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MOÇAMBIQUE cOnstItUI
UMA InsPIRAÇÃO PARA PAZ
E PROsPERIDADE nO MUnDO

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, efectuou de 
25 a 28 de Fevereiro de 2018, uma visita Oficial à Confedera-
ção Suíça a convite do seu homólogo, Alain Berset.

A visita à Confederação Suíça foi caracterizada por dois mo-
mentos essenciais, sendo o primeiro de âmbito multilateral e 
no qual se destaca a intervenção do Chefe do Estado Moçam-
bicano na 37.ª Sessão da Comissão dos Direito Humanos.

Na ocasião, o Presidente Nyusi fez saber que a luta pelos 
Direitos Humanos no mundo ainda está longe de se conside-
rar terminada, pois continua-se a assistir a casos de cidadãos 
que, em defesa dos seus ideais ou na busca de uma vida me-
lhor, enfrentam situações que colocam em risco a sua própria 
vida. 

Ainda neste âmbito, o Estadista moçambicano envolveu-se 
numa cruzada diplomática que resultou em encontros com 
os responsáveis de instituições internacionais sediadas em 
Genebra, com destaque para Organização Mundial da Saúde 
(OMS), Organização Mundial do Comércio (OMC), Organiza-
ção Internacional das Migrações, Organização Europeia para 
Pesquisa nuclear (CERN), Organização Mundial da Proprieda-
de Intelectual (OMPI), Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e o encontro com o Grupo de Embaixadores africanos 
acreditados na Suíça.

O corolário desta incursão ocorreu com o encontro entre o 
Chefe do Estado moçambicano e o Secretário-Geral das Na-
ções Unidas, António Guterres.

Já no âmbito bilateral, o Presidente Nyusi deslocou-se a 
Berna, capital política da confederação Suíça, para se reunir 
com o homólogo Alain Berset, encontro de que resultou a as-
sinatura do Acordo Quadro Institucional para a cooperação e 
desenvolvimento entre os dois país, cujas relações duram há 
cerca de 40 anos.

Após o desembarque em solo transalpino, o estadista mo-
çambicano deu início à sua vasta agenda ao encontrar-se com 
a primeira maior delegação empresarial que o acompanhava, 
reunião durante a qual exortou aos empresários nacionais no 
sentido de aproveitarem as excelentes relações diplomáticas 
entre os governos de Moçambique e Suíça para forjarem par-
cerias tangíveis com impacto no desenvolvimento do país.

Seguiu-se o encontro com a Comunidade moçambicana re-
sidente na Suíça, a qual saudou a liderança do Presidente 
Nyusi na busca da paz e prosperidade. 

Neste encontro, o Chefe do Estado moçambicano buscou a 
inspiração no compromisso dos nossos concidadãos, que, se-
gundo as suas palavras, a permanência naquele país assenta 
em três vertentes, designadamente “Patriotismo, Profissiona-
lismo e Prosperidade.

Aliás, foi sob o pretexto da paz que Colum de Sales Murphy, 
fundador e Presidente da Escola de Diplomacia e Relações 
Internacionais de Genebra, justificou a escolha do Presidente 
Nyusi para receber o título de Doutor Honoris Causa, cuja 
deferência se deve ao facto de Moçambique ter sobrevivido a 
várias dificuldades ao longo do tempo, sem nunca ter desper-
diçado nenhuma delas enquanto oportunidades para crescer 
e promover os Direitos Humanos.

De acordo com Murphy, “com a liderança de Filipe Nyusi, 
Moçambique será uma inspiração para a paz e prosperidade 
no mundo inteiro”.

O Presidente da República, Filipe Ja-
cinto Nyusi, apelou ao empresariado 
nacional a ser cada vez mais agressi-
vo na pesquisa de oportunidades de 
negócio, para que consiga estabelecer 
parcerias que tragam resultados con-
cretos para o crescimento da econo-
mia moçambicana. O apelo presiden-
cial decorreu no contexto do breve 
encontro que manteve, em Genebra, 
com uma delegação de empresários 
nacionais, momentos após a sua che-
gada a Genebra, no início da visita ofi-
cial de quatro dias à Suíça.

No total, foram 41 empresários na-
cionais de áreas de actividade e re-
giões do país diversas que se deslo-
caram a Genebra sob coordenação da 
Confederação das Associações Econó-
micas (CTA). “Temos de ser agressi-
vos empresarialmente, sem quaisquer 
complexos de inferioridade”, sublinhou 
o Presidente da República, reiterando 
que a agressividade empresarial deve 
ter em conta que “os interesses nacio-
nais que são fundamentais”.

Nos contactos com a contraparte 
suíça, na óptica do Presidente Nyusi, 
os agentes económicos nacionais de-
vem transmitir mensagens que moti-
vem aos seus pares a confiar no país.

Assegurou que o Governo sempre 
continuará a apoiá-los no que for ne-
cessário para o êxito da missão, tendo 
em conta a diplomacia económica em 
que o Executivo vem apostando.

Nesta deslocação, o Chefe do Estado 
moçambicano faz-se acompanhar pela 
esposa, Isaura Nyusi, pelos Ministros 
dos Negócios Estrangeiros e Coopera-
ção, José Pacheco, da Indústria e Co-
mércio, Ragendra Berta de Sousa; dos 
Vice-Ministros da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, Joaquim 
Veríssimo; da Saúde, João Leopoldo 
da Costa; Embaixador Extraordinário 
e Plenipotenciário da República de Mo-
çambique na Suíça, Pedro Comissário; 
quadros da Presidência da República e 
de outras instituições do Estado Mo-
çambicano. 

PRESIDENtE NYUSI DEFENDE MAIoR AGRESSIVIDADE
DoS EMPRESÁRIoS NACIoNAIS No EStABELECIMENto
DE PARCERIAS CoM oS CoNGÉNERES EStRANGEIRoS

“temos de ser agressivos 
empresarialmente, sem 
quaisquer complexos de 

inferioridade”

Presidente Nyusi no encontro com empresários moçambicanos na Suíça
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MOZAMBIQUE: InsPIRAtIOn 
FOR PEAcE AnD PROsPERItY 
In tHE WORLD

Mozambican President Filipe Jacinto Nyusi made an official 
visit to Switzerland, from 25 to 28 February 2018, at the invi-
tation of his Swiss counterpart, Alain Berset.

The visit contained two essential moments. The first 
was multilateral, in which there stood out the Mozambican 
President’s intervention at the 37th session of the UN Human 
Rights Council.

At this meeting, President Nyusi said the struggle for hu-
man rights in the world is far from over, since we continue to 
witness cases of citizens who, in defence of their ideals, or in 
search of a better life, face situations of mortal danger. 

The Mozambican President also undertook a diplomatic 
crusade, including meetings with leaders of international ins-
titutions based in Geneva, notably the World Health Orga-
nisation (WHO), the World Trade Organisations (WTO), the 
International Organisation of Migration (IOM), the European 
Organisation for Nuclear Research (CERN), the World Intellec-
tual Property Organisation (WIPO), the  International Labour 
Organisation (ILO), and a meeting with the group of African 
ambassadors accredited in Switzerland. 

A high point was the meeting between President Nyusi and 
the Secretary-General of the United Nations, António Guter-
res.

On the bilateral side of the visit, President Nyusi travelled 
to Bern, the political capital of Switzerland, to meet with his 
counterpart Alain Berset. This resulted in the signing of an 
Institutional Framework Agreement for cooperation between 
the two counties. Diplomatic relations between Mozambique 
and Switzerland were established 40 years ago.

But on arrival on Swiss soil, Nyusi began his agenda by 
meeting with the large business delegation that was accom-
panying him. He urged Mozambican business people to take 
advantage of the excellent diplomatic relations between the 
Mozambican and Swiss governments to forge tangible part-
nerships with an impact on the country’s development.

Nyusi followed this with a meeting with the Mozambican 
community resident in Switzerland, which praised the leader-
ship shown by Nyusi in the search for peace and prosperity. 

At this meeting, the Mozambican Head of State sought ins-
piration in the commitment of our fellow citizens, who say 
that their life in Switzerland is based on three cornerstones, 
namely “Patriotism, Professionalism and Prosperity”.

Peace was also to the fore, when Colum de Sales Murphy, 
founder and President of the Geneva School of Diplomacy and 
International Relations stressed that the decision to award 
President Nyusi with an honorary doctorate was taken be-
cause Mozambique has survived various difficulties over time, 
and never wasted any of them as an opportunity to grow and 
to promote human rights.

According to Murphy, “Under the leadership of Filipe Nyusi, 
Mozambique will be an inspiration for peace and prosperity in 
the entire world”.

Mozambican President Filipe Jacinto 
Nyusi has urged the national business 
class to be increasingly aggressive in 
seeking out business opportunities so 
that it can manage to set up partner-
ships which bring concrete results for 
the growth of the Mozambican eco-
nomy.

President Nyusi made this appeal 
during a brief meeting he held in Ge-
neva with a delegation of Mozambican 
business people shortly after his arri-
val in the city, at the start of an official 
four day visit to Switzerland.

41 Mozambican business people 
from various areas of activity and re-
gions of the country were in Geneva, 
coordinated by the Confederation of 
Business Associations (CTA).

“We have to be aggressive in a busi-
ness sense, without any complexes of 
inferiority”, urged the President. This 
aggressive stance, he added, should 
take into account that “national inte-
rests are fundamental”.

In contacts with their Swiss coun-
terparts, according to Nyusi, Mozam-
bican business people should transmit 
messages which motivate their peers 
to trust in the country.

He guaranteed that the government 
will always continue to support them 
in whatever is necessary for the suc-
cess of their mission, bearing in mind 
the economic diplomacy that the exe-
cutive has been banking on.

In this visit, the Head of State was 
accompanied by his wife, Isaura Nyu-
si, by the Ministers of Foreign Affairs 
and Cooperation, José Pacheco, of 
Industry and Trade, Ragendra Ber-
ta de Sousa; the Deputy Ministers of 
Justice, Constitutional and Religious 
Affairs, Joaquim Veríssimo; of Health, 
João Leopoldo da Costa; the Mozambi-
can Ambassador to Switzerland, Pedro 
Comissário; staff of the President’s 
office, and of other State institutions. 

PRESIDENt NYUSI CALLS FoR AGGRESSIVE StANCE 
BY NAtIoNAL BUSINESS CLASS IN EStABLISHING 
PARtNERSHIPS

“We have to be aggressive in a business sense, without 
any complexes of inferiority”, urged the President. This 

aggressive stance, he added, should take into account that 
“national interests are fundamental”.

Chegada do Presidente Nyusia  Casa Lohn
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A Comunidade Moçambicana resi-
dente na Suíça enalteceu a lideran-
ça do Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, na busca de uma paz 
efectiva em Moçambique, compromis-
so que o fez deslocar-se à serra da 
Gorongosa para se reunir com o líder 
da Renamo, Afonso Dhlakama.

Este sentimento foi manifestado 
durante o encontro que o Chefe de 
Estado moçambicano manteve com o 
grupo de moçambicanos na diáspora, 
no âmbito da visita oficial de quatro 
dias que efectuou à Suíça a convite do 
Presidente daquele país europeu para 
o reforço das relações de amizade e 
cooperação.

“Saudamos a liderança do Presiden-
te Nyusi na busca da paz em Moçam-

bique”, proclamou o Presidente da As-
sociação dos Moçambicanos na Suíça, 
Bernardo Mariano Júnior, destacando 
a importância da paz para o desenvol-
vimento do país.

E garantiu que a Comunidade Mo-
çambicana na Suíça acredita que 
outros assuntos relacionados com o 
desenvolvimento de Moçambique me-
recerão, também, a devida atenção.

No passado dia 7 de Fevereiro, o 
Presidente da República anunciou ter 
alcançado consensos com o líder da 
Renamo, o maior partido da oposição 
em Moçambique, para uma revisão 
pontual da Constituição no âmbito do 
processo de descentralização. O do-
cumento foi entretanto remetido à 
Assembleia da República (AR), com o 

intuito de o Parlamento deliberar so-
bre a matéria.

Comentando o sentimento dos mo-
çambicanos emigrados no país tran-
salpino, o Presidente Nyusi assegurou 
que os seus esforços continuam a vi-
sar o alcance da paz efectiva no país.

“Todo o trabalho depende da paz. 
Por isso tenho vindo a dialogar com 
o líder da Renamo. Ao nosso nível, 
temos consensos sobre a descentra-
lização; mas há todo um trabalho a 
fazer por parte de outras instituições,” 
afirmou.

Explicou que um dos grandes desa-
fios reside na necessidade de cons-
truir a confiança entre as partes, para 
que, de facto, haja consensos em prol 

dos interesses da nação. Lembrou 
que, nessa tarefa, existe um grupo de 
contacto envolvendo alguns parceiros 
liderados pela Suíça.

De referir que a, 19 de Fevereiro, 
o Chefe de Estado voltou a reunir-
-se com o líder da Renamo em Nha-
madjiwa, no posto administrativo de 
Vunduzi, no distrito de Gorongosa, 
província de Sofala. Ali discutiram 
assuntos militares, caso do desarma-
mento, desmobilização e reintegração 
dos homens da Renamo nas Forças de 
Defesa e Segurança de Moçambique.

“Continuamos comprometidos em 
trazer a Paz efectiva e duradoura e 
criar as bases para um Moçambique 
próspero e seguro para todos”, disse  
Nyusi na ocasião.

MoÇAMBICANoS NA SUÍÇA ELoGIAM 
LIDERANÇA Do PRESIDENtE NYUSI 
NA PRoCURA DE UMA PAZ EFECtIVA 

Filipe Jacinto Nyusi encontrou-se com a Comunidade Moçambicana na Suíça 

www.bni.co.mz

Sustentabilidade significa reconhecer 
o potencial dos recursos naturais, 
estimando-os e colocando-os ao serviço 
dos moçambicanos.

O BNI promove a sustentabilidade em Moçambique. 

Este é um Banco diferente de todos os outros. 100% 

moçambicano, é o Banco que faz desenvolver o país, 

apoiando e investindo em projectos – Infra-estrutura, 

Recursos Naturais, Energia, Agricultura, Indústria 

e Comércio – que desenvolvem Moçambique.
BNI. 
Banco de Desenvolvimento

DESENVOLVIMENTO
É SUSTENTABILIDADE

Saiba mais sobre nós
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The Mozambican community resi-
dent in Switzerland praised the lea-
dership of President Filipe Jacinto 
Nyusi in the search for effective peace 
in Mozambique, a commitment which 
has led him to travel to the Gorongosa 
mountain range for meetings with the 
leader of Renamo, Afonso Dhlakama.

They expressed this feeling during 
the meeting which the Mozambican 
Head of State held with a group of 
Mozambicans in the diaspora, during 
the four day official visit he made to 
Switzerland at the invitation of the 
President of this European country to 
strengthen relations of friendship and 
cooperation.

“We praise the leadership of Presi-
dent Nyusi in the search for peace in 
Mozambique”, said the Chairperson 
of the Association of Mozambicans in 
Switzerland, Bernardo Mariano Júnior, 
stressing the importance of peace for 
the development of the country.

He said that the Mozambican com-
munity in Switzerland believes that 
other matters concerning the develo-
pment of Mozambique will also merit 
due attention.

On 7 February, President Nyusi an-
nounced that he had reached consen-
sus with the leader of Renamo, the 
largest opposition party in Mozam-
bique, to amend the Constitution as 
part of the decentralisation process. 
The document has already been sub-
mitted to the Mozambican parlia-
ment, the Assembly of the Republic 
(AR), which should debate it in the 
parliamentary sitting that begins at 
the end of February.

Commenting on the sentiments ex-
pressed by the Mozambicans in Swit-
zerland, President Nyusi guaranteed 
that efforts are continuing to achieve 
effective peace in the country.

“All our work depends on peace. 
That’s why I have been holding a dia-
logue with the leader of Renamo. At 
our level, we have reached consensus 
on decentralisation, But there is a lot 
of work to be done by other institu-
tions” he said.

He explained that one of the great 
challenges lies in the need to build 
trust between the parties, so that 
there may really be consensus around 
the interests of the nation.

He recalled that in this task there is 
a contact group involving several par

MoZAMBICANS IN SWItZERLAND PRAISE 
tHE LEADERSHIP oF PRESIDENt NYUSI IN 
tHE SEARCH FoR EFFECtIVE PEACE

“We praise the leadership of President Nyusi in the search for peace in 
Mozambique”, said the Chairperson of the Association of Mozambicans in 

Switzerland, Bernardo Mariano Júnior, stressing the importance of peace for the 
development of the country”.

A Comunidade Moçambicana resi-
dente na Suíça manifestou o seu com-
promisso em fazer de tudo para contri-
buir, de várias formas, nos esforços em 
curso para o desenvolvimento do seu 
país.

Tal sentimento foi manifestado, ao 
Chefe de Estado moçambicano, Filipe 
Jacinto Nyusi, durante o encontro que 
manteve com a comunidade, em Ge-
nebra, e que marcou o início de uma 
viagem de quatro dias à Suíça visan-
do o reforço das relações de amizade e 
cooperação entre ambos os países.

Falando em nome da comunidade, o 
Presidente da Associação dos Moçam-
bicanos na Suíça, Bernardo Mariano 
Júnior, garantiu que o país deve contar 
com este grupo de cidadãos na diás-
pora no processo de desenvolvimento: 
“Desejamos que a nossa pátria se de-
senvolva”, justificou.

Explicou que a associação que diri-
ge tem vindo a trabalhar no sentido 
de promover o orgulho moçambicano 
e, para o efeito, elegeu como funda-
mentais da sua acção “o amor à pá-

tria, a valorização da língua, cultura 
e culinária”.

“A Comunidade Moçambicana na 
Suíça é composta por pessoas que 
passam dia e noite trabalhando ardua-
mente. Temos empresários e profissio-
nais que carregam a bandeira da mo-
çambicanidade. Temos moçambicanos 
professores em Universidades, artistas 
e, também, temos moçambicanos tra-
balhando no sector privado. Portanto, 
a diáspora tem um grande potencial 
que deve ser usado para desenvolver 
Moçambique”, realçou.

Mariano destacou três vertentes em 
que assenta a vida dos moçambicanos 
neste país, nomeadamente “Patriotis-
mo, Profissionalismo e Prosperidade 
(PPP)”. 

Na ocasião, os moçambicanos na 
Suíça sugeriram a criação de um me-
canismo que permita enviar fundos re-
sultantes das suas contribuições para 
o país, como, por exemplo, um meca-
nismo “Título da Diáspora”.

“Pedimos que o Governo permita a 
criação do “Titulo da Diáspora”, para 

que nós, da comunidade moçambicana 
na diáspora, possamos enviar as nos-
sas contribuições para o país”, propôs 
Mariano, afirmando que já existem ca-
sos similares em outros países.

No encontro, foram arroladas várias 
preocupações que a Comunidade Mo-
çambicana na Suíça gostaria de ver 
ultrapassadas em Moçambique, tais 
como a corrupção, a criminalidade, a 
degradação de infra-estruturas, bem 
como a delapidação de recursos natu-
rais, entre outras.

Comentando sobre as inquietações 
da comunidade, o Presidente da Re-
pública fez um resumo do que está a 
acontecer no país. No caso da corrup-
ção, garantiu decorrem várias acções 
visando o seu combate.

Explicou que os casos de corrupção 
já vêm acontecendo há vários anos, 
mas que paira a percepção errada de 
que o número tende a aumentar.

“São casos levantados nos anos pas-
sados. Estão a ser feitos julgamentos 
e as pessoas estão a acompanhar, e 
quando se julga um caso que se pas-

sou, por exemplo em 2013, aparenta 
que há aumento da corrupção. Não 
quero dizer que não haja; o importan-
te é que há medidas fortes que estão a 
ser tomadas face à corrupção”, disse.

Por isso, declarou o Chefe de Estado, 
“gradualmente passamos a sentir o re-
ceio pelo uso da coisa comum, o uso 
abusivo de recursos do Estado, etc. A 
corrupção em si leva muito tempo a 
combater, porque é problema de cul-
tura”.

Sobre a delapidação de recursos na-
turais, com destaque para o corte ile-
gal de madeira, Nyusi reconheceu a 
gravidade da situação, vincando que o 
seu combate não será fácil, mas que 
é imperioso. Citou como exemplo a 
“operação tronco”, iniciativa que visa 
erradicar este mal.

O Presidente da República de Mo-
çambique assegurou que, apesar des-
tes e de outros problemas, “as coisas 
em Moçambique estão a acontecer”, e 
convidou todos os moçambicanos na 
diáspora a investirem no seu país na-
tal.

MoÇAMBICANoS NA SUÍÇA MANIFEStAM 
UM FoRtE SENtIMENto DE PAtRIotISMo

Presidente Nyusi e esposa no encontro com a Comunidade Moçambicana na Suíça 

Intervenção do Presidente Nyusi no encontro com a Comunidade Moçambicana na Suíça
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The Mozambican community resi-
dent in Switzerland has expressed its 
commitment to doing all it can to con-
tribute, in various ways, to the efforts 
under way for the development of its 
country. 

This sentiment was expressed to 
Mozambican President Filipe Jacin-
to Nyusi during the meeting with the 
community in Geneva, which marked 
the start of a four day visit to Swit-
zerland, to strengthen the relations of 
friendship and cooperation between 
the two countries.

Speaking in the name of the com-
munity, the Chairperson of the Asso-
ciation of Mozambicans in Switzerland, 
Bernardo Mariano Júnior, guaranteed 
that the country could count on this 
group of citizens in the diaspora in the 
development process because “we 
want our country to develop”.

He explained that the association 
he leads has been working to promo-
te Mozambican pride and, to this end, 
it has chosen as the fundamentals of 

its action “love of the country, valuing 
the language, the culture and the cui-
sine”.

“The Mozambican community in 
Switzerland consists of people who 
spend day and night working hard. 
We have business people and profes-
sionals who carry the flag of Mozam-
bican identity. We have Mozambican 
university teachers, artists and also 
Mozambicans working in the private 
sector, Hence the diaspora has great 
potential which should be used to de-
velop Mozambique”, he said.

Mariano stressed three aspects on 
which the lives of Mozambicans in this 
country rest, namely “Patriotism, Pro-
fessionalism and Prosperity (PPP)”. 

At the event, the Mozambicans in 
Switzerland suggested setting up a 
mechanism allowing them to send 
money resulting from their contribu-
tions to the country, for example a 
“diaspora bond” mechanism.

“We ask the government to allow 
the creation of the “Diaspora Bond” so 

that we of the Mozambican communi-
ty in the diaspora can send our contri-
butions to the country”, proposed Ma-
riano, saying there exist similar cases 
in other countries.

At the meeting, several concerns 
were listed that the Mozambican com-
munity in Switzerland would like to 
see overcome in Mozambique, such as 
corruption, crime, the degradation of 
infrastructures, and the dilapidation of 
natural resources, among others.

Commenting on the concerns of the 
community, President Nyusi summari-
sed what is happening in the country. 
In the case of corruption, he guaran-
teed that various actions are under 
way to fight this phenomenon.

He explained that cases of corrup-
tion have been happening for many 
years, but there is an erroneous per-
ception that the number is tending to 
increase.

“There are cases raised in previous 
years. Trials are being held and people 
are following them, and when a case 

is tried which happened, for example, 
in 2013, it seems that there is an in-
crease in corruption. I don’t want to 
say that there isn’t – the important 
thing is that strong measures are 
being taken to deal with corruption”, 
he said.

Nyusi added that gradually aware-
ness has grown about the use of com-
mon assets, and the abuse of state 
resources. “Corruption takes a long 
time to combat, because it’s a pro-
blem of culture”, he said.

On the dilapidation of natural re-
sources, notably illegal logging, Nyusi 
recognised the seriousness of the si-
tuation, stressing that fighting against 
it will not be easy, but is imperative.

As an example, he cited “Operation 
Trunk”, which is an initiative aimed at 
eradicating illegal logging.

The President guaranteed that, des-
pite these and other problems, “things 
are happening in Mozambique”, and 
he invited Mozambicans in the diaspo-
ra to invest in their country.

MoZAMBICANS IN SWItZERLAND 
EXPRESS SENtIMENt oF PAtRIotISM

“The Mozambican community in Switzerland consists of people who spend day 
and night working hard. We have business people and professionals who carry 

the flag of Mozambican identity. We have Mozambican university teachers, artists 
and also Mozambicans working in the private sector, Hence the diaspora has great 

potential which should be used to develop Mozambique”.

A Primeira-Dama de Moçambique, 
Isaura Nyusi, defendeu em Genebra a 
necessidade da conjugação de esfor-
ços para uma luta cerrada contra os 
casamentos prematuros por aqueles 
constituírem um dos principais fac-
tores de agravamento dos casos de 
cancro do colo do útero e da mama, 
de HIV/SIDA e outras doenças se-
xualmente transmissíveis.

Falando durante um encontro de 
trabalho que manteve com o Direc-
tor-geral da ONUSIDA, Charles Sidi-
bé, na sede da organização em Gene-
bra, Suíça, Isaura Nyusi explicou que 
o seu Gabinete tem vindo a trabalhar 
nesse sentido através de uma série 
de acções, incluindo de advocacia.

“Temos dado especial atenção à 
saúde da mulher, não só pela gravi-
dade da situação, mas pelo número 
de raparigas afectadas. Por isso, vejo 
para a saúde, de forma geral, consi-
derando os casamentos prematuros, 
que têm sido uma situação dramática 
no país, a desnutrição, a saúde sexual 
reprodutiva”, afirmou a esposa do 
Presidente da República, realçando 
que o cancro da mama e do colo do 
útero, HIV/SIDA e outras doenças de 
transmissão sexual “agravam-se com 
os casamentos prematuros”.

Assim sendo, segundo a Primeira-
-Dama, uma das estratégias que o 
seu Gabinete vem usando como for-
ma de mitigar a problemática do HIV/
SIDA e dos casamentos prematuros 
em Moçambique é a advocacia e o 
envolvimento de várias correntes da 
sociedade em acções respeitantes a 
esta matéria. “Para o efeito, realiza-
mos o primeiro seminário nacional 
sobre o combate aos casamentos pre-
maturos, em 2017, numa das provín-
cias moçambicanas (Cabo Delgado)”, 
explicou.

Este evento, de acordo com a Pri-
meira-Dama, permitiu colher contribu-
tos para a tomada de medidas visan-
do, entre outros objectivos, erradicar 
os casamentos prematuros, eliminar a 
gravidez precoce e reduzir o número 
de infecções por HIV/SIDA, sobretudo 
em crianças e adolescentes.

“Temos estado a replicar a campa-
nha ‘Educar e Prevenir’ a nível nacio-
nal (lançada em Abril de 2017) para 
estimular o conhecimento da rapari-
ga sobre os casamentos prematuros, 
assim como as devastadoras conse-
quências do HIV/SIDA e dos cancros 
da mama e do útero. Tudo porque se 
reconhece que “a educação sexual é 
crucial tanto para a rapariga como 
para o rapaz, embora a rapariga seja 
mais vulnerável”.

No âmbito do empoderamento da 

CASAMENtoS PREMAtURoS AGRAVAM INFECÇÕES 
PELo HIV/SIDA, ALERtoU A PRIMEIRA-DAMA

mulher, particularmente da rapariga, 
a esposa do Presidente da República 
realçou que o seu Gabinete tem vindo 
a apoiar o processo dentro das famí-
lias, a criar centros de alfabetização 
por excelência, bem como centros de 
formação técnico-profissional, entre 
várias iniciativas.

O Gabinete da Primeira-Dama tam-
bém se tem focado na consciencia-
lização dos pais e encarregados de 
educação sobre a importância da edu-
cação da rapariga através de campa-
nhas educativas.

Isaura Nyusi revelou ainda o desafio 

por ela assumido de, a médio e longo 
prazos, criar uma fundação cujo pro-
jecto será a implementação de uma 
academia de excelência para forma-
ção de crianças e adolescentes, e que 
se pretende poder levar à redução de 
casamentos prematuros e infecções 
por HIV/SIDA.

“Para garantir o sucesso dessas ac-
ções, contamos com o vosso apoio”, 
desafiou, numa referência à ONUSIDA 
e outras instituições que lidam com 
esta matéria.

A Primeira-Dama integra a delega-
ção do Presidente da República na vi-
sita oficial que efectuou à Suíça.

“temos dado especial 
atenção à saúde da 
mulher, não só pela 

gravidade da situação, 
mas pelo número de 

raparigas afectadas”

“para garantir o 
sucesso dessas acções, 
contamos com o vosso 

apoio”

Esposa do Presidente Nyusi recebida pelo Director Executivo da ONUSIDA.

Intervenção do Presidente Nyusi no encontro com a Comunidade Moçambicana residente na Suíça
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CHILD MARRIAGES WoRSEN HIV/AIDS 
INFECtIoNS: FIRSt LADY

The First Lady of Mozambique, Isau-
ra Nyusi, in Geneva called for the need 
for joint efforts in a tough fight against 
child marriages since these are one of 
the main factors that worsen cases of 
cervical and breast cancer, HIV/AIDS 
and other sexually transmitted disea-
ses.

Speaking at a working meeting 
she held with the Director-general of 
UNAIDS, Charles Sidibé, at the head-
quarters of this organisation in Gene-
va, Switzerland, Isaura Nyusi explai-
ned that her Office has been working 
against child marriage through a se-
ries of actions, including advocacy.

“We have paid special attention to 
women’s health, not only because of 
the seriousness of the situation, but 
because of the number of girls affec-
ted. I am therefore looking at heal-
th in a general way, considering child 
marriages, which have been a dra-
matic situation in the country, mal-
nutrition and sexual and reproductive 

health”, said the First Lady, stressing 
that breast and cervical cancer, HIV/
AIDS and other sexually transmitted 
diseases “are worsened by child mar-
riages”.

Thus one of the strategies that her 
Office has been using in order to mi-
tigate the problem of HIV/AIDS and 
child marriages in Mozambique, she 
said, is advocacy and the involvement 
of various currents of society in ac-
tions concerning this matter.

“To this end, we held our first natio-
nal seminar on the fight against child 
marriages, in one of the Mozambican 
provinces (Cabo Delgado)”, she ex-
plained.

This event, according to the First 
Lady, made it possible to collect contri-
butions for taking measures seeking, 
among other things, to eradicate 
child marriages, eliminate teenage 
pregnancies, and reduce the number 
of HIV/AIDS infections, particularly 
among children and adolescents

“We have been replicating the cam-
paign “Educate and Prevent” at natio-
nal level (launched in April 2017) to 
stimulate girls’ knowledge about child 
marriages, as well as the devastating 
consequences of HIV/AIDS, and of 
breast and cervical cancer.

All because it is recognised that “sex 
education is crucial, for both girls and 
boys, although girls are more vulne-
rable”.

In the context of empowering wo-
men, particularly girls, the wife of the 
President stressed that her Office has 
been supporting the process within 
families, and creating literacy centres 
and technical and professional trai-
ning centres, among other initiatives.

The First Lady’s Office has also fo-
cused on raising the awareness of pa-
rents and guardians about the impor-
tance of girls’ education.

Isaura Nyusi revealed the challenge 
of creating, in the medium and long 
term, a foundation with the aim of 

“We have paid 
special attention to 
women’s health, not 
only because of the 
seriousness of the 

situation, but because 
of the number of girls 

affected.”

setting up an academy of excellence 
which seeks to train children and ado-
lescents in order to reduce the num-
ber of child marriages and of HIV/
AIDS infections.

“To guarantee the success of the-
se actions, we are counting on your 
support”, she declared, referring to 
UNAIDS and other institutions dealing 
with this matter.

The First Lady was a member of 
President Nyusi’s delegation on the 
official visit he made to Switzerland.

Esposa do PR recebida pelo Director Executivo da ONUSIDA 

www.bni.co.mz
Saiba mais sobre nós

Ser eficiente significa reconhecer o ritmo 
e a energia da nossa terra, assegurando 
que essa é usada da melhor forma.

O BNI torna Moçambique mais eficiente. Este é um Banco 

diferente de todos os outros. 100% moçambicano, 

é o Banco que faz desenvolver o país, apoiando 

e investindo em projectos - Infra-estrutura, Recursos 

Naturais, Energia, Agricultura, Indústria e Comércio - que 

desenvolvem Moçambique.
BNI. 
Banco de Desenvolvimento

DESENVOLVIMENTO
É EFICIÊNCIA
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Apesar de assinaláveis avanços, a 
luta pelos Direitos Humanos no mun-
do ainda está longe de se considerar 
terminada, declarou o Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, em 
Genebra, na Suíça.  

Discursando naquela cidade transal-
pina durante a 37.ª Sessão do Con-
selho dos Direitos Humanos das Na-
ções Unidas, o Chefe do Estado mo-
çambicano afirmou que se continua a 
assistir a casos de cidadãos que, em 
defesa dos seus ideais ou na busca de 
uma vida melhor, enfrentam situações 
que colocam em risco a própria vida.

“Os conflitos armados e migrações 
continuam a dizimar inúmeras vidas 
humanas. Perdem-se vidas de crian-
ças e mulheres que poderiam dar um 
contributo inestimável ao nosso Pla-
neta. Milhares de pessoas, parte das 
quais jovens, provenientes maiorita-
riamente de países africanos, Ásia e 
América Latina, têm sido forçadas a 
emigrar em consequência de conflitos 
armados ou da pobreza”, disse.

Como Estados membros das Nações 
Unidas vinculados ao cumprimento ri-
goroso dos princípios dos Direitos Hu-
manos, segundo o Presidente Nyusi, 
não se pode continuar a assistir, de 
forma impávida e serena, a esse fla-
gelo. 

“Almejamos o estabelecimento de 
uma sociedade mais justa, igualitária 
e fraterna, na qual as prerrogativas 
do indivíduo são respeitadas”, vincou 
o estadista moçambicano, para quem, 
“no direito humano, a vida deve-se 
posicionar como um valor supremo, 
defensável e defendido por todos, 
sem excepção de natureza alguma”.

Foi por isso que, durante o seu man-
dato, e tendo percebido os desafios 
que punham em causa a segurança e 
estabilidade do país, o Presidente da 
República passou a dedicar, de forma 
afincada, os seus esforços na busca 
da paz efectiva e duradoira para Mo-
çambique.

“Temos estado a dar passos signifi-
cativos para o seu alcance (paz) atra-
vés do diálogo permanente, da tole-
rância, espírito de reconciliação, con-
fiança mútua e humildade, reduzindo 
assim a incidência das violações dos 
Direitos Humanos”, disse o estadis-
ta moçambicano numa referência ao 
diálogo político que tem resultado em 
consensos. 

Sobre o funcionamento do Conselho 
dos Direitos Humanos, o Presidente 
Nyusi criticou a forma diferenciada 
como os Estados membros são trata-
dos, situação que, conforme assina-
lou, deve ser evitada.

“Temos acompanhado, com mui-
ta atenção, os trabalhos deste ór-
gão, onde os Estados membros têm 
origens e níveis de desenvolvimento 
diferenciados. Os Estados membros 
são herdeiros de práticas culturais, 
tradicionais e religiosas multiformes. 
As diferenças devem ser encaradas na 
perspectiva da riqueza que a diversi-
dade traz”, referiu o Chefe do Esta-
do moçambicano, sublinhando que 
“defendemos que se evite, a todo o 
custo, a dualidade de critérios, a se-
lectividade e o ritual, desnecessário 
e infrutífero, da antagonização e di-
famação”.

Face a esta constatação, o Presiden-
te Filipe Jacinto Nyusi recordou um 
dos mais importantes princípios da 
Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, adoptada em Janeiro de 1948, 
sublinhando que, “independentemen-
te das diferenças que nos caracteri-
zam como seres humanos, todos te-
mos direito à vida”. 

“Temos o direito de emitir e defen-
der uma opinião, escolher os nossos 
representantes, temos o direito de ir 
e vir, deixar um país e a ele regressar. 
Todos temos o direito de professar ou 
não uma religião, entre outros”, disse.

Como melhor caminho para a pro-
tecção e prevenção dos Direitos Hu-

manos, o Presidente Nyusi defendeu a 
necessidade de se privilegiar a coope-
ração, negociação, prevenção e prio-
rização para o alcance dos objectivos 
positivos, pois a universalidade dos 
Direitos Humanos clama pelo engaja-
mento colectivo para a sua materiali-
zação.

“O nosso compromisso, como Es-
tado membro, é o de continuarmos 
firmes na promoção e protecção dos 
Direitos Humanos. Esta é uma res-
ponsabilidade que assumimos cons-
cientes de que mais ninguém a pode 
cumprir por nós. Por isso, reiteramos 
o empenho e a vontade política e ine-
quívoca do meu Governo para com 
o mandato do Conselho dos Direitos 
Humanos e seus mecanismos em prol 
de promoção e protecção dos Direitos 
Humanos”, realçou.

O Conselho de Direitos Humanos das 
Nações Unidas (UNHRC, em inglês) é 
parte do corpo de apoio à Assembleia 
Geral das Nações Unidas. Baseada em 
Genebra, a sua principal finalidade é 
aconselhar a Assembleia Geral sobre 
situações em que os Direitos Huma-
nos são violados, sendo que a esta, 
por sua vez, compete fazer recomen-
dações ao Conselho de Segurança da 
ONU.

Presidente Nyusi
A LUtA PELoS DIREItoS HUMANoS 
EStÁ MUIto LoNGE DE tERMINADA

Mozambican President Filipe Jacin-
to Nyusi said in Geneva that, despite 
noteworthy advances, the struggle for 
human rights in the world is far from 
over. 

Speaking in this Swiss city, at the 
37th Session of the United Nations 
Human Rights Council, the Mozam-
bican Head of State declared that we 
continue to witness cases of citizens 
who, in defence of their ideals or in 
search of a better life, face situations 
which place them in mortal danger.

“Armed conflicts and migrations 
continue to claim countless lives. The 
lives of children and of women are lost 
who could have made an invaluable 
contribution to our planet. Thousands 
of people, many of them young, and 
mostly from countries of Africa, Asia 
or Latin America, have been forced to 
emigrate as a result of armed conflicts 
or of poverty”, he said.

As member states of the United Na-
tions, bound to comply rigorously with 
the principle of human rights, accor-
ding to President Nyusi, we cannot 
continue to watch this scourge calmly 
and passively. 

“We long for the establishment of 
a fairer, more equal and fraternal so-
ciety in which the prerogatives of the 
individual are respected, stressed the 

Mozambican statesman, for whom, “in 
human law, life should be positioned 
as a supreme value, defended by all, 
with no exceptions of any kind”.

That is why, during his term of offi-
ce, understanding the challenges that 
endanger the security and stability of 
the country, President Nyusi has per-
sistently dedicated his efforts to the 
search for effective and lasting peace 
in Mozambique. 

“We have been taking significant 
steps towards achieving peace throu-
gh permanent dialogue, tolerance, the 
spirit of reconciliation, mutual trust 
and humility, thus reducing the inci-
dence of violations of human rights”, 
he said, referring to the political dialo-
gue that has led to consensus

As for the way in which the Human 
Rights Council works, Nyusi criticised 
the differentiated manner in which 
member states are treated, a situa-
tion which, he said, should be avoi-
ded.

“We have followed, with great at-
tention, the work of this body, where 
the member states have different ori-
gins and levels of development. The 
member states have inherited multi-
form cultural, traditional and religious 
practices. The differences should be 
confronted in the perspective of the ri-

chness that diversity brings”, he said, 
stressing that “we favour avoiding, at 
all costs, double standards, selectivi-
ty and the unnecessary and fruitless 
ritual of defaming and antagonising”.

In light of this, President Nyusi re-
called one of the most important prin-
ciples of the Universal Declaration of 
Human Rights, adopted in January 
1948, that “regardless of the diffe-
rences that characterise us as human 
beings, we all have the right to life”. 

“We have the right to give and to 
defend our opinions, to choose our 
representatives, we have the right 
to come and go, to leave a country 
and return to it. We all have the right 
to profess, or not, a religion, among 
other rights”, he said.

As the best path for protecting hu-
man rights, President Nyusi defended 
the need to for cooperation, negotia-
tion, and prioritisation to achieve po-
sitive objectives, since the universal 
nature of human rights calls for col-
lective commitment in implementing 
them.

“Our commitment, as a member 
state, is to remain firm in the promo-
tion and protection of human rights. 
This is a responsibility that we accept, 
aware that nobody else can do it for 
us. Hence we reiterate the dedication 

and the unequivocal political will of 
my government to the mandate of the 
Human Rights Council and its mecha-
nisms in favour of the promotion and 
protection of human rights”, he stres-
sed. 

The United Nations Human Rights 
Council (UNHRC) is part of the support 
body for the UN General Assembly. 
Based in Geneva, its main purpose is 
to advise the General Assembly about 
situations in which human rights are 
violated, and for its part the General 
Assembly can make recommenda-
tions to the Security Council.

According to President Nyusi:
tHE StRUGGLE FoR HUMAN 
RIGHtS IS FAR FRoM oVER 

“We have been taking 
significant steps towards 
achieving peace through 

permanent dialogue, 
tolerance, the spirit of 
reconciliation, mutual 

trust and humility, thus 
reducing the incidence 
of violations of human 

rights”

Presidente Nyusi tomou a palavra na 37.ª Sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas
Esposa do Presidente Nyusi e a homóloga da Suíça, Muriel Zeender Berset, visitando a Humanos Haus 
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O Presidente da República, Filipe Ja-
cinto Nyusi, exortou os empresários 
nacionais a aproveitarem as exce-
lentes relações diplomáticas entre os 
governos de Moçambique e da Suíça 
para forjarem parcerias tangíveis e 
com impacto no desenvolvimento do 
país.

Segundo o Chefe do Estado moçam-
bicano, a relação politica e diplomá-
tica, por muito boa que seja, só terá 
sentido e real valor se conseguir im-
pulsionar uma cooperação económica 
empresarial geradora de benefícios 
que mudem para melhor a vida dos 
cidadãos.

“Como governo, estamos cientes de 
que ainda há muitos obstáculos que 
têm constrangido o fluir normal de in-
vestimentos para a nossa mãe Pátria. 
Por isso, temos estado empenhados 
em introduzir reformas estruturais 
para criar condições para o bom flo-
rescimento de negócios no país”, de-
clarou.

O Presidente da República falava em 
Genebra, na abertura do Fórum em-
presarial Moçambique/Suíça, no qual 
participaram mais de 40 empresários 
nacionais, num evento promovido 
pela Confederação das Associações 
Económicas (CTA) no âmbito da visi-
ta oficial de quatro dias que efectuou 

àquele país europeu.
O estadista moçambicano assegu-

rou, ainda, que o Governo continuará, 
com toda a firmeza, o processo de in-
trodução de reformas facilitadoras de 
negócios, tendo em vista simplificar, 
cada vez mais, os negócios, melhorar 
a competitividade económica e elimi-
nar as barreiras à entrada de novos 
operadores no mercado.

Com o objectivo de criar melhores 
sinergias para o investimento estran-
geiro e maior igualdade de oportuni-
dades, foram introduzidas em 2017, 
segundo o Presidente Nyusi, algumas 
medidas para assegurar flexibilidade 
e celeridade nas transições cambiais 
com o exterior.

“Estas medidas conferem maior 
responsabilidade a todos os interve-
nientes nas transacções cambiais”, 
explicou o Presidente da República, 
acrescentando que elas têm um efei-
to multiplicador incomensurável na 
dinamização dos investimentos em 
Moçambique, quer seja para agentes 
económicos estrangeiros quer seja 
para os nacionais. 

“Esperamos que, através deste 
evento, criemos sinergias em torno 
das parcerias que explorem as nossas 
potencialidades e oportunidades para 
criar negócios viáveis”, afirmou.

Na ocasião, o Presidente Nyusi in-
centivou os empresários suíços das 
áreas industriais e de serviços a indu-
zirem mudanças com impacto positivo 
na vida dos moçambicanos, aprovei-
tando, por exemplo, o enorme mer-
cado existente em Moçambique, por 
via dos sectores da agro-indústria, 
transporte e logística, petróleo e gás, 
serviços financeiros, infra-estruturas 
de gestão da água e turismo, entre 
outros.

O Chefe de Estado moçambicano 
elogiou a organização do evento, con-
siderando ser uma importante e per-
manente plataforma para a interação 
entre a classe empresarial dos dois 
países em matéria de negócios e de 
investimentos.

Aliás, recuando na História, o Presi-
dente da República expôs quão longa 
é a convivência entre cidadãos mo-
çambicanos e suíços, a qual remonta 
ao Século XVIII, quando foi registada 
a presença em Moçambique de mis-
sionários, comerciantes e trabalha-
dores de companhias, algumas das 
quais permaneceram mesmo após 
a independência do país, em 1975, 
como ilustra o caso da BOROR, na 
província central da Zambézia.

Recordou ainda que Moçambique 
beneficiou dos primeiros projectos 

suíços em 1979, abarcando os sec-
tores da água e da saúde. “Quando 
assumimos os destinos do Estado, em 
2015, como Chefe do Estado, a Fede-
ração Suíça era o 14.º dos países com 
maior investimento em Moçambique, 
com pouco menos de seis milhões de 
dólares americanos. Hoje, constata-
mos com júbilo que a Suíça consta da 
lista dos 10 países com maior inves-
timento directo estrangeiro no nosso 
solo pátrio, ocupando a sexta posição 
com mais de 19.6 milhões de dólares 
norte-americanos em 2017”, contabi-
lizou.

Nos últimos cinco anos, conforme 
revelou, foram aprovados 22 projec-
tos susceptíveis de criaram mais de 
mil postos de trabalho, envolvendo in-
vestidores privados suíços e no valor 
acima de um bilião de dólares norte-
-americanos, nas áreas de constru-
ção, indústria, serviços e agricultura, 
entre outras.

“Assim, com a realização deste fó-
rum empresarial, acreditamos que 
estamos a construir uma ponte para 
o fortalecimento das relações econó-
micas e comerciais entre os nossos 
dois países, a qual terá impacto po-
sitivo na economia e na vida do povo 
moçambicano”, sublinhou o Chefe de 
Estado.

NYUSI INStA EMPRESÁRIoS A EStABELECEREM 
PARCERIAS CoM IMPACto No DESENVoLVIMENto
E EVoCA HIStÓRICo DA CooPERAÇÃo DA SUÍÇA

Mozambican President Filipe Ja-
cinto Nyusi has urged Mozambican 
business people to take advantage 
of the excellent diplomatic relations 
between the Mozambican and Swiss 
governments to forge tangible part-
nerships that have an impact on the 
country’s development.

According to the President, politi-
cal and diplomatic relations, howe-
ver good they may be, will only make 
sense and have real value, if they 
can drive business economic coo-
peration, generating benefits that 
change citizens’ lives for the better.

“As a government, we are aware 
that there are still many obstacles 
that have constrained the normal 
flow of investments to our country. 
That is why we have been committed 
to introducing structural reforms to 
create conditions for the flourishing 
of business in the country”, he said.

Nyusi was speaking in Geneva, 
at the opening of the Mozambique/
Switzerland Business Forum, in whi-
ch more than 40 Mozambican bu-
siness people took part. This event 
was promoted by the Mozambican 
Confederation of Business Associa-
tions (CTA), as part of the four day 

official visit the President made to 
this European country.

He also guaranteed that the gover-
nment will continue firmly with the 
introduction of reforms to facilitate 
business. They are intended to in-
creasingly simplify business, impro-
ve economic competitiveness and 
eliminate barriers to the entry of 
new operators into the market.

With the goal of creating better sy-
nergies for foreign investment and 
more equality of opportunity, said 
President Nyusi, in 2017 some mea-
sures were introduced to ensure fle-
xibility and speed in exchange tran-
sactions with the outside world.

“These measures confer greater 
responsibility on all participants in 
exchange transactions”, explained 
the President, adding that they have 
an immeasurable multiplier effect on 
stimulating investment in Mozambi-
que, by foreign and by national bu-
sinesses.

“We hope that through this event 
we will create synergies around the 
partnerships that explore our poten-
tial and opportunities to set up via-
ble businesses”, he added.

At this event, President Nyusi en-
couraged Swiss business people 
from the industrial and service areas 
to trigger changes with a positive 
impact on the lives of Mozambicans, 
by taking advantage, for example, of 
the enormous market in Mozambi-
que, through agro-industries, trans-
port and logistics, oil and gas, fi-
nancial services, water management 
infrastructures, and tourism, among 
others.

The Mozambican President praised 
the organisation of the event, des-
cribing it as an important and per-
manent platform for interaction be-
tween the business class of the two 
countries, in matters of business and 
investments.

Looking back in history, Nyusi re-
corded that coexistence between 
Mozambican and Swiss citizens da-
tes back to the 18th century, when 
there were the first records of the 
presence in Mozambique of Swiss 
missionaries, traders and company 
workers. Some Swiss nationals, in 
the BOROR Company, in Zambézia 
province remained in the country 
after Mozambican independence. He 

recalled that Mozambique benefited 
from the first Swiss projects in 1979, 
in the water and health sectors.

“When I became President in 
2015”, said Nyusi, “the Swiss Fede-
ration was the country with the 14th 
largest investment in Mozambique, 
with a little less than six million US 
dollars. Today we note with jubila-
tion that Switzerland is on the list of 
the ten countries with the largest fo-
reign direct investment in our coun-
try, occupying sixth position, with 
more than 19.6 million US dollars, 
in 2017”.

In the last five years, he revealed, 
22 projects were approved that can 
create more than 5,000 jobs, invol-
ving private Swiss investors, to a 
value of more than a billion dollars, 
in the areas of construction, indus-
try, services and agriculture, among 
others.

“In holding this business forum, we 
believe we are building a bridge to 
strengthen the economic and trading 
relations between our two countries, 
which will have a positive impact on 
the economy and on the life of the 
Mozambican people”, stressed the 
President.

PRESIDENt NYUSI URGES BUSINESS to 
MAKE PARtNERSHIPS tHAt IMPACt oN tHE 
CoUNtRY’S DEVELoPMENt 

“When I became President in 2015”, said Nyusi, “the Swiss Federation was the country with the 14th 
largest investment in Mozambique, with a little less than six million US dollars. Today we note with 

jubilation that Switzerland is on the list of the ten countries with the largest foreign direct investment 
in our country, occupying sixth position, with more than 19.6 million US dollars, in 2017”.

Intervenção do Presidente Nyusi no Seminario Empresarial organizado pela CTA em Genebra Intervenção do Presidente Nyusi no  Seminario Empresarial 
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O Presidente da República, Filipe Ja-
cinto Nyusi, disse em Genebra que a 
paz não é apenas terminar os confli-
tos, mas, sobretudo, “criar a justiça e 
equidade”.

 
“É abrir as portas do futuro, sem ex-

clusão nem discriminação”, declarou o 
Chefe de Estado moçambicano duran-
te a cerimónia em que foi distinguido 
com o Título de Doutor Honoris Causa 
pela Escola de Diplomacia e Relações 
Internacionais da Suíça.

O Presidente Nyusi disse que a His-
tória de Moçambique vem sendo mar-
cada pela busca incessante de solu-
ções negociadas dos conflitos, “mes-
mo quando, aparentemente, somos 
fortes, e, sobretudo, quando somos 
fortes e sabemos que a nossa causa 
é justa”.

“É nessa perspectiva que os acordos 
negociados que fomos celebrando, até 
ao presente, marcaram etapas impor-

tantes na vida do nosso país como 
um Estado independente e soberano”, 
afirmou o estadista moçambicano no 
seu discurso de aceitação.

Citou, a título de exemplo, os acor-
dos de Lusaka (1974), que culmi-
naram com a independência do país 
em 1975, o Acordo de Nkomati (com 
o regime do Apartheid em 1984) e o 
Acordo Geral de Paz (1992), que pôs 
fim o conflito armado entre o Governo 
e a Renamo, maior partido da oposi-
ção, cujo objectivo fundamental era 
estancar a destruição que dilacerava 
a nação e sociedade moçambicanas.

“Os acordos são vitais, mas não 
bastam em si mesmos”, disse o Presi-
dente Nyusi, explicando que “a nossa 
própria experiência confirma que há 
que criar, em paralelo, uma cultura 
nova, uma cultura de diálogo perma-
nente e construtivo, sem receios nem 
preconceitos”.

“É esta a nossa aposta, sabendo 

que essa cultura deve ser promovida  
pelo exemplo dos dirigentes na sua 
conduta política e pessoal e o modo 
como defendem os interesses nacio-
nais  acima de qualquer outro interes-
se”, acrescentou.

No início do seu mandato e para ga-
rantir uma paz duradoira, sustentá-
vel e sem hiatos, conforme explicou, 
decidiu lançar um processo de diá-
logo com o líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama.

“Fizemo-lo com o espírito construti-
vo e de boa-fé, com o propósito único 
de preservar o supremo interesse na-
cional – a unidade, paz e segurança 
para o nosso povo e desenvolvimento 
do nosso país. Estamos convictos de 
que, com a paz, aprofundaremos as 
bases de um Moçambique mais aber-
to, democrático, inclusivo e equitati-
vo”, defendeu.

Disse ainda que, com a paz, “tra-
remos maior coesão social ao país e 

FAZER A PAZ E CRIAR JUStIÇA E EQUIDADE
Presidente Nyusi, na distinção com o título de Doutor 
Honoris Causa pela Escola de Diplomacia de Genebra

consolidaremos a unidade nacional no 
seio da família moçambicana”.

Argumentou que, como um país 
que experimentou prolongados perío-
dos de conflito armado, os moçambi-
canos conhecem o valor da paz, pois 
sentiram, na pele e na carne, as con-
sequências económicas e sociais da 
guerra.

Realçou igualmente que os custos 
da guerra vão para além das perdas 
resultantes do conflito directo e indi-
recto, traduzindo-se, sobretudo, em 
traumas humanos e sociais que não 
podem ser medidos e que são um en-
trave para o desenvolvimento huma-
no.

“Pensamos, pois, que é tempo de 
sarar as feridas É tempo de seguir-
mos em frente com a determinação 
colectiva de construir um país assen-
te em princípios de um Estado demo-
crático e de Direito”.

Tal como havia defendido na 37.ª 
sessão do Conselho de Direitos Hu-
manos, o Chefe do Estado moçam-
bicano voltou a focar o discurso na 
necessidade de introduzir reformas 
no seio Nações Unidas para a sua de-
mocratização e adequação à realida-
de actual.

Sobre a distinção, Colum de Sales 
Murphy, fundador e Presidente da 
Escola de Diplomacia e Relações In-
ternacionais de Genebra, disse que 
na escolha de Nyusi pesou o facto de 
Moçambique ter sobrevivido a várias 
dificuldades ao longo do tempo e sem 
desperdiçar nenhuma delas enquanto 
oportunidade para crescer e promo-
ver os Direitos Humanos.

 “Com a liderança de Filipe Nyusi, 
segundo Murphy, Moçambique será 
uma inspiração para a paz e prosperi-
dade no mundo inteiro”.

“a nossa própria 
experiência confirma 
que há que criar, em 

paralelo, uma cultura 
nova, uma cultura de 
diálogo permanente 

e construtivo, 
sem receios nem 

preconceitos”

Mozambican President Filipe Jacin-
to Nyusi said in Geneva that peace is 
not just ending conflicts but above all 
means “creating justice and equity”.

 
“It is opening the doors of the fu-

ture, without exclusion or discrimi-
nation”, said the President during the 
ceremony at which he was awarded 
an Honorary Doctorate by the Geneva 
School of Diplomacy and International 
Relations.

President Nyusi said the history of 
Mozambique has been marked by 
the ceaseless search for negotiated 
solutions to conflicts “even when we 
are apparently strong and, above all, 
when we are strong and we know that 
our cause is just”.

“It is from this viewpoint that the 
negotiated agreements we have been 
celebrating have marked important 
stages in the life of our country as an 
independent and sovereign state”, de-
clared the Mozambican leader in his 
acceptance speech.

By way of example, he cited the Lu-
saka Accord (1974), which led to the 
country’s independence in 1975, the 

Nkomati Accord, with the Apartheid 
regime in 1984, and the General Pea-
ce Agreement (1992), which ended 
the armed conflict between the Go-
vernment and Renamo, the largest 
opposition party, which had the fun-
damental goal of halting the destruc-
tion which was tearing the Mozambi-
can nation and society apart.

“Agreements are vital, but in them-
selves they are not enough”, said Pre-
sident Nyusi, explaining that “our own 
experience shows that at the same 
time one must create a new culture, a 
culture of permanent and constructive 
dialogue, without fear or preconcep-
tions”.

“We are banking on this, knowing 
that this culture should be promoted 
by the example given by leaders in 
their political and personal conduct 
and the way they defend national in-
terests above any other interest”, he 
added.

At the start of his term of office, 
and to guarantee a lasting, sustai-
nable and uninterrupted peace, Nyu-
si explained, he decided to launch a 

dialogue with Renamo leader Afonso 
Dhlakama.

“We did this with a constructive spi-
rit and in good faith, with the sole pur-
pose of preserving the highest natio-
nal interest – unity, peace and securi-
ty for our people and the development 
of our country. We are convinced that, 
with peace, we shall deepen the foun-
dations of a more open, democratic, 
inclusive and equitable Mozambique”, 
he argued. The President added that, 
with peace, “we shall bring greater 
social cohesion to the country, and 
consolidate national unity among the 
Mozambican family”.

He argued that as citizens of a coun-
try which has experienced lengthy pe-
riods of armed conflict, Mozambicans 
know the value of peace, since they 
have felt personally the economic and 
social consequences of war.

He also stressed that the costs 
of war go beyond the losses resul-
ting from direct and indirect con-
flict, and are expressed, above all, 
in human and social traumas whi-
ch cannot be measured and are a 

brake on human development.

“So we think it is time to heal the 
wounds”, Nyusi said “It is time for us 
to go forward with the collective de-
termination to build a country resting 
on the principles of a democratic state 
and the rule of law”.

Just as he had argued at the 37th 
session of the Human Rights Coun-
cil, the Mozambican President again 
focused his speech on the need for 
reforms in the United Nations to de-
mocratise it and bring it into line with 
current reality.

Colum de Sales Murphy, founder 
and President of the Geneva School of 
Diplomacy and International Relations 
said that Nyusi had been chosen for 
the honour because Mozambique has 
survived several difficulties over the 
years and never wasted any of them 
as an opportunity to grow and promo-
te human rights.

 “Under the leadership of Filipe Nyu-
si”, according to Murphy, “Mozambi-
que will be an inspiration for peace 
and prosperity in the entire world”.

to MAKE PEACE IS to CREAtE JUStICE AND EQUItY 
- President Nyusi, on being awarded an Honorary 
Doctorate

Presidente Nyusi na cerimónia de Atribuição do Título de Doutor Honoris Causa em Genebra, Suíça
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Os governos de Moçambique e da 
Suíça assinaram, em Berna, um Acor-
do Quadro Institucional para a coope-
ração e desenvolvimento entre os dois 
país, cujas relações duram há cerca 
de 40 anos.

O documento foi rubricado no final 
das conversações entre as delegações 
dos dois países, no âmbito da visita 
oficial, de quatro dias, que o Chefe de 
Estado moçambicano, Filipe Jacinto 
Nyusi, efectuou à Federação Suíça, no 
coração da Europa.

Em declarações aos órgãos de co-
municação social, minutos após as 
conversações, ambos os presidentes 
explicaram a importância do Acordo 
rubricado, vincando que se trata de 
uma base fundamental que irá reger 
a cooperação bilateral nos próximos 
anos.

Para o Presidente moçambicano, o 
Acordo Quadro Institucional para a 
Cooperação e Desenvolvimento irá 
constituir-se como a base para im-
pulsionar a cooperação entre os dois 
países.

“Discutimos aspectos económicos e 
vamos continuar, porque a conversa 
não termina por aqui. Mas, nos as-
pectos económicos, está claro que 
o Quadro Institucional que foi assi-
nado agora vai ser a base para po-
dermos avançar e (ver) que passos 
podemos dar. Este é, também, mui-
to importante para regular o sector 
privado”, disse o Presidente da Re-
pública.

Na ocasião, foi anunciado que, bre-
vemente, poderá ser rubricado um 
acordo na área dos transportes aé-
reos, o qual será uma das acções de 
materialização do Acordo Quadro Ins-
titucional de Cooperação. 

“No aspecto económico, é de realçar 
a importância que damos ao sector 
privado e saudamos os encontros que 
tiveram lugar, esta semana, entre os 
empresários moçambicanos e suíços”, 
afirmou.

Para o Presidente Nyusi, os referidos 
encontros são importantes para que o 
Governo, dentro da sua responsabili-
dade, possa facilitar a actividade do 

sector privado. “Reafirmamos o nosso 
compromisso nesse sentido”.

“É uma demonstração de que os go-
vernos têm vontade política em apoiar 
o sector privado”, sublinhou.

O Presidente suíço, Alain Berset, 
destacou por sua vez a importância 
do Acordo e, sobretudo, a forma como 
este instrumento vai contribuir para o 
reforço, cada vez maior, das históricas 
relações de cooperação.

“Falamos das relações extremamen-
te boas entre os nossos países e de 
como podemos reforçar as nossas 
relações em assuntos económicos. 
Falamos nomeadamente do poten-
cial do Acordo que assinamos”, expli-
cou Berset. “As nossas relações têm 
enorme potencial e vamos continuar 
a trabalhar para o melhorar”, acres-
centou.

Berset elogiou o facto de o Presi-
dente moçambicano fazer-se acom-
panhar por uma missão empresarial, 
tendo em conta a sua importância nas 
relações de cooperação.

Actualmente, o compromisso da 
Suíça faz se sentir com maior inci-
dência em três províncias do norte 
de Moçambique, “onde estamos mais 
presentes e onde investimos para a 
boa governação, para a saúde e o de-
senvolvimento económico”, enumerou 
Berset.

Durante as conversações, as duas 
delegações analisaram também ques-
tões sobre o multilateralismo, a boa 
governação nacional e internacional, 
bem como sobre o Conselho dos Di-
reitos Humanos, onde Chefe de Esta-
do moçambicano teve a oportunidade 
de discursar, na 37.ª sessão daquele 
órgão das Nações Unidas.

Abordaram, ainda, assuntos rela-
cionados com as migrações e os re-
fugiados. “É verdade que sentimos, 
hoje em dia, uma nova velocidade nas 
relações políticas e económicas entre 
Europa e a África”, afirmou Berset.

O Presidente Nyusi formulou o con-
vite para o homólogo suíço visitar Mo-
çambique, convite esse que obteve 
resposta positiva.

MoÇAMBIQUE E SUÍÇA FIRMAM ACoRDo QUADRo 
PARA A CooPERAÇÃo E o DESENVoLVIMENto

The Mozambican and Swiss gover-
nments signed in Bern an Institutio-
nal Framework Agreement for deve-
lopment cooperation between the two 
countries, who have enjoyed diploma-
tic relations for about 40 years.

The document was signed at the 
end of talks between delegations of 
the two countries as part of the four 
day official visit that Mozambican Pre-
sident Filipe Jacinto Nyusi was making 
to Switzerland.

In statements to the media, mo-
ments after the talks, both Presi-
dents explained the importance of the 
agreement, stressing that it is a fun-
damental basis that will govern bila-
teral cooperation in the coming years.

For the Mozambican President, the 
Framework Agreement lays the foun-
dations for driving the cooperation be-
tween the two countries.

“We discussed economic aspects 
and we shall continue, because the 
discussion doesn’t end here but in 
economic questions. It’s clear that the 
institutional framework that was sig-
ned now is going to be the basis for us 
to move forward and see what steps 
we can take. This is also very impor-
tant to regulate the private sector”, 
said the President.

At the same event, it was also an-

nounced that an agreement on air 
transport could be signed soon. This 
will be one of the actions putting into 
effect the Institutional Framework 
Cooperation Agreement.

“In the economic aspect, the impor-
tance we give to the private sector 
should be stressed, and we praise the 
meetings that took place this week 
between Mozambican and Swiss busi-
ness people”, the President added.

According to Nyusi, these meetings 
are important so that the government, 
as part of its responsibility, can facili-
tate the activity of the private sector, 
and “we reaffirm our commitment to 
this”.

“’It’s a demonstration that the go-
vernments have the political will to 
support the private sector”, he stres-
sed.

For is part, the Swiss President, 
Alain Berset, underlined the importan-
ce of the Agreement, and particularly 
the way this accord will contribute to 
strengthening increasingly the historic 
relations of cooperation.

“We spoke of the extremely good 
relations between our countries and 
how we can strengthen our relations 
in economic matters, namely the po-
tential of the Agreement we have sig-
ned”, explained Berset. 

“Our relations have enormous po-
tential and we shall continue working 
to improve this potential”, he added.

He praised the fact that the Mozam-
bican President was accompanied by a 
business mission, taking into account 
the importance of business in coope-
ration. 

Currently, Swiss commitment is 
mainly felt in three provinces in nor-
thern Mozambique, “where we are 
more present and where we insist on 
good governance for health and eco-
nomic development”, said Berset.

During the talks, the two delega-
tions also analysed questions on mul-
tilateralism, good national and inter-
national governance, as well as the 
Human Rights Council, where the Mo-
zambican President had the opportu-
nity to speak during the 37th session 
of this United Nations body.

They also broached matters concer-
ning migration and refugees. “It’s true 
that nowadays we feel a new pace in 
the economic and political relations 
between Europe and Africa”, declared 
Berset. 

President Nyusi invited his Swiss 
counterpart to visit Mozambique, and 
Berset responded positively.

MoZAMBIQUE AND SWItZERLAND SIGN 
DEVELoPMENt CooPERAtIoN AGREMEENt

“we discussed economic 
aspects and we shall 

continue, because the 
discussion doesn’t end 
here but in economic 

questions. It’s clear 
that the institutional 
framework that was 

signed now is going to be 
the basis for us to move 
forward and see what 
steps we can take. This 
is also very important 
to regulate the private 

sector“

Assinaturas dos acordos celebrados entre os Ministérios dos Negócios Estrangeiros de Moçambique e da Suíça
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A Suíça vai continuar a prestar 
apoio multiforme ao processo de paz 
em Moçambique até que se alcance 
uma solução definitiva para o proble-
ma.

A garantia foi dada pelo Presidente 
da Confederação Suíça, Alain Berset, 
em declarações à Imprensa no final 
das conversações oficiais entre os go-
vernos dos dois países, as quais ocor-
reram no âmbito da visita de quatro 
dias que o Chefe de Estado moçam-
bicano, Filipe Nyusi, efectuou àquele 
país europeu.

“A Suíça está empenhada em apoiar 
para se conseguir um acordo frutuoso 
e próspero em prol das populações”, 
garantiu o Presidente Berset, cujo 
país preside ao grupo de contacto 
para o processo de paz moçambica-
no.

A paz em Moçambique foi uma das 
questões que presidiram às conver-
sações bilaterais que decorreram em 
Berna, capital da Suíça.

“Falámos sobre o processo de coo-
peração para a paz em Moçambique. 
Sabemos que o país está a viver um 
momento conturbado devido às se-
quelas do conflito armado depois da 
independência, e nós estamos a favor 
de uma paz duradoira e empenhados 
nisso”, sublinhou Berset, consideran-
do ter sido uma honra o facto de a 
Suíça ter sido nomeada para presidir 
ao grupo de contacto internacional 
para apoiar o processo.

Segundo o Presidente da Confede-
ração Suíça, durante reunião com o 
estadista moçambicano recebeu ex-
plicações sobre os consensos alcan-
çados em torno da descentralização.

“O Presidente Nyusi fez uma decla-
ração no início de Fevereiro. Consti-
tui, para a Suíça, um passo muito im-
portante e promissor”, afirmou Ber-
set, acrescentando que aproveitou 
o momento para felicitar o Governo 
moçambicano “pela sua determina-
ção em prol de uma paz duradoira”.

O Chefe de Estado moçambicano 
disse, na sua declaração à Imprensa, 
ter partilhado com o homólogo suíço 
informação sobre os passos do diá-
logo em torno da descentralização, 
processo de desarmamento, desmo-
bilização e reintegração dos homens 
armados da Renamo.

“Sabemos que a Suíça é um país, 
por natureza, estável e firme nos 
aspectos políticos, económicos e so-
ciais. Informamos os nossos irmãos 

SUIÇA VAI CoNtINUAR A PREStAR APoIo 
Ao PRoCESSo DE PAZ EM MoÇAMBIQUE

da Suíça sobre a situação em Moçam-
bique e abordamos a questão da paz, 
os passos do diálogo que demos na 
descentralização, como também no 
processo de desarmamento, desmo-
bilização e reintegração”, afirmou.

Sobre o desarmamento, desmobi-
lização e reintegração, o Presidente 
Nyusi disse que as partes concorda-
ram no envolvimento de mais países 
no processo pelo facto de se tratar de 
uma matéria bastante complexa.

Falando à Imprensa moçambicana, 
o Presidente da República reiterou a 
necessidade deste envolvimento de 

mais países no processo de desarma-
mento, desmobilização e reintegração 
dos homens da Renamo.

O Presidente Nyusi disse, ainda, ter 
transmitido, durante o encontro que 
manteve com o homólogo suíço, com 
quem se reuniu antes das conversa-
ções oficiais entre as delegações dos 
dois países, a mensagem do povo 
de Moçambique de agradecimento 
ao povo e ao Governo da Suíça pelo 
papel fundamental que têm vindo a 
desempenhar no processo de pacifi-
cação do país.

A visita oficial do Chefe de Estado 

moçambicano teve duas etapas, sen-
do a primeira de carácter multilate-
ral, em que manteve encontros com 
dirigentes de organismos das Nações 
Unidas com sede em Genebra; parti-
cipou no 37.ª sessão do Conselho de 
Direitos Humanos e no Fórum Empre-
sarial Moçambique-Suíça e recebeu, 
ainda, o título de Doutor Honoris Cau-
sa atribuído pela Escola de Relações 
Internacionais e Diplomacia da Suíça.

A segunda etapa foi de cariz bilateral, 
em Berna, onde decorreram as conver-
sações oficiais, no final das quais foi ru-
bricado um Acordo Quadro Institucio-
nal de Cooperação entre os dois países.

Switzerland will continue to provide 
support in many ways to the peace 
process in Mozambique until a defi-
nitive solution to the problem is rea-
ched.

Swiss President Alain Berset gave 
this guarantee in statements to the 
media, at the end of the official talks 
between the governments of the two 
countries, during the four day vi-
sit that Mozambican President Filipe 
Nyusi made to this European country 
from 25 to 28 February.

“Switzerland is committed to su-
pporting a fruitful and prosperous 
agreement that favours the people”, 
said Berset, whose country chairs the 
contact group for the Mozambican 
peace process.

Peace in Mozambique was one of 
the questions that guided the bila-
teral talks held in the Swiss capital, 
Bern.

“We talked about cooperation for 
peace in Mozambique. We know that 
the country is going through a distur-
bed moment due to consequences of 
the armed conflict after independen-
ce. We are in favour of a lasting peace 
and are committed to this”, stressed 
Berset. He thought it an honour that 
Switzerland had been appointed chair 
of the international contact group to 
support the process.

According to the Swiss President, 
during his meeting with Nyusi he re-
ceived explanations about the con-
sensus achieved over decentralisa-
tion.

“President Nyusi made a declara-
tion in early February. For Switzer-
land, this is a very important and pro-
mising step”, said Berset, adding that 
he took advantage of the moment to 
praise the Mozambican government 
“for its determination to reach a las-
ting peace”.

In his statement to the media, the 
Mozambican President said he had 
shared with his Swiss counterpart 
information on the steps in the dia-
logue around decentralisation, and 
the disarmament, demobilisation 
and reintegration of Renamo’s armed 
men.

“We know that Switzerland is a 
country which, by nature, is sta-
ble and firm in political, economic 
and social aspects. We informed our 
Swiss brothers about our situation in 
Mozambique. We dealt with the ques-
tion of peace, and the steps in the 

SWItZERLAND WILL CoNtINUE to SUPPoRt tHE 
PEACE PRoCESS IN MoZAMBIQUE

dialogue we have taken on decentra-
lisation, and also in the process of di-
sarmament, demobilisation and rein-
tegration’, he declared.

On disarmament, demobilisation 
and reintegration, President Nyusi 
said the two sides have agreed on in-
volving more countries, because it is 
a very complex matter.

Speaking to the Mozambican press, 
Nyusi reiterated the need for this in-
volvement of more countries in the di-
sarmament, demobilisation and rein-

tegration of Renamo’s armed men.

He also said that during his mee-
ting with Berset, prior to the official 
talks between the delegations of the 
two countries, he had transmitted the 
message from the Mozambican peo-
ple, thanking the people and the go-
vernment of Switzerland for the fun-
damental role they have been playing 
in the pacification of the country.

President Nyusi’s official visit had 
two stages, the first of which was 
multilateral, in which he held meetin-

gs with leaders of the United Nations 
bodies that are based in Geneva, took 
part in the 37th session of the UN Hu-
man Rights Council and the Mozambi-
que/Switzerland Business Forum, and 
also received an honorary doctorate 
from the Geneva School of Diplomacy 
and International Relations.

The second stage was bilateral in 
nature, and took place in Bern, where 
the official talks took place, at the end 
of which the Institutional Framework 
Agreement on Cooperation between 
the two countries was signed.

Presidente Nyusi e o Presidente Berset, da Suíça, reafirmaram o compromisso das boas relações bilaterais 



24 |  | 25Fevereiro de 2018 Fevereiro de 2018 especial pR Na sUiÇa especial pR Na sUiÇa

Senhor Ministro da Economia da Confederação Suíça;
Senhor Ministro da Indústria e Comércio da República de Moçambique;
Senhor Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Genebra;
Senhor Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique;
Digníssimos Senhores Representantes de Instituições do Estado Moçambicano e 
Suíço;

Caros Membros do Clube Diplomático;
Estimados Parceiros de Cooperação Internacional; 
Ilustres Empresários Moçambicanos e Suíços;
Distintos Convidados; 
Minhas Senhoras e Meus Senhores.

Em nome do Governo da República de Moçambique e no meu próprio, saúdo todos os 
presentes neste Fórum de Negócios e Investimentos entre Moçambique e a Suíça.
Permitam-me que, em representação da delegação que me acompanha, saúde o Governo 
Suíço e a todos os cidadãos desta nação, que orgulhosamente é conhecida pela sua 
apologia à paz e neutralidade no que tange a guerras internacionais.
Não poderia dar continuidade à minha intervenção sem deixar registada a nossa gratidão 
e felicitação aos organizadores deste evento, pela sábia e oportuna decisão de fazer 
coincidir a realização deste Fórum com a nossa primeira Visita à Confederação Suíça.
Prezados Participantes,
Recuando na História, já desde o Século XVII registamos a presença de Suíços em 
Moçambique. A História fala-nos dos comerciantes que trabalhavam para a Companhia 
Holandesa das Índias Orientais e outros que serviram na qualidade de missionários, 

empresários, agricultores, caçadores entre outros.      
Algumas empresas suíças permaneceram no país até à proclamação da independência em 
1975. É o caso da Companhia do Boror, criada em 1892 na Zambézia por Joseph Emile, 
com interesses na agricultura.
Em 1979, isto é, quatro anos após a independência, Moçambique beneficiou dos primeiros  
projectos nos sectores de água e saúde, iniciando-se desta forma a cooperação económica 
para o desenvolvimento entre os dois países.
Hoje, pouco mais de quatro décadas após o estabelecimento das relações diplomáticas 
formais entre os dois Estados, olhamos para o passado e colhemos os frutos de uma 
parceria tão produtiva quanto promissora, alicerçada no princípio de vantagens mútuas.
Quando assumimos os destinos do Estado Moçambicano em 2015 como Chefe de Estado, a 
Federação Suíça era o décimo quarto país com maiores investimentos em Moçambique, 
com pouco menos de seis milhões de dólares americanos.
Hoje, constatamos com júbilo que a Suíça consta da honrosa lista dos dez países com 
maior Investimento Directo Estrangeiro no nosso solo pátrio, ocupando a sexta posição, 
com mais de dezanove milhões e seiscentos mil dólares americanos, em 2017.
Nos últimos cinco anos, foram aprovados vinte e dois projectos, que podem criar perto 
de mil postos de trabalho, envolvendo investidores privados suíços, no valor total 
acima de um bilião de dólares americanos, nas áreas de construção, indústria, serviços, 
agricultura e turismo.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Assim, com a realização deste Fórum de Negócios, acreditamos que estamos a construir 
uma ponte para fortalecimento das relações económicas e comerciais entre os nossos dois 
países, que terá impactos bastante positivos na melhoria da vida do povo moçambicano. 

República de Moçambique
Presidência da República

Conselho para a Coordenação Inter-Institucional

“FóRuM DE InvEStIMEnto MoçAMbIquE - SuíçA: uMA PlAtAFoRMA PARA GERAR GAnhoS MútuoS, CoM IMPACto no bEM-EStAR DoS MoçAMbICAnoS” 

IntERvEnção DE SuA ExCElênCIA FIlIPE JACInto nyuSI, PRESIDEntE DA REPúblICA DE MoçAMbIquE, PoR oCASIão Do FóRuM DE nEGóCIoS
E InvEStIMEnto, A REAlIzAR-SE no DIA 27 DE FEvEREIRo DE 2018, EM GEnEbRA, nA ConFEDERAção SuíçA

MAPutO, 22 DE FEVEREIRO DE 2018

Caros empresários,
Sabemos que a economia suíça é uma das mais sólidas e competitivas do mundo. Este 
mérito é devido à sua capacidade de inovar, às suas empresas sofisticadas, um mercado 
de trabalho altamente eficaz, assim como altos índices de investimentos públicos e 
privados.

O peso dos constrangimentos do comportamento da economia global que se caracterizou 
por um abrandamento generalizado dos seus indicadores de progresso não deve assustar; 
pelo contrário, urge encontrar novas abordagens. 

As nossas economias, que tinham forte ligação com exportações de produtos primários, 
devem apostar na sua transformação e acréscimo de valor, localmente. 

A diversificação económica que se impõe aumenta a relevância do nosso empresariado 
que, por meio de parcerias e intensificação de investimentos, tem nas suas mãos uma 
oportunidade única de mudar a história.

O nosso País é bastante rico em recursos naturais, recursos esses que a Suíça não dispõe 
em grandes quantidades. Vejamos alguns exemplos:
na área da agricultura, que é a espinha dorsal do nosso desenvolvimento, dispomos de 
mais de 35 milhões de hectares de terra arável e clima favoráveis para a produção de 
diversas culturas alimentares e de rendimento como, por exemplo, a macadâmia, que 
seria matéria-prima abundante para a produção de chocolate que é tradição Suíça. 
Os vales do Limpopo, do Zambeze e do Lúrio, no sul, centro e norte do país, 
respectivamente, são das mais ricas regiões de Moçambique, com cursos de água 
permanentes e adequados à satisfação das necessidades hídricas das culturas durante 
todas as suas fases de desenvolvimento.
na área do turismo, temos um potencial bastante diversificado que ainda se encontra 
dormente. O turismo carece de uma lapidação mais vigorosa para contribuir de forma 
mais notável para um desenvolvimento sustentável do País.
Fomos abençoados com uma costa de mais de 2700 km, ideal para o turismo de sol e 
praia, com a facilidade de combinação com outros produtos turísticos como a fauna, 
flora e cultura que conferem ao país uma vantagem comparativa em relação aos países 
da região.
na área de energia, temos um rico potencial natural para investimentos em toda a sua 
cadeia de valor. Refiro-me: desde a geração, transformação, construção de novas linhas 
de transporte e distribuição, até às energias renováveis.
Para além de necessidades internas, ao nível da região Austral de África há um deficit 
energético de mais de 3500 Mw de energia. Esta carência pode ser resolvida explorando 
o nosso carvão, rios com águas abundantes, reservas elevadas de gás natural, para além 
de outras fontes renováveis.
na área de infra-estruturas, já fizemos um trabalho apurado de identificação das acções 
estratégicas na construção de estradas, pontes, linhas férreas, portos, aeroportos vitais 
ao desenvolvimento e, particularmente, a logística de suporte a actividade produtiva.
Já projectamos, igualmente, a construção de barragens para o abastecimento de água, 
irrigação e gestão estratégica das águas que, por ironia de destino, têm sido nocivas pela 
escassez ou abundância excessiva.
Estes são apenas alguns exemplos de uma enorme lista de oportunidades de investimentos 
nas áreas económicas e sociais, prontas para serem exploradas.

Distintos Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A paisagem empresarial de Moçambique é dominada pelas Pequenas e Médias Empresas 
(PMEs). 
Elas representam cerca de 98% de um universo de cerca de vinte e sete mil empresas 
registadas em todo o território nacional, empregando 24% da força de trabalho formal 
total do país.
Coincidentemente, aqui na Suíça, a maior parte da mão-de-obra é, também, empregue 
por Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que desempenham um papel vital para a 
economia deste lindo país.
É nossa expectativa que o tecido empresarial aqui presente saiba aproveitar as excelentes 
relações diplomáticas entre os Governos dos dois países para forjar parcerias tangíveis, 
que concorram para a viabilização de ganhos mutuamente vantajosos com impacto no 
desenvolvimento de Moçambique e da Suíça. 

A nossa relação político diplomática, por muito boa que seja, só terá sentido o seu 
real valor se conseguir impulsionar uma cooperação económico-empresarial geradora de 
benefícios que mudem para o melhor a vida dos nossos cidadãos.
Como Governo, estamos cientes de que há, ainda, alguns obstáculos que têm 
constrangido o fluir normal de investimentos para a nossa Mãe Pátria. Por isso, temos 
estado empenhados em introduzir reformas estruturais para criar condições para o bom 
florescimento de negócios no País. 
Prosseguiremos com firmeza no processo de reformas facilitadoras de um ambiente de 
negócios que, entre outros concorra para:

• Simplificar, cada vez mais, os procedimentos e melhorar a competitividade 
económica; e

• Eliminar as barreiras à entrada de novos operadores no mercado;
Com o objectivo de criar maiores sinergias entre o investimento estrangeiro e nacional, 
num quadro de maior igualdade de oportunidades, introduzimos, no ano que acaba de 
findar, medidas para a flexibilização e celeridade nas transacções com o exterior. 
Estas medidas conferem maior responsabilidade a todos os intervenientes nas 
transacções cambiais. Elas têm um efeito multiplicador incomensurável na dinamização 
dos investimentos no nosso país, quer seja por agentes económicos estrangeiros, quer 
seja por nacionais. 
Esperamos, sinceramente, que através deste evento criemos sinergias em torno de 
parcerias que explorem as nossas potencialidades e oportunidades para criar negócios 
viáveis.  
Incentivamos que os empresários nas áreas indústrias e de serviços da Suíça, a 
despoletarem mudanças com impacto positivo e visível na vida dos moçambicanos. 
Referimo-nos, por exemplo, ao enorme mercado que existe por via de sectores como o 
agrícola e agro-industrial, transporte e logística, petróleo e gás, serviços financeiros e de 
seguros, infraestruturas, gestão de água, turismo e outros serviços.

Ilustres Convidados,
Ao organizarem este evento, lançaram uma importante e permanente plataforma de 
interacção e aprofundamento de relações de negócios e investimento no seio da classe 
empresarial dos nossos dois países.
Por isso, gostaria citar um sábio adágio popular africano que diz: “A erva não cresce 
mais depressa só por nós a puxarmos. Se a adubarmos e a cuidarmos, crescerá mais 
depressa”.
Lancemos hoje, as sementes de uma nova, mais frutífera e empolgante etapa das 
relações entre Moçambique e a Suíça!

Senhores homens de negócio,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
termino, dizendo: “Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher o 
que plantamos”.
Por isso, o meu conselho é: Para colher sucesso no mundo de negócios, uma das 
soluções é semear o seu investimento em Moçambique.
Assim, na expectativa de que este Fórum de Investimento será uma Plataforma para 
gerar ganhos mútuos com impacto na melhoria da vida dos Moçambicanos, afirmo: 
Bem Haja a cooperação entre Moçambique e Suíça!

Muito obrigado pela atenção dispensada!

Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, no Fórum de Negócios e Investimento realizado na Suíça

Presidente Nyusi no Seminário Empresarial
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Excelentíssimo Senhor Vojislav Suc, Presidente do Conselho dos Direitos Humanos;
Excelentíssimo Senhor Miroslav Lajcak, Presidente da Assembleia Geral das Nações 
unidas;
Excelentíssimo Senhor António Guterres, Secretário Geral das Nações unidas; 
Respeitados Chefes de Estado e de Governo;
Excelentíssimo Senhor Zeid Al Hussein, Alto Comissário das Nações unidas para os Direitos 
Humanos;
Excelentíssimo Senhor Ignazio Cassis, titular do Departamento Federal dos Negócios 
Estrangeiros da Suíça;
Minhas Senhoras e meus Senhores

É com elevada honra e alegria que me dirijo a Vossas Excelências na ocasião do Segmento 
de Alto Nível da 37.ª Sessão deste Conselho de Direitos Humanos, com o mandato de 
promover e proteger os Direitos Humanos em todo o Mundo. 
Permitam-me que congratule o Senhor Vojislav Suc que, com a sua larga experiência e 
comprovada capacidade carregando o testemunho de seus antecessores, tem conseguido 
dirigir este Conselho no meio dos vários desafios que o acompanham desde que foi 
estabelecido, sem no entanto desviar-se dos seus objectivos: a Protecção e a Promoção 
dos Direitos Humanos.
Senhor Presidente, 

usamos da palavra nesta magna Assembleia no ano em que a Declaração universal dos 
Direitos Humanos completa, exactamente, setenta anos, e a Declaração e o Programa 
de Acção de Viena completam o seu vigésimo quinto aniversário, portanto, as suas Bodas 
de Prata.

Este é, pois, um momento auspicioso para Moçambique, na sua qualidade de membro 
das Nações Unidas, reafirmar o seu compromisso com a agenda de promoção e protecção 
dos Direitos Humanos. 

Neste contexto, escolhi como tema para me debruçar sobre o direito humano mais 
importante, e sem o qual nenhum outro direito pode existir, “o direito humano à vida”.
De acordo com a Declaração universal dos Direitos Humanos, adoptada em Dezembro 
de 1948, “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”.
Independentemente das diferenças que nos caracterizam como seres humanos, todos 
temos o direito à vida, bem como o direito de emitir e defender uma opinião, escolher 
os nossos representantes, o direito de ir e vir, deixar um país e a ele regressar, professar 
ou não uma religião, entre outros. 
Ao consagrar estes direitos inerentes à pessoa humana, e inalienáveis, a Declaração 
sintetizou os valores comuns mais nobres em prol da dignidade da pessoa humana e dos 
nossos povos.

República de Moçambique
Presidência da República 

DISCuRSo DE SuA ExCElênCIA FIlIPE JACInto nyuSI nA SESSão Do ConSElho DoS DIREItoS huMAnoS

Genebra, 26 de Fevereiro de 2018

Minhas Senhoras e Meus Senhores!

Apesar deste assinalável avanço, a luta pelos Direitos Humanos ainda está longe de se 
considerar terminada. 

Continuamos a assistir a concidadãos nossos que, em defesa dos seus ideais ou na busca 
de uma vida melhor, enfrentam situações que perigam a sua vida.

Os conflitos armados e as migrações continuam a dizimar inúmeras vidas humanas, em 
particular de crianças e mulheres, que poderiam dar um contributo inestimável ao nosso 
planeta.

De igual modo, milhares de pessoas, parte das quais jovens, provenientes maioritariamente 
de países da África, Ásia e América Latina, têm sido forçadas a migrar em consequência 
de conflitos armados e/ou da pobreza. 
Como Estados membros das Nações unidas, vinculados ao cumprimento rigoroso dos 
princípios de Direitos Humanos, e que almejam o estabelecimento de uma sociedade 
mais justa, igualitária e fraterna, na qual as prerrogativas do indivíduo são respeitadas, 
não podemos continuar a assistir de forma impávida e serena a este flagelo.
O direito humano à vida deve posicionar como um valor supremo, defensável e defendido 
por todos, sem excepção de natureza alguma.
Por isso que durante o nosso mandato, tendo percebido os desafios que punham em 
causa a nossa segurança e estabilidade, passamos a dedicar de forma afincada os 
nossos esforços na busca da paz efectiva e duradoura para Moçambique, o que temos 
conseguido alcançar através do diálogo permanente e da tolerância, reduzindo assim a 
incidência das violações de direitos humanos.

Minhas senhoras, meus senhores,
Dando corpo à nossa constituição que consagra os Direitos, Deveres e Liberda-
des Fundamentais, Moçambique aprovou importantes diplomas legais para a 
promoção e protecção dos Direitos Humanos, dos quais gostaríamos de desta-
car os seguintes:

	Lei Sobre a Violência Doméstica Praticada Contra a Mulher;
	Lei do Direito à Informação;
	Lei de Protecção da Pessoa, do trabalhador e do Candidato a Emprego Vi-

vendo com HIV e SIDA;
	Lei de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, especialmente mulheres 

e crianças; e a
	Lei da Família, entre outras.

De igual modo, Moçambique ratificou 8 das 9 Convenções chave das Nações 
unidas, em matéria de Direitos Humanos, com excepção do Pacto Internacional 
dos Direitos Económicos Sociais e Culturais, que esperamos aderir ao longo do 
processo de implementação das recomendações saídas do Segundo Ciclo do 
Mecanismo de Revisão Periódica universal que vai até 2020.

Gostaríamos, ainda, de informar que as instituições relevantes se encontram a 
avaliar a premência de ratificação do I Protocolo Facultativo ao Pacto Interna-
cional dos Direitos Civis e Políticos;

Senhor Presidente, 
Senhor Secretário Geral das Nações unidas!

temos acompanhado, com muita atenção, os trabalhos deste órgão, cujos Estados 
Membros têm origem e níveis de desenvolvimento diferenciados e são herdeiros de 
práticas culturais, tradicionais e religiosas multiformes. 

Em nosso entender, estas diferenças devem ser encaradas na perspectiva da riqueza que 
a diversidade traz. 

Defendemos que se evite, a todo o custo, a dualidade de critérios, a selectividade, 
e o ritual desnecessário e infrutífero de antagonização e difamação. Devemos, sim, 
privilegiar a cooperação, negociação, prevenção e priorização para o alcance de 
resultados positivos. 

A universalidade dos Direitos Humanos clama pelo nosso engajamento colectivo e sincero 
para a sua materialização.   

É nesse âmbito que, em Janeiro de 2016, nos submetemos ao Segundo Ciclo do 
Mecanismo da Revisão Periódica universal. Como resultado deste exercício, aceitámos, 
na globalidade e de imediato, 158 recomendações, as quais estão em processo de 
implementação. 

O nosso compromisso é o de continuarmos firmes na promoção e protecção dos Direitos 
Humanos. Esta é uma responsabilidade que assumimos conscientes de que mais ninguém 
a pode cumprir por nós.

Por isso, reiteramos, o empenho e a vontade política inequívoca do meu Governo para 
com o mandato do Conselho dos Direitos Humanos e seus mecanismos, bem como dos 
Órgãos dos tratados, em prol da promoção e protecção dos direitos humanos. 

Senhor Presidente!

Os 70 anos da Declaração universal dos Direitos Humanos têm lugar numa altura em 
que a Humanidade celebra, também, o centenário do nascimento de Nelson Mandela, 
o grande ícone da luta pela liberdade na África e no Mundo. A sua luta no contexto do 
combate heroíco do povo sul-africano contra o Apartheid encarnou as aspirações mais 
profundas dos povos africanos e dos povos de todo o mundo para a plena realização dos 
Direitos Humanos.

Hoje, recordamos Mandela como um grande defensor do multilateralismo e do sistema 
das Nações Unidas. Ele acreditava firmemente na dignidade da pessoa humana e ara um 
apoiante acérrimo das causas que contribuíssem para ampliar o campo dos direitos e 
liberdade fundamentais dos cidadãos e dos povos.

Esperamos assim que, ao celebrar os cem anos de Mandela, este Conselho se inspire 
sempre no exemplo que Nelson Mandela representa e nas causas justas que ele abraçou.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
 
Concluo desejando a si, Senhor Presidente, e a todos os delegados desta trigésima 
Sétima Sessão do Conselho de Direitos Humanos votos de bom trabalho e que o nosso 
foco continue inalterado em prol das vítimas das violações.

Muito obrigado pela atenção!

Presidente Filipe Jacinto Nyusi durante a sua intervenção no Seminário Empresarial
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Senhor Presidente e Fundador da Escola da Diplomacia de Genebra (GSD), Professor 
Doutor Colum Sales Murphy,
Senhores Membros do Conselho da Escola,
Senhores Ministros, 
Senhores Embaixadores,
Senhores Professores e Estudantes desta Magnifica Universidade,
Minhas senhoras e meus senhores,

Em primeiro lugar, permitam-me dizer o quão profundamente comovido me sinto por 
este reconhecimento e pelas generosas palavras que me dirigiram. 
Em nome de toda a família moçambicana e em meu próprio nome, quero começar por 
agradecer profundamente pela decisão da Geneva School of Diplomacy de outorgar-me 
o título de Doutor Honoris Causa em Relações Internacionais.
De forma muito especial, agradeço a si, Senhor Presidente, e aos distintos membros 
do Conselho, pelo vosso empenho e pela amizade genuína consubstanciada no gesto de 
inscrever, nesta Escola, de forma indelével, não só o meu nome, mas também o nome de 
Moçambique e dos moçambicanos.
Esta é uma distinção que nos sensibiliza e engrandece perante o mundo e perante o povo 
moçambicano. 
O título que hoje me atribuem reveste-se de um simbolismo particular para nós. 
Esta distinção acontece num momento em que estão a ser dados os passos determinantes 
para alcançar uma Paz duradoura e sustentável. 
Este longo processo de procura de entendimento prova que, mais do que acordos formais, 

é necessário criar uma cultura de diálogo e de convívio na diferença. Esse processo exige 
tempo e paciência, mas pede, sobretudo, verdade, franqueza e confiança. 
Nenhuma receita política pode resolver a proximidade humana que é feita por pessoas 
concretas que aprendem a escutar o outro e a pensar em conjunto o que antes era 
matéria de conflito. 
Já o fizemos em ocasião anterior, porém queremos saudar, mais uma vez, o povo suíço 
por estar a brindar-nos com uma generosa recepção e memorável hospitalidade desde 
que chegamos a este país.
Saudamos, igualmente, toda a comunidade académica aqui presente e os convidados que 
emprestam brio e calor a esta singela cerimónia.

Caros convidados,
Desde a nossa chegada, no passado dia 25, tive a oportunidade de testemunhar um 
provérbio local suíço que diz “As palavras são anões e os exemplos são gigantes”.
Esta filosofia ganhou raízes no vosso país que se tornou uma referência mundial de 
processos governativos equilibrados e de sucesso.
De igual modo, a nossa postura governativa tem procurado privilegiar acções concretas 
num tempo sobrecarregado de discursos e declarações de intenções. 
As palavras correm o risco de se esgotar, ficando ocas e vazias se não forem sustentadas 
por obras e realizações de utilidade pública. 
O escritor Herman Hesse, naturalizado suíço, escreveu: “Não se medem os homens por 
aquilo que sabem, mas por aquilo que eles buscam”.
A nossa busca consiste na liderança pelo exemplo. uma liderança que evita a palavra 
fácil, a promessa infundada.

Diálogo Construtivo:
Uma ferramenta indispensável para a edificação da paz no mundo

Discurso de Aceitação de Sua Excelência Filipe Jacinto nyusi, Presidente da República de Moçambique, no Acto de outorga
do Grau de Doutor honoris Causa em Relações Internacionais pela Escola de Diplomacia de Genebra, a 27 de Fevereiro de 2018

Acreditamos ser, em parte, este o motivo que pode estar subjacente ao reconhecimento 
do nosso trabalho.
Como já alguém disse: liderar pelo exemplo não é apenas um dos modos de liderar com 
autoridade moral.
É a única maneira. Não existe outra.
Na verdade, não sei se somos merecedores desta distinção, nem nos cabe questionar tão 
honrosa escolha.
Compete-nos sim valorizar esta distinção pelo impulso e encorajamento de continuarmos 
a servir Moçambique e o mundo, com todo o sentido de missão e responsabilidade.
Este momento é um incentivo na nossa caminhada rumo ao desenvolvimento de todos 
e para todos. 
A História é fértil em exemplos de desenvolvimento falhado porque esse desenvolvimento 
se destina apenas a uma minoria e não traz benefícios equilibrados para todos.
Fazer a Paz não é apenas terminar os conflitos. É criar justiça e equidade.
É abrir as portas do Futuro, sem exclusão, nem discriminação.
Há uma outra dimensão que explica a nossa emoção ao recebermos uma distinção no 
domínio das Relações Internacionais. 
Na realidade, o estudo da Política Internacional torna-se hoje um imperativo para todos 
nós. 
O nosso mundo vai-se apresentando cada vez mais complexo, com mutações empolgantes, 
súbitas e imprevisíveis. 
Precisamos, por isso, de ter uma capacidade acrescida de compreender e interpretar os 
fenómenos.
A melhor arma de que dispomos é a educação nos seus vastos campos, sobretudo na área 
em que se especializa esta universidade, a Geneva School of Diplomacy and International 
Relations.
De nada nos serve sermos simples seguidores de velhas e esgotadas fórmulas ou doutrinas. 
Precisamos de ser os motores e agentes de mudanças.
Para tal, torna-se absolutamente indispensável adoptar uma atitude de diálogo e de 
negociação.
Essencial é também sermos capazes de estar atentos, de aprender e reaprender sempre. 
Mais uma vez o que conta não são tanto as nossas antigas certezas, mas a capacidade de 
inovar e de manter vivo o gosto de uma busca que nunca se esgota.
Senhor Presidente,
Quando me comunicaram sobre o interesse desta Escola em atribuir-me este título fui 
assaltado por uma mistura de sentimentos.
Por um lado, fui tomado por um sentimento de alegria por saber que a nossa acção 
governativa não passava despercebida nesta aldeia global em que vivemos, que leva o 
nome de mundo.
Por outro lado, tive o inevitável sentimento de apreensão por ser um homem de acção e 
não saber se teria as palavras apropriadas para partilhar com esta rica plateia.
Então pairou em mim a questão: o que dizer? E como?
Atendendo ao facto de estarmos numa Escola de Relações Internacionais, achei que 
valia a pena partilhar convosco algumas breves experiências sobre a ideia de um diálogo 
construtivo como uma ferramenta para a Paz no mundo.
Esta experiência ocorre num momento em que vivemos um cenário global de cada vez 
menos consensos, num mundo onde se consolidam posicionamentos extremos.
Por outras palavras, precisamos de abandonar uma visão estreita e redutora do mundo. 
Nós defendemos a urgência de rejeitar a tentação recorrente de unilateralismo. 
Pugnamos pelo multilateralismo dialogante nas relações entre nações e entre estados. 
No que nos diz respeito, Moçambique sempre buscou no diálogo e na negociação a 
solução dos desafios que enfrenta. 
Na verdade, a História do nosso país é uma História de busca incessante de soluções 
negociadas dos conflitos, mesmo quando, aparentemente, somos fortes, e, diria, 
sobretudo quando somos fortes e sabemos que a nossa causa é justa.
É nessa perspectiva que os acordos negociados que fomos celebrando até ao presente 
marcam etapas importantes na vida do nosso país como um Estado independente e 
soberano. 
Em 1974, dez anos depois do desencadeamento da Luta Armada de Libertação Nacional, 
assinámos os Acordos de Lusaka que consagraram o direito do nosso povo à independência. 
Em 1984, assinámos o Acordo de Nkomati com o regime do Apartheid. 
O objectivo fundamental desse Acordo era estancar a destruição que dilacerava a nação 
e a sociedade moçambicanas. 
Em 1992, assinámos em Roma o Acordo Geral de Paz, que pôs termo à guerra fratricida 

que opunha o Governo e a Renamo.
Os acordos são vitais, mas não bastam em si mesmos. 
A nossa própria experiência confirma que há que criar, em paralelo, uma cultura nova, 
uma cultura de diálogo permanente e construtivo, sem receios nem preconceitos. 
É esta a nossa aposta, sabendo que essa cultura deve ser promovida pelo exemplo dos 
dirigentes na sua conduta política e pessoal e no modo como defendem os interesses 
nacionais acima de qualquer outro interesse. 
Desde o início do nosso mandato, e para garantir uma paz duradoira, sustentável e sem 
hiatos, decidimos lançar um processo de diálogo com o nosso irmão Afonso Dhlakama, 
Presidente da Renamo, o maior partido da oposição.
Fazemo-lo com o espírito construtivo e de boa fé, com o propósito único de preservar 
o supremo interesse nacional - a unidade, paz e segurança para o nosso povo e o 
desenvolvimento do nosso país.
Estamos convictos de que, com a paz, aprofundaremos as bases de um Moçambique mais 
aberto, democrático, inclusivo e equitativo.
Com a paz, traremos maior coesão social ao país e consolidaremos a unidade nacional, 
no seio da família moçambicana.
Como um país que experimentou prolongados períodos de conflitos armados, conhecemos 
o valor precioso da paz.
Conhecemos, na pele e na carne, as consequências económicas e sociais da guerra.
Sabemos que os seus custos vão para além das perdas resultantes do conflito directo e 
imediato.
traduzem-se, sobretudo, em traumas humanos e sociais que não podem ser medidos e 
que são um entrave ao nosso desenvolvimento humano.
Pensamos, pois, que é tempo de sarar as feridas. 
É tempo de seguirmos em frente com a determinação colectiva de construir um país 
assente em princípios de um Estado democrático e de Direito.
Entre os estudiosos de Relações Internacionais é corrente dizer-se que os países 
democráticos não fazem guerra entre si.
Acreditamos, por maioria de razão, que partidos políticos que pugnam, genuinamente, 
pela democracia não se guerreiam por meio de armas.
Muito menos esses partidos se podem orgulhar em empunhar armas contra o Estado 
constitucional, democrático e de direito em que operam.
um partido político armado é uma negação grosseira à própria essência da democracia. 
Por isso, estamos seguros de que os nossos esforços de negociação por uma paz definitiva, 
em Moçambique, serão coroados de êxito.
Depois de cerca de meio século de luta pela sua independência, pela afirmação da 
sua soberania e preservação da integridade territorial, achamos que o nosso povo tem, 
finalmente, direito ao seu quinhão de dividendos da paz que a região da África Austral 
vive.
Caros amigos,
No plano internacional, a Humanidade atravessa momentos conturbados.
Vemos, ouvimos e lemos, todos os dias, os sinais de um quadro sombrio da situação 
internacional.
Muitas vezes, a visão optimista plasmada na Carta das Nações unidas, assinada em São 
Francisco em Junho de 1945, surge hoje gravemente ensombrada.
todos nós conhecemos os objectivos angulares que orientam a Organização das Nações 
unidas. 
Entre eles, constam o objectivo de manter a paz e a segurança internacionais, o de 
desenvolver as relações de amizade entre as nações e o de alcançar a cooperação 
internacional na solução de problemas multiformes.
Claramente, esses são os pilares para a construção de uma ordem mundial justa, pacífica 
e equitativa.
Hoje, esses objectivos mostram-se mais relevantes do que nunca.
Por todas estas razões é motivo de preocupação quando estes objectivos nobres que 
deviam nortear, permanentemente, a acção dos Estados, são ignorados.
Mas o pior é quando é posto em causa o próprio princípio sagrado da proibição do uso 
da força nas relações internacionais que a Carta preconiza. Em diversas circunstâncias, 
este princípio continua a ser letra morta.
Sendo um país amante da paz e da concórdia entre as nações, Moçambique defende, 
firmemente, o respeito escrupuloso pela Carta das Nações Unidas.
Estamos convictos que essa é a via mais segura para a prevenção, gestão e resolução dos 
conflitos internacionais.
Assim, afigura-se de extrema importância que voltemos às origens fundacionais da 

Presidente Nyusi, distinguido com o títuto de Doutor Honoris Causa pela Escola de Diplomacia de Genebra, na Suíça 



30 |  | 31Fevereiro de 2018 Fevereiro de 2018 especial pR Na sUiÇa especial pR Na sUiÇa

Organização das Nações unidas. 
Mais de setenta anos após a sua criação, impõe-se que esta organização global seja 
reforçada e reformada com vista à sua maior democratização e adequação às novas 
realidades que o mundo moderno nos impõe. 
O princípio de governação democrática que rege os Estados não deve ser exigível apenas 
a estes Estados. 
Deve servir também de bússola às organizações internacionais que esses Estados criam. 
Este é um requisito fundamental não só para a sua eficácia, como também e, sobretudo, 
para a sua legitimidade.
Consideramos, assim, que a democratização da ONu pode contribuir, enormemente, 
para o reforço e credibilização do multilateralismo. 
Este é um mecanismo importante que pode ajudar a Humanidade a enfrentar, em 
conjunto e com maior margem de sucesso, os desafios prementes que hoje enfrenta. 
São desafios gigantescos como a pobreza, o fosso escandaloso de desigualdade que separa 
os países pobres dos países ricos, a segurança internacional, as mudanças climáticas, os 
efeitos negativos da globalização, entre outros. 
Nenhum país pode, por si só, fazer face ou debelar tais desafios. 
Estes desafios exigem a convergência dos nossos esforços e a colaboração de todos. 
Exigem a cooperação internacional que resultará, certamente, em ganhos mutuamente 
vantajosos. 
Há, pois, a necessidade urgente e inadiável de a Comunidade Internacional unir-se numa 
visão partilhada e num só propósito para o bem global comum.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Cumpre-me lembrar aqui um nome que corporiza a longa relação de amizade entre os 
nossos povos: o missionário suíço Henri Alexandre Junod que trabalhou intensamente no 
Sul de Moçambique. 
No final do Século XIX, este grande suíço criou, na Missão de Ricatla, um centro de ensino 
e de investigação. 
Foi neste centro que ele escreveu uma das obras de referência mundial no campo da 
antropologia: “Os usos e costumes dos Bantos”.
Nas traseiras do edifício da Missão encontra-se enterrada Helene, a esposa de Junod.
Na lápide do seu túmulo está gravada, numa das nossas línguas nacionais, a seguinte 
inscrição: Lirandzu a li lalheki. Quer dizer o seguinte: “o amor não termina nunca mais”. 
Os Junod escolheram aquela língua como prova da sua luta para valorizar as línguas 
moçambicanas de origem bantu.
Foi nesta mesma Missão de Ricatla que estudaram muitos dos nacionalistas que vieram a 
constituir a Frente de Libertação de Moçambique.
O primeiro presidente da Frente de Libertação, o Dr. Eduardo Chivambo Mondlane,  
estudou na Missão Suíça de Ricatla. 
Eduardo Mondlane manteve sempre uma ligação com os missionários suíços em 
Moçambique e na África do Sul. Com eles aprendeu lições de dignidade e a vontade de 
ser um homem livre, cidadão de uma nação independente.
Relembro o missionário Henri Junod, esta figura tão querida do nosso povo, para falar 

de um assunto que tem tudo a ver com esta cerimónia: a educação, educação, educação 
como pilar da construção do futuro de uma nação. 
Esta é a preocupação central da nossa acção governativa. 
Foi este o foco de toda a nossa acção desde que assumimos, nas nossas mãos, a 
responsabilidade de governar o nosso próprio país. 
Durante o processo de libertação nacional já a educação era considerada uma ferramenta 
essencial para a mudança.
No nosso exílio, na Tanzânia e nas zonas libertadas, à medida que a luta ia avançando, 
fomos proclamando e celebrando a palavra de ordem: “Fazer da escola uma base para 
o povo tomar o poder”.
Na verdade, a educação e o projecto de construção da nação moçambicana andaram 
sempre de mãos dadas.
Hoje, continuamos a abraçar este legado com um alto sentido de missão.
Consideramos que a educação é um pilar para o desenvolvimento da nossa Pátria.
Esta é a nossa aposta. Por isso, dedicamos esta honra (a mesma honra da palavra honoris) 
ao nosso povo lutador, trabalhador e educador.
Senhor Presidente,
Agradecemos a magnífica oportunidade de fazermos estas breves reflexões, por ocasião 
desta singela cerimónia.
Estamos particularmente felizes pelo facto de o seu palco ser Genebra, a bela e histórica 
cidade que alberga esta universidade.
Genebra foi a Sede da Liga das Nações cuja criação completa cem anos, no próximo ano. 
Embora a Liga não tenha sido uma experiência político-diplomática totalmente bem-
sucedida, quer-nos parecer ser justo reconhecer que foi um esforço importante dos 
Estados na busca dos caminhos da paz.
Mas o que importa salientar é que, hoje, Genebra constitui um pólo incontornável de 
negociação multilateral de diversos assuntos candentes de dimensão global.
tratam-se de questões que vão desde a agenda da paz até a agenda humanitária; 
do comércio ao clima; das questões de saúde às relações laborais; dos assuntos de 
propriedade intelectual às matérias relativas às novas tecnologias de informação e 
comunicação, só para enumerar algumas. 
Todas estas matérias têm uma grande relevância e um grande impacto na vida da 
Humanidade.
Por isso, a graduação que nos é conferida faz de nós, também, cidadãos deste canto 
que é Genebra e, por essa via, cidadãos do mundo, como muitos de vós aqui presentes. 
As causas que abraçastes são do tamanho do mundo.
E isso coloca-nos na obrigação de estarmos mais atentos às questões que aqui se debatem 
e contribuirmos com as nossas modestas propostas de solução.
Estes assuntos possuem, todos eles, uma relação intrínseca com esta universidade, a 
Geneva School of Diplomacy and International Relations.
Podem contar com o nosso empenho total em valorizar, com acções e pelo exemplo, esta 
distinção que nos é conferida e por nós assumida com total responsabilidade e sentido 
de dever.  
Muito obrigado, Sr. Presidente, por nos ter brindado com esta magna honra!
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Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional;
venerando Presidente do tribunal Administrativo;
Excelência Joaquim Alberto Chissano, Antigo Presidente da República;
Senhores Membros do Conselho de Ministros e vice-Ministros;
Magnífico Vice-Reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais;
Senhor Colum de Sales Murphy, Presidente e Fundador da Escola de Diplomacia e Relações 
Internacionais de Genebra;
Ilustres Membros do Corpo Diplomático e Representantes de organizações Internacionais 
Acreditados em Moçambique;
Magníficos Reitores das Universidades Públicas e Privadas;
Caros Docentes, Pesquisadores e Académicos;
Caros Estudantes;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Instituto Superior de Relações Interna-
cionais, pela iniciativa e nobreza do gesto por trás da realização desta Cerimónia de saudação, 
de grande significado para mim, na sequência da outorga do título de Doutor Honoris Causa 
em Relações Internacionais e Diplomacia, evento que teve lugar em Genebra, na Suíça, no dia 
27 de Fevereiro passado. 

Quero, também, agradecer a presença amiga, neste evento, do Professor Doutor Colum de 
Sales Murphy, Presidente da Escola de Diplomacia e Relações Internacionais de Genebra, que 
aceitou o nosso convite para testemunhar esta singela cerimónia e usar o seu tempo para ence-
tar contactos com a comunidade académica moçambicana, em particular, com o nosso Instituto 
Superior de Relações Internacionais. 
Esperamos, portanto, que esta visita sirva de lançamento da pedra para uma frutuosa coopera-
ção com as instituições do nosso país, fundamentais para alimentar a tomada de decisão sobre 
política externa e diplomacia, na dinamização da paz, do desenvolvimento económico e do 
progresso de Moçambique.
Permitam-me reafirmar que dedico este título ao Povo Moçambicano, que no país e no estran-
geiro, de maneira formal e informal, se faz promotor da nossa diplomacia e eleva o nome de 
Moçambique no concerto das nações. É ele que nos inspira e nos dá a força e a perseverança 
necessárias para levar a cabo os objectivos da nossa política externa.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Abordar o que quer que seja diante de uma plateia académica de qualidade invejável quanto 
esta é uma missão intimidante mas gratificante. Intimida porque exige sempre propriedade so-
bre o tema em questão e gratificante porque por mais tortuoso que seja o exercício, a academia 
é o lugar certo para o debate em prol de uma sociedade melhor.
É por esta razão que o nosso Governo prioriza e aposta na formação do capital humano, porque 
acredita que este é o motor científico do desenvolvimento de uma nação.
uma classe intelectual actuante e comprometida com o seu Estado não só indaga, mas produz 

A quEStão DA PAz, 
Actores, Consensos, Desafios e Perspectivas:

um olhar de Moçambique

Aula de Sapiência a ser proferida por Sua Excelência Filipe Jacinto nyusi, Presidente da República de Moçambique,
por ocasião da homenagem feita pelo ISRI pela outorga do honoris Causa em Relações Internacionais.

5 de Abril de 2018

Diálogo Construtivo:
Uma ferramenta indispensável para a edificação da paz no mundo

respostas aos desafios da governação.
Por isso, quando me abordaram sobre este evento e me desafiaram a fazer esta dissertação, de-
pois de um exercício nada fácil de escolha do tema, de entre as prioridades do nosso Governo, 
escolhi discutir, pela sua importância, o tema: a PAz! Não se pode projectar e materializar um 
desenvolvimento económico endógeno, efectivo e sustentável sem PAz! 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,    

Apesar de se perceber, ao nível do sistema internacional, um consenso de que a paz é funda-
mental, o mundo depara-se com desafios que põem em perigo a paz mundial e, consequente-
mente, a paz em Moçambique. 
De forma mais precisa, o terrorismo, o desenvolvimento de armas nucleares, o crime organiza-
do e as mudanças climáticas têm-se mostrado, no nosso tempo, desafios difíceis e complexos 
e que requerem uma acção conjunta e enérgica para se minimizar os seus efeitos na ameaça à 
paz no mundo e em Moçambique, em termos particulares.
No actual sistema internacional, onde os desafios são múltiplos e complexos, as nossas pers-
pectivas circunscrevem-se à necessidade de se suprimir os conflitos violentos ou procurar 
transformá-los em conflitos saudáveis, como, por exemplo, o de ideias que só nos levam ao 
crescimento.
Lembro-vos que em Genebra, na cerimónia de aceitação do Honoris Causa, falei do diálogo 
construtivo como fundamento para a paz.
Hoje, interessa-me iniciar referindo que ela é, intrinsecamente, ligada ao desenvolvimento dos 
povos. Isto é, não há um sem outro, ou seja: sem paz, não há desenvolvimento e, sem desen-
volvimento, não há paz. 
Alcançar a paz efectiva, duradoura e sustentável e o desenvolvimento económico é a razão 
principal da nossa governação e, acreditamos, a razão de ser de todos os Estados e nações no 
mundo. 
Em toda a História da Humanidade, a organização sócio-política sempre almejou o progresso e 
o bem-estar.
No que se refere à paz, temos imenso orgulho de dizer que Moçambique constitui um dos mais 
excitantes casos em matéria de manutenção da paz em África.
Foram pouco mais de 20 anos de paz que fizeram de nós exemplo e referência em África, e não 
só, mas que, infelizmente, viriam a ser interrompidos pelo espectro da violência e ameaça de 
retorno à guerra. Este triste episódio despertou, em nós, a consciência de que a paz não é um 
dado adquirido. É preciso fazer a paz com palavras e actos. É preciso fazer da paz nossa cultura 
do quotidiano!
Para hoje, proponho-me abordar O Ambiente Nacional e Internacional Determinante da Paz 
em Moçambique: Actores, Consensos, Desafios e Perspectivas. 
Entendemos por ambiente nacional e internacional o conjunto das condições que caracterizam 
e influenciam o processo de paz em Moçambique. 
As minhas colocações, nesta aula, sendo para estudiosos de Relações Internacionais, devem 
ser entendidas como aplicáveis a cenários semelhantes, em termos de política comparada, no 
âmbito do sistema internacional. 
O nosso ponto de partida é o de que a abordagem da construção da paz depende, intrinseca-
mente, da interação entre os actores nacionais e internacionais, directa ou indirectamente 
envolvidos.
Com isto, quero dizer que o processo de paz em Moçambique deve ser resolvido pelos moçam-
bicanos, apesar de não depender apenas dos moçambicanos, mas também dos actores externos 
que têm, naturalmente, uma palavra a dizer ou um papel a desempenhar.
Referimo-nos a actores estatais e não estatais, sendo, para este último caso, exemplos os par-
ceiros de cooperação, diplomatas, países da SADC, organizações da sociedade civil nacional, 
partidos políticos nacionais, entre outros. A Comunidade de Sant’Egídio fez, no passado, parte 
destes actores.
Isto remete-nos, naturalmente, para que façamos uma viagem ao passado, para encontrar as 
causas e raízes profundas do conflito, facto que nos levará a entender os contornos daquele 
fenómeno que, em 16 anos, matou e destruiu o suficiente para desestabilizar o sonho de pro-
gresso e bem-estar do Povo Moçambicano. 
Desafio a todos, portanto, a fazerem este recuo, em momento oportuno e com necessária cal-
ma e ponderação para que entendamos os contornos.
Foi necessária uma grande mestria para se chegar à assinatura do Acordo Geral de Paz, a 4 de 
Outubro de 1992.
O Acordo de Roma abriu espaço para a realização, em 1994, das primeiras eleições multipar-
tidárias em Moçambique e subsequente implantação da democracia como sistema político, 
sempre sob olhar de actores tanto internos, quanto externos.
Volvidas mais de duas décadas, quando Moçambique se preparava para dar passos bastante 
significativos no desenvolvimento económico, eis que os “fantasmas” do passado ressurgem 
trazendo com eles a ameaça da guerra e a necessidade de resgatar uma paz duradoura, efec-
tiva e sustentável.
Com esta pequena resenha, quisemos trazer à mente dos presentes um enquadramento da paz 

em Moçambique.
Centremo-nos no tema em análise.
Desde o fim da Guerra Fria e do surgimento de conflitos intra-estatais, na década de 90, que 
tanto políticos como académicos se têm debruçado sobre as teorias e práticas da construção 
da paz no período pós conflito.
tratavam-se de abordagens dominadas pelo paradigma liberal que, entretanto, passara a do-
minar o mundo, assente em premissas como: Assistência humanitária; Resolução de Conflitos; 
Direitos Humanos; Manutenção da Paz; Desenvolvimento Económico; Democracia; e Boa Go-
vernação.
Entretanto, em muitos países, com ordens políticas conflituantes e graves problemas econó-
micos e sociais, estas abordagens não encontraram terreno fértil para dar os resultados que se 
esperavam, daí que começaram a surgir dúvidas quanto à sua real eficácia e impacto.
Este estado de coisas gerou um sério debate ao nível da academia, o qual resultou na publica-
ção de muitos livros, artigos e monografias a respeito, enriquecendo e diversificando a biblio-
grafia existente sobre a construção da paz.
Cedo chegou-se à conclusão de que as limitações sobre os estudos nesta área iam desde a 
ausência de uma estratégia coerente, recursos adequados e falta de coordenação entre os dife-
rentes actores externos que desempenhavam vários papéis nos países em conflito. 
Acreditava-se que estes problemas pudessem ser sanados com a criação de instituições e meca-
nismos de governação mais eficazes, o que até certo ponto constitui verdade.
Tal como aconteceu no nosso país, havia uma dissonância entre as abordagens internacionais 
e locais para a construção da paz. Havia a tendência de se olhar para as abordagens locais do 
ponto de vista de apropriação das abordagens internacionais e não como um processo de nego-
ciação e contestação.
Destacou-se, a seguir, a abordagem crítica, questionando a agenda liberal e, com ela, o tipo de 
paz que se pretendia bem como a sustentabilidade dos modelos adoptados.
Merece ênfase, quanto a nós, o surgimento, depois da Segunda Guerra Mundial, de uma nova 
área de estudos: Os estudos de paz. Esta nova área procura entender as causas e raízes dos 
conflitos para, a partir dos mesmos, trabalhar para a sua superação, ou seja, transformar o 
potencial de conflito em potencial para a paz. 
Com o atentado de 11 de Setembro nos Estados unidos da América, este debate veio a ser 
largamente suplantado por questões de segurança com o terrorismo internacional, dominando 
a agenda internacional. 
Assistia-se, assim, a uma mudança radical do enfoque, o que resultou numa abordagem multi-
disciplinar que visava contribuir para a criação de condições necessárias para a manutenção de 
uma paz sustentável.
Esta foi uma missão levada a cabo por países, organizações internacionais e individualidades, 
sob os auspícios da designada comunidade internacional, tendo a Organização das Nações uni-
das como instituição-mãe.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

No que se refere ao processo de paz em Moçambique, os grupos de interesse, a nível nacional, 
não são apenas do Governo e da Renamo.
Foram, aliás, estes bem constituídos pela sociedade civil, a primeira a dar voz ao clamor contra 
a guerra e a aproximar as partes para uma solução negociada. Entretanto, tudo nos remete para 
a grande questão: o que levou a esta gravosa violação do Acordo Geral de Paz?
As reivindicações da Renamo fizeram-se ouvir, alegando que o Acordo Geral de Paz não fora 
integralmente cumprido por parte do Governo e que, por essa via, as aspirações da Renamo 
não foram satisfeitas… 
E muitas questões ressurgiam, carecendo de detalhadas e, muitas vezes, díspares explicações 
que em nada resultariam. 
tínhamos, por um lado, as alegações de violação do espírito e da letra do AGP (Acordo Geral de 
Paz) e, por outro lado, a problemática das tropas residuais da Renamo, um efectivo que cresci-
do, cresciam também as suas acções contra a segurança e integridade de pessoas, instituições 
e propriedade. 
As acções militares da Renamo não só constituíram um grave desafio à autoridade do Estado 
como também a sua existência já não encontrava enquadramento no contexto actual.
A única solução era restabelecer a ponte do diálogo com a Renamo, ouvir as suas reivindicações 
e recomeçar o processo negocial, desta vez para uma paz Efectiva, porque legítima; Susten-
tável, que fosse mais do que a mera ausência de guerra ou conflito armado, para focar-se na 
criação de condições que propiciem o bem-estar material e moral da população, isto é, a sua 
realização pessoal.
 A Escola dos Estudos de Paz e Conflitos distingue Paz Positiva e Paz Negativa, sendo a primeira 
a ausência de guerra e a segunda a busca das razões profundas dos conflitos, para sua reversão 
e superação.
Johan Galtung, por vós muito bem conhecido, defende que a guerra é um tipo de violência, 
mas não o único. Para ele, ocorre violência quando uma pessoa não realiza tudo aquilo que 
potencialmente poderia realizar. Ele introduz o conceito de violência estrutural, aquela que é 
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resultante da desigualdade de poder e da injustiça social.
Paz Duradoura – é aquela que é inspirada nos princípios Kantianos de uma paz sem fim. Com 
Immanuel Kant, a paz deixa de ser tratada de forma religiosa e passa a adquirir uma dimensão 
jurídico-política. É a partir da proposta kantiana de paz que começa a ser utilizada a ideia da 
construção para definir a obra da paz.
Eu partilho desta abordagem, porque assumo que a paz é o projecto colectivo de todos nós, os 
moçambicanos. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me que, ao elaborar o tema a que me sugeri falar, partilhe a minha experiência pró-
pria nesta caminhada de procura de um futuro seguro para todos os moçambicanos.
Paz significa coisas diferentes para pessoas diferentes, mas a obtenção da paz é importante para 
todos, desde a criança brincando na rua, até às pessoas que as usam para trabalhar; da mãe que 
trabalha para sustentar seus filhos e o pai que procura alimentar os seus sonhos.
Para mim, a paz é uma responsabilidade.
Decidi, há muito tempo, que iria lutar pelo diálogo e pela paz para que os moçambicanos vol-
tassem a orgulhar-se do seu país e a viver os seus sonhos, sem conflitos.
A paz não é apenas a ausência de guerra, é a sensação de segurança no conhecimento de um 
amanhã melhor, de um dia de esperança.
Na nossa busca para garantir a paz efectiva em Moçambique tomámos uma decisão importan-
te, em Dezembro de 2016, com o início de conversações directas entre mim e o senhor Afonso 
Dhlakama, Presidente da Renamo.
Em uma semana, chegámos a um acordo para uma cessação de uma semana das hostilidades 
para facilitar as negociações entre os dois lados.
Com o início do diálogo, tornou-se possível estender a trégua duas vezes por 60 dias. Isso criou 
e sustentou um ambiente propício para mais progresso.
Nesse curto período, no início de Fevereiro de 2017, pudemos selecionar duas equipas para lide-
rar as negociações – a Comissão sobre Assuntos Militares e a Comissão sobre a Descentralização.
Além disso, quatro especialistas estrangeiros foram convidados para fornecer assistência técni-
ca às duas comissões. 
O Senhor Dhlakama e eu assumimos o importante papel de guiar o processo, construindo pau-
latinamente a confiança, condição básica para se alcançar sucesso em processos de diálogo.
Isso tem estado a exigir muita tolerância, compaixão e compreensão dos desafios que cada um 
de nós encontra de modo a garantir que o processo de paz permaneça sempre em pé.
Para solidificar a trégua e garantir que o diálogo continue sem interrupção, após consultas com 
Dhlakama, orientei a retirada das Forças de Defesa e Segurança nas posições avançadas na 
região de Gorongosa. 
Em consenso, formamos a Equipe Conjunta de Monitoria e Verificação, para supervisionar o 

processo de cessação temporária das hostilidades.
Embora seja difícil tornar um processo de paz inclusivo durante a fase de negociação, tentei 
reunir o maior número possível de moçambicanos através de dois métodos principais.
O primeiro, através de “briefing” aos Partidos políticos parlamentares e não parlamentares 
sobre o progresso do processo de diálogo; e o segundo método dando actualizações públicas 
regulares aos moçambicanos e apelando à calma e a contribuições de modo a adicionar valor 
ao processo.
Com o projeto de emenda constitucional sobre a descentralização depositado por mim no Par-
lamento, Moçambique abriu grandes possibilidades para o alcance da paz duradoura e susten-
tável.
O apoio de diferentes partes interessadas em todo o processo ajudou a mantermo-nos focados 
no objetivo principal.
 As críticas incessantes obrigaram-nos a garantir que as propostas desenvolvidas fossem sólidas 
e realistas. 
As reações positivas encorajaram-nos a seguir em frente.
Os encontros tête-à-tête foram preparados com muita antecedência, por vezes, com o receio e 
a preocupação misturados com a esperança e a expectativa elevada. 
E a cada passo valeu a pena a cautela, porque tínhamos a consciência de que avançar é tudo o 
que importava aos moçambicanos, mas não a qualquer preço.
No dia 6 de Agosto de 2017, com o aumento da confiança mútua, reunimo-nos nas mangueiras, 
em Gorongosa, para avaliar as discussões feitas telefonicamente e para encontrar consensos 
consolidados sobre questões remanescentes.
O primeiro encontro permitiu-nos desenvolver o cronograma específico para os passos a serem 
dados.
O segundo encontro entre Dhalakama e eu, em 19 de Fevereiro de 2018, dedicou-se à questão 
da Desmobilização, Desmilitarização e Reintegração.
As Comissões da Assembleia da República já começaram a discutir o documento sobre a des-
centralização e esperamos que todos os moçambicanos contribuam para tornar o documento 
representativo das muitas aspirações existentes no país.
também se espera que as discussões sobre assuntos militares cheguem, em breve, a um acordo 
que prevê o total desarmamento, desmobilização e reintegração das forças da Renamo.
Os moçambicanos merecem um país pacífico, dentro do qual os seus sonhos e aspirações se 
possam realizar.
Neste processo há que avaliar positivamente a colaboração do meu irmão Dhlakama no compro-
misso conjunto capaz de assegurar uma paz efetiva e duradoura.
As crianças moçambicanas devem, de forma pacífica, brincar livremente com outras crianças.
Os empresários devem, num ambiente tranquilo, conduzir os seus negócios e os pais não devem 
ter receio sobre o futuro dos seus filhos. 
No entanto, isso só pode ser alcançado, se todos caminharmos juntos nessa jornada.

Precisamos de ter disposição para perdoar uns aos outros e para iniciar um processo genuíno de 
reconciliação. 
todos acreditamos que os moçambicanos podem superar os maiores obstáculos, bastando para 
tal trabalhar em conjunto. 
Eu acredito que a nossa perseverança será fundamental para garantir e sustentar uma paz du-
radoura. Esta é uma luta que devemos vencer juntos, como nação.

Distintos Convidados,
Caros Estudantes Diplomatas;

Durante o acto de aceitação do título de Honoris Causa, em Genebra, afirmei que este longo 
processo de procura de entendimento prova que, mais do que acordos formais, é necessário 
criar uma cultura de diálogo e de convívio na diferença.
Esse processo exige tempo e paciência, mas pede, sobretudo, verdade, franqueza e confiança.
Nenhuma receita política pode resolver a proximidade humana que é feita por pessoas concre-
tas que aprendem a escutar o outro e a pensar em conjunto o que antes era matéria de conflito.
Aprendemos que, como construção social, a paz resume-se a um processo de construção de 
consensos que são legitimados através de leis, instituições e mecanismos para sua manutenção 
como os pilares, a essência da paz.
É importante que se frise que estes consensos são resultado de um processo aturado de nego-
ciação e a eles nos subjuguemos sob a força do Primado da Lei. Os consensos, na forma de leis, 
devem ser cumpridos no seu espírito e letra.
No nosso caso, a inclusão, apanágio da nossa governação, faz-nos entender e pugnar pela satis-
fação das inquietações e necessidade dos moçambicanos.
E, graças ao nosso árduo trabalho de auscultação, lográmos colher este sentimento e com ele a 
sensibilidade dos moçambicanos sobre as políticas do país e sobre as suas vontades.
Por vezes, concluímos que a violência estrutural que se manifesta na nossa sociedade pode estar 
na origem das carências e privações a que as comunidades estão sujeitas. Este é um facto.
Outro facto é que esta afirmação pode estar simplesmente a reflectir percepções, ou seja, o en-
tendimento que as pessoas têm da realidade, em função da sua própria experiência e condição.
Moçambique registou, na última década, níveis de crescimento encorajadores que foram acom-
panhados por profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais. 
O seu ponto mais alto deu-se com a grande reviravolta geo-estratégica, marcada pela descober-
ta de jazigos de minerais e hidrocarbonetos, como o gás, na Bacia do Rovuma.
Este facto, associado à exploração do carvão, a retomada de grafite e outros minerais, colocou 
Moçambique nas principais bolsas de valores internacionais.
Isto foi acompanhado por um massivo investimento em infra-estruturas, e não só, que mudaram 
a face do país e elevaram consideravelmente as expectativas dos cidadãos em relação à melho-
ria das suas condições de vida.
Conjugado com estes factores, gerou-se um sentimento de exclusão, ou seja, a percepção de 
que a maioria esmagadora dos moçambicanos não estava a auferir dos ganhos desse cresci-
mento. Este sentimento cedo proliferou e criou-se um sentimento de nós versus eles, uma das 
mais complexas e profundas raízes de conflitos no mundo inteiro. Portanto, não é só a pobreza 
a causa de conflitos. Para nós, a maior causa dos conflitos é o sentimento de injustiça social, 
o sentimento de distribuição desigual das riquezas, do poder, dos recursos. Não se trata, como 
pode parecer, de factores que actuam de forma isolada.
O próprio processo de consolidação do Estado de Direito Democrático enfrenta desafios ora re-

sultantes da dinâmica interna, ora condicionados pela nossa cultura política e suas vicissitudes, 
muitas vezes não necessariamente favoráveis aos preceitos democráticos liberais. 
Nós temos as nossas próprias concepções de poder que têm raízes na génese da nossa própria 
constituição como estado independente e unitário.
As liberdades democráticas expressas através das liberdades de associação e de Imprensa, bem 
como o crescimento exponencial da consciência de cidadania, mudaram radicalmente a socie-
dade moçambicana, se calhar a uma velocidade mais rápida que a do crescimento e maturação 
dos processos democráticos. 
E todos estes processos carecem de um debate franco, aberto, livre e com respeito de quaisquer 
tipos de amarras, sobretudo as partidárias, para que coloquemos, efectivamente, a Nação, o 
projecto comum, acima de todos os nossos interesses. 
Os consensos não podem ser resultado de simples arranjos, porque se eles não reflectirem as 
reais vontades populares, eles não poderão revestir-se igualmente da necessária legitimidade 
para se fazerem cumprir com a força da lei.  
Refiro-me, segundo a linguagem das Relações Internacionais, aos chamados “dead letter regi-
mes”.
O que se pretende é que os consensos que alcançamos sejam transformados em leis em que 
convirjam as expectativas da população e a formalidade legal para que se façam cumprir, efec-
tivamente.
O mais importante que devemos reter é que os Partidos políticos têm de ser competitivos, ofe-
recer ao povo o melhor programa, que seja realizável e sustentável e, como disse no início, tudo 
gira à volta da paz, do progresso e do bem-estar.
Os desafios da paz e os inerentes ao próprio processo de crescimento e desenvolvimento, bem 
assim as oportunidades, expectativas e ganhos da exploração dos recursos naturais de que dis-
pomos, projectam Moçambique como um actor de relevo nas relações internacionais. 
Entretanto, no meio desta dinâmica toda, conflituam interesses individuais e colectivos que 
nem sempre representam o interesse nacional da República de Moçambique.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Moçambique uno e indivisível é, portanto, condição si ne qua non para a nossa existência e a 
dos nossos sonhos comuns.
todavia, a materialização deste sonho requer, mais do que a paz, de uma governação compro-
metida com os mais nobres ideais de justiça social, inclusão, primado da lei e práticas de boa 
governação e esta é a visão que orienta o nosso Governo.
Esperamos ter trazido elementos úteis para uma reflexão contínua e ter dado a nossa contribui-
ção para o crescimento e maturação da nossa jovem nação.
Os desafios, de forma implícita ou explícita, nascem ou vão nascendo deste processo, mas 
a Unidade e a tolerância são ferramentas fundamentais para adensar a nossa consciência de 
destino comum. 
termino, agradecendo aos organizadores deste evento e a todos que nos honraram com a sua 
presença, reafirmando que podem contar com o meu empenho total no processo de busca da 
paz, como forma de valorizar esta homenagem.
Assumo o título conferido, com total responsabilidade e sentido de dever.

Muito obrigado!

Participantes na Aula de Sapiência proferida por Sua Excelência Filipe Jacinto nyusi, por ocasião da homenagem feita pelo ISRI pela outorga do honoris Causa
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Minister of Science, technology and higher, technical and Professional Education; 
President of the Administrative tribunal;
his Excellency Joaquim Alberto Chissano, Former President of the Republic;
Members of the Council of Ministers, and Deputy Ministers;
vice-Chancellor of the higher Institute of International Relations;
Mr Colum de Sales Murphy, President and Founder of the Geneva School of Diplomacy and 
International Relations;
Illustrious members of the Diplomatic Corps and Representatives of International 
organisations Accredited in Mozambique;
vice-Chancellors of Public and Private universities;
Dear teachers, Researchers and Academics;

Dear Students;
Distinguished Guests;
ladies and Gentlemen! 

My first words are to thank the Higher Institute of International Relations for the initiative and 
nobility of the gesture behind this ceremony, which is very meaningful to me, following the 
award of an Honorary Doctorate in International Relations and Diplomacy, an event which took 
place in Geneva, Switzerland, on 27 February this year. 
I would also like to thank Professor Dr Colum de Sales Murphy, President of the Geneva School 
of Diplomacy and International Relations, for his friendly presence at this event. He accepted 
our invitation to witness this simple ceremony and use his time to engage in contacts with the 
Mozambican academic community, and particularly with our Higher Institute of International 
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Relations. 
We thus hope that this visit will serve to lay the foundation for fruitful cooperation with the 
institutions of our country that are fundamental for feeding decision making about foreign 
policy and diplomacy, and in encouraging peace, economic development and the progress of 
Mozambique.
Allow me to restate that I am dedicating this award to the Mozambican people, who in the 
country and abroad, formally and informally, promote our diplomacy and raise the name of 
Mozambique in the concert of nations. It is the people who inspire us, and give us the necessary 
strength and perseverance to carry out the goals of our foreign policy.

ladies and Gentlemen,
to broach any subject before an academic audience of such enviable quality as this one is an 
intimidating but gratifying task. Intimidating because it always requires mastery over the theme 
in question and gratifying because, however difficult the exercise may be, the academic world 
is the right place for the debate on attaining a better society.
that is why our government is prioritising and banking on the training of human capital, because 
it believes that this is the scientific engine of the development of a nation.
An active intellectual class committed to its State not only inquires but also produces answers 
to the challenges of governance.
Hence, when they approached me about this event and challenged me to make this dissertation, 
after an exercise to choose the theme (which was not at all easy) among the priorities of our 
government, the theme I chose to discuss, because of its importance, is PEACE! No endogenous, 
effective and sustainable development can be projected and attained without PEACE! 

ladies and Gentlemen,    

Despite the consensus, within the international system, that peace is fundamental, the world is 
facing challenges that endanger world peace and consequently peace in Mozambique. 
to be more precise, terrorism, the development of nuclear weapons, organised crime and 
climate change have, in our time, proved to be difficult and complex challenges which require 
joint and vigorous action, to minimise their effects in threatening peace in the world, and in 
Mozambique, in particular.
In the current international system, where there are multiple and complex challenges, our 
perspectives are limited to the need to suppress violent conflicts or to seek to transform them 
into healthy conflicts such as, for example, that of ideas, which only leads us to growth.
I remind you that in Geneva, at the ceremony to accept the Honorary Doctorate, I spoke of 
constructive dialogue as a basis for peace.
today, I would like to begin by mentioning that this is intrinsically connected to the development 
of peoples. that is, one does not exist without the other: without peace, there is no development, 
and without development, there is no peace. 
To achieve effective, lasting and sustainable peace and economic development is the main 
raison d’etre of our governance and, we believe, the raison d’etre of all states and nations in 
the world. 
In all the history of humanity, socio-political organisation always strove for progress and well-
being.
As regards peace, we are immensely proud to say that Mozambique is one of the most exciting 
cases of peace keeping in Africa. 
Slightly more than 20 years of peace made us an example and a reference point in Africa, and 
beyond, but unfortunately they were interrupted by the spectre of violence and the threat of 
a return to war. this sad episode awakened within us the awareness that peace is not a given. 
It is necessary to make peace, with words and acts. It is necessary to make peace the culture 
of our daily life!
For today, I propose to take for my theme: The National and International Environment that 
Determines Peace in Mozambique: Actors, Consensus, Challenges and Prospects. 
By national and international environment, I mean the series of conditions which characterise 
and influence the peace process in Mozambique. 
Since the positions I take, in this address, are for students of International Relations, they 
should be understood as applicable to similar scenarios, in terms of comparative politics, in the 
context of the international system.
Our starting point is that the peace building approach depends, intrinsically, on the interaction 
between the national and international actors, directly or indirectly involved.
By this, I mean that the peace process in Mozambique should be solved by Mozambicans, even 
though it does not depend only on Mozambicans, but also on outside actors who, naturally, have 
a word to say or a role to play.
I am referring to state and non-state actors. Examples would be cooperation partners, 
diplomats, SADC countries, national civil society organisations, and national political parties, 
among others. In the past, the Sant’Egídio Community was also one of these actors.
Naturally, this sends us on a journey to the past, to find the deep causes and roots of the conflict. 
this will lead us to understand the contours of that phenomenon which, over 16 years, killed 

and destroyed enough to destabilise the dream of progress and well-being of the Mozambican 
people. 
So I challenge everyone to make this journey, at an opportune moment and with the necessary 
calm and thought, so that we may understand those contours.  
Great skill was needed to arrive at the signing of the General Peace Agreement, on 4 October 
1992.
The Rome agreement created room for holding, in 1994, the first multi-party elections in 
Mozambique and the subsequent implantation of democracy as a political system, always under 
the gaze of both internal and external actors.      
After more than two decades, when Mozambique was preparing to take very significant steps 
in economic development, the “ghosts” of the past re-appear, bringing with them the threat of 
war and the need to recover a lasting, effective and sustainable peace.             
With this small review, we want to bring to the minds of those present here a framework for 
peace in Mozambique.
Let us now concentrate on the theme under analysis.
Since the end of the cold war and the emergence of intra-state conflicts in the 1990s, both 
politicians and academics have focused on the theories and practices of building peace in a 
post-conflict period.
these were approaches dominated by the liberal paradigm which, came to dominate the world, 
resting on premises such as: Humanitarian Assistance; Conflict Resolution; Human Rights; Peace 
keeping; Economic Development; Democracy; and Good Governance.
However, in many countries, with conflict-ridden political orders and serious economic and 
social problems, these approaches did not find fertile ground to bear the expected fruits. Hence 
doubts began to arise as to their real effectiveness and impact.
this state of things generated a serious debate in the academic world, resulting in the publication 
of many books, articles and monographs on the matter, enriching and diversifying the existing 
literature on peace building. 
the conclusion was soon reached that the limitations in this area range from lack of a coherent 
strategy, to adequate resources and lack of coordination between the different external actors 
who were playing various roles in the countries in conflict. 
It was believed that these problems could be overcome with the creation of more effective 
institutions and mechanisms of governance, and up to a point this is true.
Just as happened in our country, there was a mismatch between international and local 
approaches towards peace building. there was a tendency to look on the local approaches 
from the point of view of appropriating the international approaches, and not as a process of 
negotiation and objection.
A critical approach then stood out, questioning the liberal agenda and, with it, the type of 
peace intended as well as the sustainability of the models adopted.
I think that the emergence, after the Second World War, of a new area of study, Peace Studies, 
deserves mention. This area seeks to understand the causes and roots of conflicts in order to 
work towards overcoming them – that is, to transform the potential for conflict into a potential 
for peace.
With the 11 September attack in the united States of America, this debate came to be broadly 
superseded by questions of security, with international terrorism dominating the international 
agenda. 
We thus witnessed a radical change in focus, which resulted in a multi-disciplinary approach 
seeking to contribute towards the establishment of the necessary conditions for maintaining a 
sustainable peace.
this was a mission undertaken by countries, international organisations and individuals, under 
the auspices of what is called the international community, with the united Nations Organisation 
as the mother-institution.

ladies and Gentlemen,

With regard to the peace process in Mozambique, the groups of interest, nationally, are not just 
the Government and Renamo.
These groups are well constituted by civil society, the first to voice the clamour against war 
and to bring the parties together for a negotiated solution. But this all remits us to the great 
question: what led to this extremely serious violation of the General Peace Agreement?
Renamo made claims, alleging that the General Peace Agreement had not been fully complied 
with by the Government, and hence the aspirations of Renamo were not satisfied… 
And many questions resurfaced, requiring detailed and often disparate explanations, which led 
to no results.  
On the one hand, we had the allegations that the General Peace Agreement (AGP) had been 
violated in spirit and in letter, and, on the other hand, the problem of Renamo’s residual troops, 
a force that had grown, and its actions against the security and integrity of persons, institutions 
and property were also growing. 
the military actions of Renamo were not only a serious challenge to the authority of the State, 
but their very existence did not fit into the current context.
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the only solution was to re-establish the bridge of dialogue with Renamo, to listen to its claims 
and to restart negotiations, this time for a peace that would be Effective, because legitimate; 
and Sustainable, that would be more than the mere absence of war or of armed conflict, in 
order to focus on the creation of conditions which favour the material and moral well-being of 
the population, that is, their personal fulfilment.
The School of Peace and Conflict Studies distinguishes between Positive Peace and Negative 
Peace. The first is the absence of war and the second is the search for the deep roots of conflicts 
in order to reverse and overcome them.
Johan Galtung, who is very well known to you, argues that war is one type of violence, but 
not the only one. For him, violence occurs when a person does not achieve all that he could 
potentially achieve. He introduces the concept of structural violence, which results from 
inequality of power and from social injustice.
lasting peace – is that which is inspired in the Kantian principles of peace without end. With 
Immanuel Kant, peace ceases to be treated in a religious way and comes to acquire a legal and 
political dimension. It is based on the Kantian proposal of peace that the idea of building begins 
to be used to define the work of peace.
I share this approach, for I accept that peace is the collective project of all of us Mozambicans. 

ladies and Gentlemen,

Allow me, in elaborating on the theme suggested to me, to share my own experience in this 
journey in search of a safe future for all Mozambicans.
Peace means different things to different people, but obtaining peace is important for everyone, 
from the child playing in the street, to the people who use it to work; from the mother who 
works to sustain her children and the father who seeks to nourish their dreams.
For me, peace is a responsibility.
I decided, a long time ago, that I would fight for dialogue and peace so that Mozambicans could 

once again be proud of their country, and live their dreams, without conflicts.
Peace is not just the absence of war, it is the sensation of security in the knowledge of a better 
tomorrow, of a day of hope.
In our search to ensure effective peace in Mozambique, we took an important decision 
in December 2016, with the start of direct talks between myself and Mr Afonso Dhlakama, 
President of Renamo.
Within a week, we reached an agreement for a week-long cessation of hostilities to facilitate 
negotiations between the two sides.
With the start of the dialogue, it was possible to extend the truce twice for 60 days. this 
created and sustained an environment that favoured further progress.
In this short period, in early February 2017, we were able to form two teams to lead the 
negotiations – the Commission on Military Matters and the Commission on Decentralisation.
In addition, four foreign specialists were invited to provide technical assistance to the two 
commissions. 
Mr Dhlakama and I took on the important role of guiding the process, gradually building trust, 
the basic condition for achieving success in dialogue. 
this has been demanding a great deal of tolerance, compassion and understanding of the 
challenges that each of us faces, so as to ensure that the peace process always remains standing.
to make the truce more solid and to guarantee continuing dialogue without interruption, after 
consultation with Dhlakama, I instructed the withdrawal of the Defence and Security Forces 
from their forward positions in the Gorongosa region. 
By consensus, we formed the Joint Monitoring and Verification Team to supervise the temporary 
cessation of hostilities
Although it is difficult to make a peace process inclusive during the negotiation phase, I have 
tried to bring together the largest possible number of Mozambicans through two main methods.
The first is through briefings of the parliamentary and non-parliamentary political parties about 
the progress of the dialogue and the second is to give regular public updates to Mozambicans, 

appealing for calm and for contributions in order to add value to the process.
Now that I have deposited the draft constitutional amendments on decentralisation with the 
Parliament, Mozambique has opened great possibilities for achieving lasting and sustainable 
peace.
the support of various interested parties throughout the process has helped keep us focused 
on the main goal.
Incessant criticisms have obliged us to guarantee that the proposals made are solid and realistic. 
the positive reactions have encouraged us to go forward.
the face-to-face meetings were prepared well in advance, sometimes, with fears and concerns 
mixed with hope and high expectations. 
And at each step caution was worthwhile, because we were aware that advancing was all that 
was important to Mozambicans, but not at any price.
On 6 August 2017, with the increase in mutual trust, we met under mango trees, in Gorongosa, 
to assess the discussions held over the telephone and to find consolidated consensus on the 
remaining questions.
The first meeting allowed us to draw up the specific timetable for the steps to be taken.
the second meeting between Dhlakama and myself, on 19 February 2018, was dedicated to the 
question of Demobilisation, Demilitarisation and Reintegration.
the Commissions of the Assembly of the Republic have already begun to discuss the document 
on decentralisation and we hope that all Mozambicans will contribute to making the document 
representative of the many aspirations existing in the country.
It is also hoped that the discussions on military matters will soon reach agreement that envisages 
the complete disarmament, demobilisation and reintegration of the Renamo forces.
Mozambicans deserve a peaceful country, where they can attain their dreams and aspirations.
In this process, the collaboration of my brother Dhlakama must be assessed positively in the 
joint commitment that can ensure an effective and lasting peace.
Mozambican children should be able to play peacefully and freely with other children.
Business people should, in a calm environment, conduct their business, and parents should not 
fear for the future of their children. 
However, this can only be attained if we all advance together in this quest.
We need the willingness to forgive each other and to begin a genuine process of reconciliation.
We all believe that Mozambicans can overcome the greatest obstacles, if they only work 
together. 
I believe that our perseverance will be fundamental to guarantee and sustain a lasting peace. 
this is a struggle that we must win together as a nation.

Distinguished guests,
Dear student diplomats;

At the ceremony where I accepted the Honorary Doctorate in Geneva, I stated that this long 
process of seeking understanding shows that, more than formal agreements, it is necessary to 
create a culture of dialogue and of living together in difference.
this process requires time and patience, but above all it calls for truth, frankness and trust.
No political recipe can solve the human proximity undertaken by specific people who are 
learning to listen to each other and to think jointly about what was previously matter for 
conflict.
We are learning that, as a social construct, peace is a process of building consensus which is 
legitimised through laws, institutions and mechanisms to keep the peace, as the pillars, the 
essence of peace.
It is important to stress that this consensus is the result of a lengthy process of negotiation, 
and we submit to it under the force of the Primacy of Law. the consensus, in the shape of laws, 
should be complied with in the spirit and the letter. 
In our case, inclusion, the very nature of our governance, makes us understand and strive to 
satisfy the concerns and needs of Mozambicans.
And thanks to our hard work of listening, we succeeded in harvesting this feeling and with it the 
sensitivities of Mozambicans about the policies of the country and their desires.
Sometimes we concluded that the structural violence expressed in our society may lie at the 
origin of the shortfalls and privations to which communities are subject. this is a fact.
Another fact is that this statement may simply reflect perceptions, that is, the understanding 
that people have of reality depending on their own experience and condition.
Over the last decade, Mozambique recorded encouraging levels of growth, which were 
accompanied by far-reaching political, economic, social and cultural transformations. 
the highest point came with the great geo-strategic breakthrough, marked by the discovery of 
deposits of minerals and hydrocarbons, such as natural gas, in the Rovuma Basin.
this fact, together with the exploitation of coal, and the resumption of mining graphite and 
other minerals has placed Mozambique on the main international stock exchanges.
this was accompanied by massive investment in infrastructures, which changed the face of 

the country and lifted considerably the expectations of citizens towards improvements in their 
living conditions.
Alongside these factors, a feeling of exclusion was generated – that is, the perception that the 
great majority of Mozambicans were not reaping the benefits from this growth. This feeling 
soon spread and created a feeling of us versus them, one of the most complex and deepest 
roots of conflict in the entire world. So it is not just poverty that is the cause of conflicts. For 
us, the greatest cause of conflicts is the feeling of social injustice, the feeling of the unequal 
distribution of wealth, of power, of resources. these are not, as may appear, factors that 
operate in isolation.
the very process of consolidating the Democratic Rule of Law faces challenges either resulting 
from the internal dynamic, or conditioned by our political culture and its vicissitudes, which are 
often not necessarily favourable to liberal democratic principles. 
We have our own conceptions of power which are rooted in the genesis of our own formation as 
an independent and unitary state.
the democratic freedoms expressed through the freedoms of association and of the press, 
as well as the exponential growth in the awareness of citizenship have radically changed 
Mozambican society, perhaps at a faster speed than that of the growth and maturing of 
democratic processes. 
And all these processes require a frank and open debate, free of any kind of chains, particularly 
political party ones, so that we may effectively place the Nation, the common project, above 
all our interests. 
Consensus cannot be the result of mere arrangements, because if it does not reflect the real 
popular will, it cannot be sheathed in the necessary legitimacy to ensure that it is obeyed with 
the force of law.  
I am referring, according to the language of International Relations, to the so-called “dead 
letter regimes”.
What is intended is that the consensus we achieve should be transformed into laws on which 
the expectations of the population and the legal formality to ensure compliance effectively 
converge.
the most important aspect we should bear in mind is that political parties have to be 
competitive. They must offer the people the best programme, which can be achieved and is 
sustainable and, as I said at the beginning, all revolves around peace, progress and well-being.
the challenges of peace and those inherent to growth and development, as well as the 
opportunities, expectations and gains from the exploitation of the natural resources we possess 
project Mozambique as a significant player in international relations.
However, in the midst of this dynamic, individual and collective interests conflict, which do not 
always represent the national interest of the Republic of Mozambique.

ladies and Gentlemen,

Mozambique, one and indivisible, is thus the condition sine qua non for our existence and our 
common dreams.
However, making this dream a reality requires more than peace. It requires a governance 
committed to the noblest ideals of social justice, inclusion, the primacy of law, and practices 
of good governance. And this is the vision that guides our Government.
I hope I have brought useful elements for a continuing reflection and have made a contribution 
to the growth and maturing of our young nation.
Challenges are, or will be, born, implicitly or explicitly, from this process, but unity and 
tolerance are fundamental tools to deepen our awareness of a common destiny. 
In conclusion, I would like to thank the organisers of this event and all who have honoured 
us with their presence, restating that you can rely on my total commitment to the search for 
peace, as a way of valuing this tribute.
I accept the honour granted, with full responsibility and sense of duty.

thank you very much!
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Chegada do Presidente Filipe Jacinto Nyusi à Casa Lohn

PR recebido pelo Director Geral da 
Organização Mundial do Comércio

PR recebido pelo Director Geral da 
Organização Mundial da Saúde (OMS)

O Presidente Nyusi e o homólogo suíço, Alain Berset

O Presidente Nyusi desdobrou-se em intervenções na Suíça Nyusi na sede da ONUSIDA Encontro com o Director Executivo 
da ONUSIDA, Michel Sidibe

A boa disposição entre parceiros marcou a visita do Presidente Nyusi à Suíça

Filipe Nyusi tomou contacto com a evolução tecnológica da Suíça

Intervenção da Primeira Dama, Isaura Nyusi
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Regresso do Presidente Nyusi da visita oficial à Suíça

Presidente Nyusi na Suíça

Presidente Nyusi recebendo o Doutoramento Honoris Causa

Nyusi no balanço da visita oficial à Suíça
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