquelas infraestruturas, os criadores vendem 
os animais a preços competitivos, determinados 
pelo Comité de Gestão da Feira. O preço 
praticado actualmente na feira decorre às 5ª 
feiras é de 35 Mt/Kg e frequentam a mesma os 
exploradores de talhos e de matadouros da 
Cidade de Maputo e da Província de Gaza. 
Desde Março último, já foram comercializados 
240 animais naquele local.
O Prosul é um projecto do Governo de 
Moçambique cujo objectivo é o desenvolvimento 

Feira 
de Gado de 
Mabalane 

comercializou 240 
cabeças desde 

Março de cadeias de valor nos corredores do 
Limpopo e Maputo, que actua em 19 distritos 
e tem como objectivo melhorar a renda dos 
pequenos agricultores. 
A Província de Gaza conta, no âmbito do 
Projecto Prosul, com quatro feiras agropecuárias 
distribuídas por igual número de distritos 
e que visam regular a comercialização de 
gado, prevenir o roubo e a especulação na 
comercialização dos animais. No âmbito daquele 
projecto moçambicano, estão a ser construídos 
21 fontes de água para abeberamento de 
gado.
Antes da seca severa que afecta o sul e o 
centro do País, a Província de Gaza contava 
com mais de 250 mil cabeças de gado. 
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O 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
vincou em Gondola, Província de 
Manica, que Moçambique deve 
deixar de fazer parte do mapa da 

fome e da pobreza. O Chefe de Estado instou 
os produtores e os investidores a engajarem-se 
na reversão do défice da produção de alimentos 
que se verifica no País. Filipe Nyusi, que discursava 
na abertura do Primeiro Fórum Internacional dos 
Empresários Agrários e Pesqueiros, realizado no 
dia 12 do mês em curso em Gondola, mostrou-se 
inconfor-mado com a condição de Moçambique 
ser um país deficitário em produtos alimentares, 
41 anos depois de ter definido a agricultura 
como base do desenvolvimento. O Presidente 
da República acredita que o engajamento de 
todos na produção, pode ser parte da solução 
dos problemas prevalecentes na economia 

moçambicana. Para Filipe Nyusi, a agricultura, 
pecuária, pesca, piscicultura e aquacultura e 
as florestas são sectores que devem conduzir 
o processo de transformação estrutural da 
economia nacional. O Chefe de Estado orientou 
que se aposte na aquacultura, cujo potencial de 
produção nacional em infra-estruturas costeiras 
como oceânicas está na ordem de um milhão de 
toneladas. 
“O país dispõe de mais de 2400 quilómetros de 
costa, de mais de 100 quilómetros quadrados de 
águas marinhas e outros cerca de 16 mil quilómetros 
quadrados de águas interiores, condições de 
sobra para se investir no aumento da produção 
pesqueira”, sublinhou Filipe Nyusi.
O Governo está a promover o uso de novas 
tecnologias e o acesso ao crédito bancário, 
mercados e a assistência técnica, de modo a 
viabilizar o objectivo de levar o País a produzir 
para a sua auto-suficiência alimentar e exportação.

Moçambique 
deve ficar fora do 
mapa da fome e 

da pobreza



8

O
s órgãos de base da FRELIMO na 
Província de Tete estão a intensificar 
os trabalhos de preparação do 
11º Congresso, marcado para 26 

de Setembro a 01 de Outubro de 2017, na 
Cidade da Matola, Província de Maputo. 
A magna reunião é momento de reforço da 
coesão entre os militantes, consolidação da 
Unidade Nacional, da Paz e da afirmação dos 
moçambicanos na luta pelo desenvolvimento.
A chefe da Brigada de Assistência ao Comité 
de Zona de Chitima, Distrito de Cabora 
Bassa, Ivânia Mussagy e membro do Gabinete 
Distrital de Preparação do 11º Congresso em 
Tete, reuniu-se recentemente com a população 
do povoado de Cahó, para auscultar as 
suas preocupações bem como proceder à 
actualização do número de membros da 
FRELIMO. Participaram no encontro mais de 

Órgãos de 
Base aceleram 
preparação do 

11º Congresso da 
FRELIMO

100 pessoas. Ainda em Chitima, o Chefe da 
Brigada de Assistência a Localidade de 
Nhacapiriri, Francisco Chicote, reuniu-se com os 
membros do Comité de Círculo de Cabvewe, 
no quadro da revitalização do Secretariado, 
actualização do calendário do Gabinete 
Distrital de Preparação do 11º Congresso da 
FRELIMO e monitoria do processo de registo 
de novos membros.
Já no distrito de Zumbo, o Comité de Zona 
de Zámbue realizou a sua Sessão Ordinária 
do Secretariado para efectuar o balanço 
das actividades realizadas no mês de Agosto. 
Nesta Sessão foram criadas as brigadas 
para mobilização da população, com vista 
o seu envolvimento nos preparativos das 
celebrações do 25 de Setembro, Dia das 
Forças Armadas de Defesa de Moçambique e 
organização de palestras sobre a história da 
FRELIMO, bem como sobre a vida e obra do 
Presidente Samora Machel.
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O 
Secretário-Geral da Organização da 
Juventude Moçambicana (OJM), Mety 
Gondola, reuniu-se recentemente, 
na cidade da Beira, com cerca de 

500 jovens de diversas organizações juvenis da 
Província de Sofala, com o objectivo de ouvir os 
seus anseios e transmitir conselhos.
A educação, saúde, emprego e empreendedorismo 
foram os principais temas abordados no encontro, 
onde os jovens assumiram o compromisso de 
continuar a dar o seu contributo na construção 
do país, bem como abraçar o projecto de 
produção agrícola da OJM.
Mety Gondola enfatizou no encontro, a importância 
da educação na construção do “Homem Novo” e 
na transmissão de valores fundamentais para o 
sucesso na vida adulta. “Qualquer sonho de jovem 
é realizável, basta que cada um se comprometa 

com os estudos”, sublinhou Gondola.
No que tange à saúde, o Secretário-Geral da 
OJM recordou aos presentes que os vícios 
são um dos principais factores que impedem 
os jovens de alcançar os seus objectivos. Para 
aquele líder juvenil, é importante manter uma vida 
saudável, livre de vícios pelas bebidas alcoólicas 
e estupefacientes, abraçando o desporto ou 
outras práticas saudáveis.
Sobre a problemática do desemprego na juventude, 
o Secretário-Geral da OJM recomendou a aposta 
no auto-emprego, revelando que a organização 
que dirige tem mecanismos de financiamento às 
iniciativas de geração de rendimento.
Cabo Delgado, Nampula, Zambézia e Tete são 
as outras províncias que deverão ser escaladas 
pelo Secretário-Geral da OJM, no quadro do 
trabalho de acompanhamento e monitoria das 
actividades levadas a acabo pelos órgãos à 
vários níveis.

Secretário-Geral 
da OJM reúne-
se com jovens 

da Província de 
Sofala
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D
eputados da FRELIMO na Assembleia 
da República, pelo Círculo Eleitoral da 
Cidade de Maputo, realizaram de 9 
a 10 de Setembro corrente jornadas 

parlamentares no Distrito Municipal KaNyaka, 
no âmbito de monitoria e acompanhamento do 
grau de implementação do Plano Económico e 
Social do Governo.
A acção parlamentar tinha em vista reforçar 
a divulgação dos trabalhos realizados na 
Assembleia da República, fiscalização do 
desempenho do Governo Distrital, auscultação 
das preocupações do eleitorado e 
agradecimento ao voto de confiança que os 
munícipes da capital do país depositaram na 
FRELIMO e seu candidato, Filipe Jacinto Nyusi 
nas eleições gerais de 2014.
Neste sentido, os deputados da FRELIMO 

FRELIMO  
realiza Jornadas 
Parlamentares 

na Cidade de 
Maputo

mantiveram encontros com o Conselho 
Consultivo do Distrito KaNyaka, participaram 
numa Sessão Extraordinária do Secretariado 
do Comité Distrital alargado a outros Quadros 
e mantiveram contactos com os líderes 
religiosos e comunitários daquela zona insular. 
Igualmente, visitaram projectos financiados 
pelo Fundo do Desenvolvimento Distrital, bem 
como infra-estruturas económicas e sociais que 
estão a contribuir para a melhoria de vida das 
comunidades.
Na avaliação do Plano Económico Social, 
os parlamentares constataram com muita 
satisfação o desempenho do Governo do 
Distrito que se notabiliza na concretização dos 
objectivos definidos.
A Comitiva parlamentar foi encabeçada 
pela Depuatada Conceita Xavier Sortane, 
igualmente Membro da Comissão Política do 
Partido FRELIMO. 
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Durante os três dias de visita à Gaza, a última província que escalou na edição 2016 das visitas presidenciais, Filipe 
Nyusi interagiu com a população, a quem entregou as obras prometidas pelo seu Governo. O Chefe de Estado, 
depois de ouvir as populações, deixou recomendações com vista o aumento da produção e da produtividade.
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Após a visita à Província de Gaza, o Presidente Filipe Nyusi partiu para os Estados Unidos da América em visita 
de Estado, onde, no primeiro dia de trabalho, foi galardoado com o Prémio Internacional de Liderança sobre a 
Conservação da Natureza. No mesmo dia, foi saudado pelo Secretário de Estado norte-americano, John Kerry, que 
o elogiou pelo seu cometimento pessoal na conservação da biodiversidade.


