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Nota Editorial
A FRELIMO e o seu Governo reafirmaram durante a V 

Sessão Ordinária do Comité Central do Partido, realizada de 
13 a 16 de Abril corrente, na cidade da Matola, o seu compro-
misso em tudo fazer para que, através do diálogo, a paz seja 
uma realidade em Moçambique. Foi um momento de elevação 
da convicção de que o diálogo constitui a via mais adequada 
e correcta para a solução das diferenças entre os moçambica-
nos.

É também convicção da FRELIMO que, a paz é um bem 
precioso e imprescindível para o povo. O mesmo povo que 
sempre clama pela paz, e a FRELIMO e o seu Governo sempre 
pugnaram pela paz e  vão continuar a envidar esforços para 
o alcance deste bem comum e da harmonia entre a família 
moçambicana.

A FRELIMO e o seu Governo assistem com muita preo-
cupação, a prevalência das reivindicações da Renamo, que 
tentam, à todo custo, criar na opinião pública a a ideia de que 
todo o ambiente negativo.

Não obstante à estas adversidades, a FRELIMO e o seu 
Governo vão continuar, de forma incansável, a cimentar o 
espírito de diálogo que sempre foi sua caracteristica, juntan-
do-se a outras forças vivas da sociedade moçambicana, com 
maior enfoque para os partidos políticos, entidades religiosas, 
organizações femininas juvenis, entre outros grupos sociais.

A FRELIMO e o seu Governo entendem que é obrigação 
e tarefa de todos os moçambicanos, a construção duma nação 
forte, próspera e em paz. Por via disso, os membros da FRE-
LIMO têm a responsabilidade patriótica de preservar a paz 
em Moçambique, para que haja continuidade na melhoria das 
condições de vida do povo e proporcionar um futuro risonho 
às futuras gerações.

A FRELIMO encoraja o Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, a continuar incansavelmente com a sua postura 
de diálogo e pragmatismo que sempre o caracterizou, rumo 
ao alcance duma paz efectiva e duradoira em Moçambique e 
apela à Renamo para cessar, imediatamente, com as acções de 
desestabilização do país.

Ficha Técnica
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A Comissão Política considera que a existência de partidos 
políticos armados constitui uma grave violação da Constituição da 
República de Moçambique e encoraja as instituições de direito a 
agirem no sentido de garantirem a manutenção da ordem, segu-
rança e tranquilidade públicas.

Reunida na sua 66ª Sessão Ordinária, no dia 27 de Abril 
de 2016, a Comissão Política, renovou a condenação dos ataques 
protagonizados pela Renamo, principalmente na zona Centro do 
nosso País, que tem destruído infra-estruturas sócio-económicas 
e encoraja as diferentes forças da sociedade, incluindo partidos 
políticos, a continuarem com a multiplicação das iniciativas de 
preservação da Paz e consolidação da Unidade Nacional, rumo ao 
progresso do país.

Na ocasião, a Comissão Política foi informada sobre os 
passos em curso nos contactos com o FMI e Banco Mundial e 
congratula o Governo pelos resultados conseguidos. Felicita, 
igualmente, o Governo de Moçambique pelo aumento de salário, 
apesar da situação sócio-económica imposta pela conjuntura in-
ternacional, encorajando o povo moçambicano a continuar a par-
ticipar activamente, de forma colectiva e individual, nos progra-
mas do desenvolvimento do país.

A Comissão Política saúda o Comité Central da FRELIMO, 
que na sua V Sessão Ordinária analisou profundamente a situ-
ação político-militar e económica do País e congratula-se pela 
forma como o Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, dirigiu 
este encontro que constitui um momento de reforço da Unidade 
Nacional e preservação da Paz. Saúda ainda o Comité Central da 
FRELIMO, pela convocação do 11º Congresso a ter lugar de 26 de 
Setembro a 1 de Outubro de 2017, na Escola Central do Partido, 
Cidade da Matola, Província de Maputo, um evento que será an-
tecedido de um movimento nacional de festa, de reflexão e de 

dinamização dos órgãos da FRELIMO, a todos os níveis.

No encontro, a Comissão Política analisou e aprovou a 
Resolução que cria o Gabinete de Preparação do 11º Congresso e 
designou o Camarada Eliseu Joaquim Machava, Secretário-Geral 
da FRELIMO, Chefe do Gabinete Central.

A Comissão Política saúda o Camarada Presidente FIL-
IPE JACINTO NYUSI, pela visita de trabalho à República Federal 
da Alemanha e ao Reino da Bélgica, bem como à Sede da União 
Europeia, entre os dias 20 e 24 de Abril, que se saldaram no re-
forço das relações de amizade e cooperação económica e políti-
co-diplomática e na reafirmação de juntos trabalharem para se 
ultrapassar os desafios do presente. Saúda do mesmo modo o 
Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, pela sua participação, no dia 25 
de Abril corrente no Malawi, na Cimeira Tripartida, Moçambique, 
Zâmbia e Malawi, encontro que destacou a necessidade de maxi-
mização do uso de infra-estruturas de transporte e exploração de 
oportunidades de produção e distribuição de energia na África 
Austral e a situação dos moçambicanos no Malawi.

O Órgão felicita o Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, por 
ter dirigido, no dia 26 de Abril corrente, na cidade de Cuamba, 
Província do Niassa, as cerimónias de inauguração da Estação de 
Tratamento de Água e do Centro Distribuidor, um empreendimen-
to que vai aumentar a qualidade e a capacidade de distribuição de 
água, contribuindo, assim, para a melhoria de vida dos munícipes.

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 públi-
cas, bem como na defesa da integridade territorial.

Partidos políticos 
armados constitu-
em grave violação 
da Constituição da 

República



4

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
manifestou vontade de ver o Reino da Bélgica entre 
os maiores investidores estrangeiros em Moçam-
bique, aproveitando as relações de cooperação bilat-
eral que estão num nível elevado e as oportunidades 
que aquele país europeu oferece.

O Chefe do Estado moçambicano, que partic-
ipou recentemente no Fórum de Empresários na Câ-
mara de Comércio, Indústria e Agricultura Belgo-lux-
umburguesa e os países da África, Caraíbas e Pacífico 
(ACP), que teve lugar na Bélgica, frisou que a cooper-
ação com aquele país europeu cobre diversas áreas 
com maior enfoque para a Agricultura, Educação, 
Segurança Alimentar, Infra-estruturas, Transporte e 
Comunicação e nos últimos anos tem, igualmente 
apoiado o ramo de Energia, fundamentalmente na 
componente de electificação rural.

“Pretendemos colocar o Reino da Bélgica entre 
os maiores investidores em Moçambique e 

reiteramos o convite aos homens de negócio 
locais para investirem no nosso país”, disse o Presi-
dente Filipe Nyusi, para quem não pode haver in-
vestimento sustentável sem a participação de sector 
privado.

Nos dois dias de visita de trabalho ao Reino 
da Bélgica, o Chefe do Estado, Filipe Nyusi, manteve 
encontros com o Primeiro Ministro, Charles Michel, 
com o Rei Phillip, com o Presidente da Comissão Eu-
ropeia, Jean-Claude Junker, entre outros, para além 
de ter assinado o III Acordo Estratégico de Cooper-
ação entre Moçambique e a Região Autónoma belga 
de Refandres, momento que marca uma nova etapa 
das longas relações.  

A deslocação do Chefe do Estado àquele país 
europeu, enquadra-se no âmbito do reforço das 
relações de amizade e cooperação económica e 
político-diplomáticas entre Moçambique, Reino da 
Bélgica e a União Europeia onde manteve encontros 
com personalidades belgas, bem como com respon-
sáveis de instituições da União Europeia e do Secre-
tariado do Grupo África, Caraíbas e Pacífico (ACP).  

Presidente Filipe 
Nyusi coloca Bélgica 

entre os maiores 
investidores em 

Maçambique
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A Cidade Cuamba, província de Niassa, passa a ben-
eficiar de mais água potável, depois da inauguração, na 
última segunda-feira, da Estação de Tratamento de Água 
e Centro Distribuidor. Trata-se dum empreendimento que 
vai aumentar a capacidade de armazenamento de 1.380 
para 6.630 metros cúbicos de água, iniciando assim uma 
nova fase na vida dos munícipes de Cuamba, que viviam 
os problemas de abastecimento de água.

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
que procedeu a inauguração desta infraestrutura socio 
económica, financiada pelo Banco Africano de Desen-
volvimento (BAD), disse estarem criadas as condições 
para a melhoria de condições de vida dos munícipes de 
Cuamba, no que diz respeito a distribuição e consumo de 
água potável. Sublinhou que o empreendimento surge em 
resposta sofrimento da população, sobretudo as mães, 
que já não serão obrigadas a percorrer longas distâncias 
à busca de água.

O Chefe do Estado apelou, no entanto, a con-
servação da intra-estrutura com vista a sua durabilidade.

Cuamba aumenta 
capacidade de 

reserva de água 

Presidente Filipe Nyusi na Cimeira Tripartida 

O Chefe do Estado moçambicano, Filipe Jacinto Ny-
usi, participou no dia 25 de Abril em curso, na República 
do Malawi, na Cimeira Tripartida entre Zâmbia, Moçam-
bique e Malawi, onde foram abordados assuntos de in-
teresse comum, com destaque para a necessidade de 
maximização do uso de infra-estruturas de transporte e 
exploração de oportunidades de produção e distribuição 
de energia na África Austral.

Sobre a navegabilidade do rio Chire, solicitado pelo 
Malawi para ter acesso ao mar no território moçambicano 
e reduzir os custos de transporte de mercadoria, o Presi-
dente Filipe Nyusi disse que a ideia ainda não era viável 
para a economia do nosso país.

No que toca ao assunto dos refugiados moçambica-
nos no Malawi, Filipe Nyusi enalteceu o apoio e acolhi-
mento do Governo malawiano.   
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A Primeira-Dama da República de Moçambique, Isaura 
Nyusi, participou de 25 a 27 de Abril corrente, em São Paulo, 
no Brasil, na Cimeira Internacional de resposta ao cancro, onde 
reiterou o compromisso de continuar a divulgar informações 
sobre a prevenção e tratamento, por forma a reduzir índices de 
mortalidades causadas por esta doença em Moçambique.

 
Na cimeira, que decorreu sob o lema: “Desafiando o 

Cancro”, a esposa do Presidente da República, indicou como 
actuais desafios em Moçambique, a necessidade do reforço e 
alargamento do Sistema Nacional de Saúde, a mobilização de 
mais recursos para desenvolver o diagnóstico e tratamento pre-
coce do cancro, assim como a sensibilização das famílias para a 
diminuição de estigma e descriminação à pessoas padecendo 
desta doença.

No evento, técnicos da área de Saúde apelaram para 
que, no quadro da advocacia do Gabinete da Esposa do Presi-
dente da República, se encontrem mecanismos de apoio junto 
de parceiros para a materialização da introdução de vacina con-
tra o cancro do colo do útero em Moçambique.

Na conferência foram feitas várias apresentações técni-
cas sobre o cancro e sua prevenção.

O Membro da Comissão Política FRELIMO e Chefe da 
Brigada Central de assistência à província do Niassa, Carvalho 
Muaria, reuniu recentemente com os membros do Secretariado 
do Comité Provincial, alargado a outros Quadros, para avaliar o 
nível do funcionamento dos órgãos, no quadro do cumprimen-
to das orientações centrais.

Outras acções de carácter político e social estão em 
curso nos diversos pontos da província, levadas a cabo pelos 
órgãos de base da FRELIMO, com destaque para revitalização 
das células e promoção de palestras e marchas em torno da paz 
e repúdio à guerra no país. 

Por seu turno, as Organizações da FRELIMO no Niassa, 
nomeadamente ACLLN, OMM e OJM se desdobram, ao nível 
das comunidades de todos os distritos, na divulgação das reali-
zações do Governo e na disseminação das mensagens sobre a 
preservação da paz.

Isaura Nyusi 
participa na Cimeira 

Internacional de 
resposta ao Cancro 

NIASSA
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NIASSA
O Primeiro Secretário do Comité Provincial da FRELIMO 

de Tete, Fernando Bemane de Sousa visitou o Distrito de Ca-
hora Bassa. Nesta visita foi recebido num verdadeiro ambiente 
de Festa o que mais uma vez provou que o Povo esta com a 
FRELIMO e Filipe Jacinto Nyusi. Esta visita teve como pontos 
de agenda: a divulgação  das decisões da V Sessão do Comité 
Central do partido FRELIMO, apreciação da proposta do informe 
do Secretariado do Comité Provincial por ocasião da visita do 
Camarada Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da FRELIMO e Presi-
dente da República de Moçambique, apresentação  do Modelo 
de Banco de Dados que será implementado na Província e nos 
distritos.

Estiveram também presentes neste encontro, os primei-
ros secretários de todos os distritos, com vista a partilha de ex-
periencias. Importa referir que esta visita culminou com a visita 
a emblemática barragem de Cahora Bassa.

O primeiro secretário orientou  ainda reuniões com as 
organizações sociais do partido FERELIMO, nomeadamente: 
ACLLN, OMM e OJM e líderes comunitários. Nestes encontros,  
o Camarada primeiro secretário frisou sobre a necessidade da 
disciplina interna, quotização, vigilância interna e permanência 
constante na base.

Finalmente, o primeiro secretário orientou igualmente 
um comício popular na localidade de Nhacapiriri onde trans-
mite as seguintes mensagens: Necessidade de combater a 
fome, Paz e Unidade Nacional e Vigilância popular.

Primeiro Secretário do Comité Provincial da FRELIMO 
da Província de Cabo Delgado, Jose Elias Kalime, efectuou uma 
visita de trabalho ao distrito de Balama. Estiveram presentes 
nesta visita os membros do secretariado provincial e distrital 
do partido FRELIMO, o Presidente do Comité de Verificação, 
os Secretários Provinciais e Distritais das organizações Sociais, 
a administradora do distrito, membros do Comité Provincial e 
Distrital e membros e simpatizantes do partido FRELIMO. Neste 
encontro, este dirigente abordou sobre as decisões do V Sessão 
do Comité Central do partido FRELIMO, a preparação da visita 
do Presidente da FRELIMO e da República de Moçambique, Fil-
ipe Jacinto Nyusi e paz. Importa referir, que dirigiu igualmente 
um comício popular na localidade de Mavala.

Tete: Primeiro 
Secretário do 

Comité Provincial, 
recebido em Cahora 

Bassa

Cabo Delgado: 
Primeiro Secretário 

do Comité 
Provincial, recebido 

em Balama
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O Membro da Comissão Política do Partido 
FRELIMO, Alberto Chipande, trabalhou nesta semana 
no distrito de Dondo, província de Sofala, onde diri-
giu a sessão extraordinária do Comité Distrital. Nes-
ta senda, manteve ainda encontros com as organi-
zações sociais do Partido FRELIMO nomeadamente: 
ACLLN, OMM e OJM e líderes comunitários. Final-
mente dirigiu um comício popular muito concorrido 
no mesmo distrito. Nesta visita de trabalho, apelou a 
paz, a unidade nacional, coesão interna e vigilância 
para denunciar os sabotadores de desenvolvimento. 
Este dirigente da FRELIMO fez-se acompanhar pelo 
secretário provincial da FRELIMO, Paulo Majacu-
nene, membros da brigada provincial de assistência 
ao distrito e deputados da Assembleia da República 
do Circulo Eleitoral de Sofala.

A Membro da Comissão Política da FRELIMO 
chefe da brigada Central afecta a Província de Mani-
ca, Alcinda de Abreu, efetuou uma visita de trabalho 
a cidade de Chimoio, Provincia de Manica. Estiver-
am neste encontro. A Primeira Secretaria da FRE-
LIMO da Província de Manica, Ana Chapo, mebros 
do Secretariado Provincial da FRELIMO, membros 
do Comité Provincial, deputados da Assembleia de 
Municipal pela bancada da FRELIMO, membros do 
Secretariado das Organizações Sociais, líderes co-
munitários de todos bairros, membros do governo 
municipal e do governo provincial. Neste encontro, a 
membro da comissão política abordou sobre as de-
cisões do Comité Central da FRELIMO, o local onde 
vai se realizar o 11o Congresso do partido FRELIMO, 
a vigilância e a disciplina interna. 

A membro da comissão Política orientou ain-
da diversos comícios se debruçou sobre o informe 
do Primeiro Ministro da República de Moçambique 
sobre a divida publica, a situação dos refugiados no 
Malawi e a necessidade da coesão interna nos pro-
cessos internos que se avizinham.

Sofala: Chefe da 
Brigada Central 

trabalha no distrito 
de Dondo

Manica: Chefe da 
Brigada Central 

trabalha na cidade
de Chimoio
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O Primeiro-ministro de Moçambique fez no dia 
28.04.2016 uma comunicação oficial ao povo Moçambicano so-
bre a situação económica e financeira do País. A comunicação 
ao povo moçambicano veio esclarecer equívocos, transmitir 
transparência, apresentar as acções do governo e unir o povo 
para ultrapassar as dificuldades actuais e futuras.

A comunicação feita pelo Primeiro-ministro foi bastante 
esclarecedora e sincera, apresentou a radiografia da nossa 
dívida e situação em relação a nossa balança de pagamentos 
e como povo unido o que se deve fazer para ultrapassar essa 
situação.

A produção em Moçambique é bastante reduzida medi-
ante as necessidades, isso obriga o país a exportar muito para 
poder dar melhores condições de vida aos cidadãos, facto que 
desequilibra a balança de pagamentos, dentre vários factores 
que contribuem para o abrandamento da economia e aumento 
do endividamento público, se destacam:

• Queda dos preços a nível internacional dos principais 
produtos de exportação em Moçambique;

• Diminuição do apoio ao orçamento do estado por 
parte dos doadores;

• Abrandamento da economia dos países que tem apoi-
ado Moçambique;

• A redução considerável do Investimento Directo Es-
trangeiro.

Todos esses factores devidamente explicados con-
tribuem claramente para o abrandamento do ritmo de cresci-
mento da economia Moçambicana, embora a nossa economia é 

Análise
uma das que mais cresce em África. As várias adversidades que 
o País tem enfrentado, desde cheias, seca e conflitos criados pe-
los homens armados da Renamo também contribuem significa-
tivamente para o desacelerar da economia. A desestabilização 
criada pela Renamo afecta vários sectores desde Educação, 
saúde, agricultura, transporte e actividades empresariais. 

Saudar o Governo de Moçambique liderado pelo Presi-
dente Filipe Jacinto Nyusi por ter conseguido de forma clara al-
iviar a pressão sobre os pagamentos da divida, ficou claramente 
visível o resultado das viagens do Presidente da República e do 
Primeiro-ministro a Europa e EUA, respectivamente. 

Toda a conjuntura internacional contribui para a situação 
actual que são caracterizadas pelas elevadas taxas de câmbio, 
preços de produtos básicos que tem aumentado e afectam a 
qualidade de vida e renda do povo. A solução passa por aumen-
tar a nossa base de produção. O país precisa começar a produz-
ir muito para suprir as necessidades, começando obviamente 
pela produção de alimentos, uma aposta na agricultura mais 
mecanizada e apoio técnico aos agricultores. 

Com todos estes factos, encoraja-nos o facto de o Gover-
no ter vindo ao público, esclarecer ao verdadeiro patrão sobre a 
situação económica e financeira do país, ficamos felizes por rea-
firmar o compromisso de melhoria continua na gestão do bem 
público e transparência, continuaremos unidos e apoiaremos o 
Governo do Presidente Filipe Jacinto Nyusi a ultrapassar essa 
situação herdada e continuar na busca incansável de soluções 
duradoiras para o bem-estar do povo Moçambicano.
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Foi com profunda mágoa, dor e consternação que o Par-
tido FRELIMO, seus Quadros, Militantes e Simpatizantes ao nível 
da Província de Maputo, tomaram conhecimento do desapare-
cimento físico do Camarada ARNALDO ABEL CHIVITE, secretário 
do Comité Provincial para a Área de Mobilização, Propaganda e 
Organizações Sociais do partido FRELIMO, ocorrido no passado 
dia 23 de Abril de 2016, vítima de acidente de viação.

Camarada CHACA, como carinhosamente era tratado 
no seio FRELIMO, foi membro do Partido desde o ano de 2003, 
em vida desempenhou várias funções Políticas, Partidárias e no 
Estado, com zelo, dedicação, profissionalismo e pragmatismo, 
importar realçar os seguintes:

• De 2007 á 2010, foi membro do Comité de Zona da 
FRELIMO na Moamba Sede;

• 2007, foi Formador Distrital de Fiscais, Delegados, Mo-
bilizadores e Supervisores do Partido FRELIMO;

• 2008/2011, foi eleito Secretário da Célula do Partido 
FRELIMO no Serviço Distrital da Educação, juventude e Tecnolo-
gia da Moamba;

• 2008/2011, foi eleito Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral do Conselho Distrital da Juventude em Moamba;

• Em virtude das suas qualidades excepcionais de mil-
itância, em 2009 até a data, foi membro do Comité Distrital do 
Partido FRELIMO na Moamba, cargo que ocupava em simultâ-
neo com o de membro de Comité Provincial;

• Em 2009, foi membro do Gabinete Distrital de Eleições 
na Moamba e Técnico na sala de operações;

LUTO • Em 2009 foi eleito Secretário Distrital da OJM e mem-
bro do Comité Provincial da mesma;

• De 2010 até 2015 foi Secretário do Comité Provincial 
da OJM para a Área de Organização, Formação e Quadros;

• Em 2012, participou como Delegado na 10ª Conferên-
cia de Quadros e no 10º Congresso do Partido FRELIMO;

• Em 2012, participou no Curso Prático de Formação dos 
Membros dos Secretariados dos Comités Provinciais do Partido 
FRELIMO e das Organizações Sociais, que teve lugar na Escola 
Central do Partido FRELIMO; 

• Respondendo positivamente a mais um chamamento 
do Partido, em 2015 foi eleito Secretário para Área da Mobili-
zação, Propaganda e  Organizações Sociais ao nível da província, 
cargo que exercia até a data da sua partida para o descanso 
eterno.

ARNALDO ABEL CHIVITE, filho de Abel Chivite e de Almi-
ra João Mulhanga, natural de Bilene-Macia, Província de Gaza, 
nascido aos dias 28 de Novembro de 1977. Foi um militante 
consequente, homem de trato simples, educador, conselheiro 
e estratega do nosso Partido FRELIMO, deixou um vazio enorme 
no seio dos Quadros, militantes e simpatizantes do Partido FRE-
LIMO.

Neste momento tão triste do nosso último adeus, em 
que nos curvamos para lhe render homenagem que tanto 
mereces dar-lhe garantias de que os seus ensinamentos e 
préstimos na arena política iremos seguir e transmitir aos mais 
novos como forma de lhe prestar a nossa melhor homenagem, 
pois, homens da sua dimensão não morrem, só partem para um 
descanso eterno.

O Comité Provincial, Quadros, Militantes e Simpatizantes 
do Partido FRELIMO, neste momento de dor e Luto endereça a 
família enlutada as mais sentidas condolências.


