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APRESENTAÇÃO

O ano de 2018 assinala a edição do terceiro volume da colectânea Inclusão Social, uma obra que 
congrega os discursos proferidos por Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi.

Este número tem como pano de fundo o desenvolvimento de infra-estruturas económicas e sociais 
resilientes, plataformas essenciais para a promoção do aumento do emprego, da produtividade e 
competitividade, de modo a resultar no desenvolvimento do capital humano nacional e bem-estar social 
e inclusivo dos moçambicanos, no campo e na cidade, em ambiente de paz, harmonia e tranquilidade.

A par da preocupação pelas infra-estruturas económicas e sociais, o Chefe do Estado prosseguiu com a 
sua agenda governativa, no quadro das prioridades plasmadas no Plano Quinquenal do Governo 2015-
2019. 

É, por conseguinte, o conjunto das intervenções feitas pelo Mais Alto Magistrado da Nação no transacto 
ano de 2017, nos mais diferentes palcos da esfera nacional, que trazemos até junto do estimado leitor. 
É o nosso compromisso de continuar, passo a passo, a erguer a memória do presente ciclo governativo.

Seis capítulos dão corpo ao presente volume, abrangendo os seguintes tópicos: (i) Frente Política,  
(ii) Tomada de Posse, (iii) Desenvolvimento Sócio-económico, (iv) Defesa e Segurança, (v) Cooperação 
Internacional, e (vi) o Estado da Nação. É um estimulante convite a uma viagem por essas páginas! 
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7 DE SETEMBRO

UMA INSPIRAÇÃO PARA VITÓRIAS SUCESSIVAS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião do almoço oferecido em comemoração do dia 7 de Setembro, Dia da Vitória

Lichinga, 7 de Setembro de 2017
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Senhor Ministro dos Combatentes;

Senhores Ministros e Vice-Ministros;

Senhor Governador da Província de Niassa;

Senhor Presidente da Assembleia Provincial de Niassa;

Senhor Presidente do Município de Lichinga;

Caros oficiais Generais, Superiores, Subalternos, Sargentos e Praças;

Estimados Oficiais das Forças Armadas na Reserva;

Caros Combatentes;

Estimada População da Cidade de Lichinga; 

Compatriotas,

Celebramos hoje, 7 de Setembro, o Dia da Vitória do povo moçambicano contra o regime colonial português que 
dominou o nosso país durante longos quinhentos  anos. Quero, por isso, endereçar uma saudação especial a todos os 
compatriotas, no país e na diáspora, pela celebração desta data.

A grandiosidade deste dia está consubstanciada nos actos de bravura e valentia dos moçambicanos durante a luta 
pela liberdade e independência da pátria. Trata-se de uma conquista que pertence a todos os moçambicanos. Os 
mentores desta conquista são os jovens do 25 de Setembro que, durante muitos anos, consentiram sacrifícios 
imensuráveis pela causa nobre da libertação da terra e dos Homens.

Distintos convidados,

Foi num dia como este, em 7 de Setembro de 1974, que foram assinados os Acordos de Lusaka entre a Frente de 
Libertação de Moçambique-FRELIMO e o governo colonial português, volvidos dez anos de luta heróica pela nossa 
emancipação. Esses acordos revestem-se de um significado histórico singular para o Povo Moçambicano.

O regime colonial português, a partir desse dia, reconheceu e formalizou o direito dos moçambicanos à 
autodeterminação. Foram definidas as formas de transferência do exercício da soberania do regime colonial 
português para a Frente de Libertação de Moçambique-FRELIMO, então único e legítimo representante do Povo.

A assinatura dos Acordos não foi um acto de caridade; foi, sim, uma vitória arrancada com o derramamento de 
sangue de homens e mulheres honrosos que, cumprindo o seu juramento, lutaram de diversas formas pela libertação 
de Moçambique. Por isso, o nosso povo guardará para sempre, na sua memória, a bravura, entrega, abnegação e  
espírito de sacrifício desinteressado destes combatentes. São homens e mulheres audazes que vinham suportando 
as piores privações nas masmorras da PIDE, nas plantações, nas serrações e nas concessões dos colonialistas. Ao 
assinalarmos o quadragésimo terceiro aniversário da assinatura dos Acordos de Lusaka, queremos exaltar, de modo 
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especial, esses homens e mulheres, muitos dos quais permaneceram anónimos. A Província do Niassa que este ano 
acolhe a celebração central do Dia da Vitória, é disso exemplo.

Encontramos aqui uma população corajosa que transformou a frente do Niassa num baluarte da nossa luta, apoiando 
incondicionalmente os guerrilheiros da FRELIMO. A população do Niassa entregou-se à causa e transformou as 
aparentes desvantagens físico-geográficas em verdadeiras alavancas de expansão da luta pela Independência. Por 
tudo isso, ao celebrarmos o Dia da Vitória em Lichinga, a capital da província do Niassa, pretendemos deixar registado 
o nosso apreço e louvor à população desta parcela do nosso belo país, pelo papel desempenhado para tornar possível 
a Vitória que hoje, jubilosamente, comemoramos.

Não é por acaso que neste ciclo de governação reiteramos, insistentemente,  a nossa determinação de retirar esta 
província do aparente isolamento, para o qual também contribuiu a sua entrega ao processo de libertação. Não é por 
acaso que não nos sentimos conformados, muito menos confortados, enquanto o nosso sonho da industrialização e 
desenvolvimento do Niassa não forem realizados.

O atraso a que Niassa foi submetido, em parte, devido à sua activa participação na Luta de Libertação de Moçambique, 
tem que ser por nós ultrapassado. Muito recentemente, e perante vicissitudes por todos conhecidas, viemos a Niassa 
inaugurar a linha férrea que liga o Niassa ao resto do mundo. Prometemos concluir a construção da Estrada Cuamba-
Lichinga, agora já em curso, e a já retomada construção da estrada Ruasse-Montepuez. O nosso sono tem sido 
constantemente interrompido por nos sentirmos ainda incapazes de trazer o melhor para esta parte do nosso país.

Dissemos, ainda neste ano, que queremos mais sinais que apontem para o caminho da industrialização. Aproveito 
esta ocasião, e em cumprimento do nosso compromisso, para informar que ainda dentro deste ano vamos iniciar a 
instalação da Fábrica de Cimento Portland. Vai ser aqui perto, em Chimbunila.

A fábrica, cujo surgimento temos  vindo a monitorar destina-se a extrair matérias-primas da província, concretamente, 
o calcário, a argila e corretivos de ferro. A mão-de-obra será essencialmente local, estimada em 500 trabalhadores, 
na fase de produção.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Tem sido habitual que esta data sirva para enaltecer os actos do passado, para  neles nos inspirarmos  e esculpirmos 
o presente. Mostra-se igualmente importante que perspectivemos, em grande, o futuro risonho que nos permita 
celebrar a nossa independência com a consciência de que o sacrifício consentido pelos nossos heróis está a ser 
valorizado. Ainda não estamos confortados por constatarmos que, apesar dos esforços tremendos que temos vindo 
a empreender, ainda prevalecem situações de combatentes que, passados longos anos, não usufruem das pensões a 
que têm direito, muitos deles, vivendo em condições menos dignas. Este é um cenário que deve ser revertido.

O nosso Governo tem nos combatentes a sua prioridade. Nos últimos dois anos e meio, o Ministério dos Combatentes 
tramitou quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete processos de pensões, no geral, sendo vinte e quatro mil 
novecentos e catorze de veteranos, quinze mil oitocentos e setenta e cinco de combatentes de defesa e soberania e 
mil e cinquenta e três pensões de sobrevivência. 

Deste número, o Ministério da Economia e Finanças fixou vinte e sete mil cento e trinta e cinco pensões, sendo catorze 
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mil setecentos e noventa e nove de participação para veteranos da luta de libertação nacional, dez mil novecentos 
e quarenta e nove bónus de reinserção social para combatentes da defesa da soberania, e dois mil novecentos e 
noventa e duas pensões de sobrevivência para familiares dos combatentes perecidos. 

Encontram-se em análise treze mil oitocentos e dezanove processos, ainda por fixar.

Como podemos constatar, há ainda muito por fazer; contudo, o Governo está a envidar esforços  para que o trabalho 
de levantamento de todos os combatentes da luta de libertação nacional, da defesa da soberania e da democracia 
seja concluído e as pensões sejam fixadas.

Mesmo perante as adversidades de natureza económica, queremos, de forma célere, trabalhar para a regularização 
dessas pensões, visando melhorar a vida dos beneficiários, dos seus familiares e dos seus descendentes.

Continuaremos a ocupar o nosso tempo para mobilizar recursos e sinergias para o progresso do  país nas várias 
frentes, valorizando desse modo a contribuição do combatente.

No que se refere à protecção no ensino, o Governo continuará a angariar mais vagas em estabelecimentos de ensino 
médio, técnico profissional e superior, para os filhos e órfãos de combatentes. 

Esta é uma das formas de replicar a contribuição do Combatente e tornar o seu descendente em capital humano que 
represente a esperança do combatente, útil ao nosso desenvolvimento.

É verdade que ainda estamos longe da perfeição. Mas acreditamos que chegará o momento em que poderemos 
oferecer, ao nosso combatente, o desejado bem-estar que muito bem merece. 

Continuaremos, igualmente, a aprofundar as medidas de inserção social dos combatentes, prestando atenção de 
forma inclusiva, e também aos combatentes com deficiência, bem como aos seus cônjuges, filhos menores e outros 
dependentes sob tutela legal do combatente, de acordo com o estatuto em vigor.

Prosseguiremos, de forma empenhada, na valorização da História e património da Luta de Libertação Nacional, 
bem como da defesa da Independência, soberania e integridade territorial. A nossa acção tem como objetivo final 
preservar a memória colectiva e passar de forma contínua os valores da Unidade Nacional, da Paz, Solidariedade e da 
Reconciliação Nacional às novas gerações.

Compatriotas,

A comemoração desta efeméride hoje, 7 de Setembro, coincide com a quarta edição das festividades do combatente. 
Esta é a plataforma encontrada, de intercâmbio de diferentes extractos destes obreiros da nossa independência e da 
defesa da soberania e da democracia. Este reencontro dos Combatentes da geração de 25 de Setembro, e do pós-
independência, de comandantes com os seus elementos, é um verdadeiro reconhecimento do passado que construiu 
o presente e garante o futuro.

Este festival reafirma e mantém bem alta a importância da Independência de Moçambique. 

É um tributo que prestamos aos filhos de Moçambique que perderam as suas vidas durante as batalhas pela libertação 
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e pela defesa da pátria. É, também, uma homenagem aos combatentes que contraíram deficiências físicas, alguns 
aqui presentes. Este é o momento solene para honrarmos e glorificarmos todos os que contribuíram para libertar esta 
terra do jugo colonial. Estamos aqui para fazer vénia ao Combatente, como também para inspirar as novas gerações 
a seguirem o seu exemplo. Da rica experiência dos combatentes, somos todos convidados a não só fazer uma viagem 
pela nossa História libertária, e celebrar os nossos heróis, mas também a cultivar a paz trazida pelo Combatente e 
fortalecer o caminho do nosso futuro de prosperidade. É neste espírito que, como Governo, temos vindo a manter 
um diálogo franco, aberto e sem preconceitos com todas as forças vivas da sociedade, com destaque para os nossos 
irmãos da Renamo. Esta nossa postura tem proporcionado uma paz relativa, condição importante para a construção 
de um ambiente de concórdia e reconciliação entre os moçambicanos. A nossa meta é alcançar uma paz efectiva e 
duradoura, para nós e para as futuras gerações.

Caros Combatentes,

Com o vosso aconselhamento e contribuição, nós construiremos um Moçambique forte, soberano, próspero, uno e 
indivisível, onde o seu Povo desfrute do Bem-Estar Social e Inclusivo.

Moçambicanas e Moçambicanos,

A Vitória do dia 7 de Setembro será sempre a melhor conquista de todos os tempos. A história, nos tempos que se 
seguiram a esta importante data, tem, infelizmente, mostrado que não temos conseguido igualar ou suplantar os 
acordos assinados naquela data, em Lusaka, resultantes da vossa entrega.

Por isso, sem receios, não temos dificuldades em afirmar que estamos a comemorar os maiores acordos que 
Moçambique alguma vez teve. Este facto empurra-nos para uma reflexão que somos obrigados a fazer, face à 
necessidade de alcançar consensos não só políticos, mas também a garantia da justiça social.

O novo figurino, para o alcance de consensos sociais, implica a valorização das ideias úteis que provenham de 
opiniões diferentes. Neste contexto, temos reiterado  que as boas ideias não têm cor partidária, como forma presente 
de tornar a nossa governação participativa e inclusiva. Todos somos chamados a compreender que a Paz não deve ser 
conseguida a qualquer preço. Há que respeitar a Lei e preservar os valores de moçambicanidade.

Significa interpretar na plenitude o desiderato de que a bandeira conquistada em resultado dos Acordos de Lusaka 
deve cobrir a todos os moçambicanos, estejam eles dentro das fronteiras físicas nacionais, como na diáspora. A 
nossa Independência é o Sol que, quando nasce no cardeal leste moçambicano, aquece todo o nosso território e suas 
gentes- sem ilhas de índole regional, tribal, religiosa, nem político-partidária.

Significa compreender que o verdadeiro sentido patriótico - a humildade, a tolerância, o perdão e o respeito - não 
deve ser confundido com a fraqueza. O diálogo entre os moçambicanos não deve ser confundido com a mera falta de 
ideias nem deve ser personalizado, tornado propriedade de determinados actores político-sociais. A paz é de todos 
nós, é para todos nós e deve ser construída por todos nós. 

É por isso que temos tentado assumir a postura dos nossos Libertadores que,  através do diálogo, em Lusaka, 
alcançaram a vitória para sempre. Respeitamos a nova realidade, onde o grande desafio é a dinamização do 
desenvolvimento sócio-económico. Por isso, exortamos a todos os moçambicanos a continuarem a ser o exemplo de 
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perdão, tolerância, respeito mútuo, patriotismo, solidariedade e de convivência pacífica. Ao mesmo tempo, apelamos 
ao povo moçambicano para uma maior vigilância e mobilização geral, para contrapor qualquer acto que possa pôr em 
causa as nossas conquistas.

Queremos, através de vós Combatentes, através das vossas Associações, exortar a todo o povo moçambicano a  
concentrar-se no aumento da produção e produtividade, como agenda actual rumo à vitória na frente económica, 
conforme bem definido quando terminaram a primeira etapa que foi de libertar os Homens e a terra. Apelamos, 
igualmente, aos jovens do 25 de Setembro, na qualidade de construtores do Dia da Vitória, para que continuem a ser 
a fonte de inspiração, o exemplo de coragem e bravura para os complexos desafios actuais.

A luta pela Paz, pela produção e produtividade, assim como pelo desenvolvimento harmonioso de Moçambique, deve 
ser a agenda principal de cada moçambicano. Quando se atinge a posição do topo, em qualquer desafio, o difícil tem 
sido a sua manutenção; por isso, cada combatente deve defender o estatuto por si conquistado com muito sacrifício, 
para que ao longo do tempo a história não seja contrariada. Uma vez libertador e defensor da pátria, o dever deverá 
permanecer para sempre.

Caros Compatriotas,

Termino saudando a todos os presentes neste momento excepcional da nossa História como Nação, o Dia da 
Celebração da Vitória!

Felicitamos aos organizadores desta maravilhosa e apoteótica festa, em particular ao Ministério dos Combatentes e 
ao Governo da Província do Niassa, que só foi possível graças ao trabalho árduo e meticuloso de todos vós, incluindo 
os parceiros.

Obrigado, Povo Moçambicano!
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UM HOMEM DEDICADO À CAUSA DO NACIONALISMO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,  
por ocasião da inauguração do monumento em homenagem ao Herói Nacional 

Filipe Samuel Magaia

Maputo, 22 de Julho de 2017
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Senhor Ministro da Cultura e Turismo;

Senhores Ministros e Vice-Ministros;

Senhores Deputados da Assembleia da República;

Senhora Governadora da Cidade de Maputo;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;

Camarada Secretário-Geral do Partido Frelimo;

Senhores Representantes dos Partidos Políticos;

Senhores Representantes das Confissões Religiosas;

Distinta Família de Filipe Samuel Magaia;

Estimados Combatentes;

Ilustres convidados;

Caros Compatriotas;

Minhas Senhoras e meus Senhores,

A Nação moçambicana junta-se hoje, neste histórico bairro do Chamanculo que, como outros pontos deste grandioso 
país, gerou e fez crescer moçambicanos que se destacaram na luta libertária. Estamos aqui para, de forma solene, 
venerar um homem que dedicou a sua vida à causa da luta pela libertação de Moçambique. Este homem, de 
características singulares, o Herói Nacional, chama-se Filipe Samuel Magaia.

O Bairro do Chamanculo - que gerou homens e mulheres de artes e letras, do desporto, da produção, entre outros 
sectores de actividades -, foi também o baluarte de nacionalistas que, na então cidade de Lourenço Marques, 
delinearam as estratégias de denúncia e de luta contra o regime colonial fascista.

Endereçamos, por isso, os nossos agradecimentos a todos os que estão presentes neste místico Bairro do 
Chamanculo, para render a merecida homenagem ao combatente Filipe Samuel Magaia e, por seu intermédio, a todo 
o Povo Moçambicano.

Saudamos, de forma muito personalizada, à família Magaia que gerou este Homem que, pela sua vida e obra, é 
hoje Património de todos os Moçambicanos. Agradecemos a todos os que estiveram envolvidos na organização e 
preparação desta cerimónia à dimensão da figura que exaltamos. 

Compatriotas,

Ao eleger este momento para render a singela e merecida homenagem ao Herói Nacional Filipe Samuel Magaia, o 
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nosso Governo pretende exaltar a nobreza e a firmeza deste combatente destemido e perspicaz que tanto amou o seu 
povo e foi um dos expoentes dessa gesta libertadora.

Através deste acto, curvamo-nos em reconhecimento ao sentido de profundo altruísmo deste e de todos os jovens do 
25 de Setembro, que permitiram que hoje fôssemos independentes e tivéssemos o direito a uma pátria.

Recordamos hoje um cidadão que, tendo sentido directamente, ainda em tenra idade, a natureza bárbara da 
dominação colonial portuguesa, nunca se conformou.

Filipe Samuel Magaia nasceu a 7 de Março de 1937, no distrito de Mocuba, na província da Zambézia, onde seu pai, ido 
de Lourenço Marques, se encontrava a exercer a actividade de enfermagem. De Mocuba seguiu para a então Cidade 
de Lourenço Marques, onde cresceu e iniciou os seus estudos, concretamente, neste Bairro que hoje nos acolhe.
Apesar das privações impostas aos moçambicanos pelo sistema educacional discriminatório do regime colonial, 
Filipe Samuel Magaia foi um aluno dedicado e exemplar. 

Soube capitalizar e conciliar os ensinamentos emanados da sua modesta família e a escassa aprendizagem que o 
sistema de ensino colonial reservava aos chamados indígenas. Enquanto estudante, foi confrontado com situações 
extremas de segregação racial e injustiça social, aspectos com os quais discordava e, publicamente, se opunha, o 
que, muitas vezes, suscitou fortes represálias das autoridades coloniais. Esses acontecimentos não o abalaram. Pelo 
contrário, espevitaram no seu íntimo o sentimento nacionalista.

Começou a frequentar o Centro Associativo dos Negros da Colónia de Moçambique (hoje Centro Cultural Ntsindza, 
no Xipamanine), uma das maiores forjas do nacionalismo e de luta contra o sistema colonial. Filipe Samuel Magaia 
integrou, igualmente, o Núcleo de Estudantes Secundários Africanos de Moçambique (NESAM), um movimento 
estudantil criado por iniciativa de Eduardo Chivambo Mondlane, o Arquitecto da nossa Unidade Nacional.

No NESAM, os jovens ganhavam o gosto pelo estudo e tinham a união como força motriz para vencer os desafios e as 
barreiras que se apresentavam para o progresso intelectual dos negros. Foi nesse período  que Filipe Samuel Magaia 
foi compulsivamente recrutado para cumprir o serviço militar obrigatório, no exército colonial, onde permaneceu 18 
meses. Contra a sua vontade, e junto de outros jovens do seu tempo, pensou de forma concludente que, entre a morte 
e a resistência, a decisão mais sensata seria assimilar os treinos militares no exército colonial. 

Alguns dos companheiros de Filipe Magaia, naquele tempo, lembram-se hoje das suas palavras que sentenciavam: 
Aprendam com muito cuidado, um dia, isto pode nos ser muito útil.

Hoje, não temos dúvidas de que Magaia estava coberto de razão, pois, foi esta experiência que lançou as bases para a 
formação dos primeiros guerrilheiros que viriam a fazer o desencadeamento da Luta Armada de Libertação Nacional.

A sua passagem fugaz pelo exército colonial português foi um momento ímpar para conhecer, por dentro, o regime 
colonial, os seus pontos fortes e fracos; um conhecimento que viria a fazer dele um dos maiores estrategas da nossa 
Luta.

Concluído o serviço militar colonial português, Filipe Samuel Magaia foi admitido nos Caminhos de Ferro de 
Moçambique e colocado na cidade da Beira. Aqui,  voltou a confrontar-se com a situação de segregação racial 
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nos serviços sociais, nos transportes públicos, no acesso a espaços públicos e de lazer, ambiente que serviu para 
realimentar a sua consciência e espírito anticolonial.

Foi nesse contexto que Filipe Magaia se tornou vítima sistemática da temível PIDE-DGS, a polícia ao serviço da 
administração colonial portuguesa, que o manteve preso em 1961, por 3 vezes, alegadamente, por ter ideias 
subversivas.

No auge do seu ódio e repulsa ao sistema colonial, dando sequência à persistência do seu ideal libertário, Filipe 
Samuel Magaia decide sair de Moçambique. Em Fevereiro de 1962 foi se juntar a outros nacionalistas moçambicanos 
na Tanzânia. No mesmo ano, enquadrou-se no campo de Mungulane, local onde iniciaram os trabalhos preliminares, 
visando a fundação da Frente de Libertação de Moçambique – FRELIMO.

Filipe Samuel Magaia fez parte do grupo dos moçambicanos dotados de sentido patriótico singular, entre mulheres 
e homens, que inspirados na resistência heróica e bravura dos nossos ancestrais, ousaram lutar para libertar a Terra 
e o Homem.

Estes homens e mulheres de coragem invulgar, oriundos de vários quadrantes do território moçambicano, e dos mais 
variados grupos etnolinguísticos, alguns aqui presentes, uniram-se e lutaram abnegadamente contra a opressão, 
dominação e todas as formas de discriminação.

Pelo seu dinamismo e determinação, demonstrados em todas as tarefas, foi-lhe confiada, ainda no ano de 1962, a 
missão de criar, na Argélia, as condições para a recepção do primeiro grupo de nacionalistas que ali iriam receber 
treinos militares para o desencadeamento da Luta Armada de Libertação Nacional. 

Regressado à Tanzânia em 1963, depois da sua preparação político militar, Filipe Samuel Magaia foi designado para 
o cargo de Secretário do Departamento de Segurança e Defesa. Foi, assim, o responsável directo pela preparação 
político-militar dos guerrilheiros, na Argélia e noutros países amigos.

Foi obra de Filipe Samuel Magaia a abertura do Campo de Preparação Político-Militar de Bagamoyo na Tanzânia, em 
Setembro de 1963, o que impulsionou e acelerou a formação de combatentes e o reforço dos efectivos de guerrilha 
da FRELIMO.

Já na qualidade de Chefe do Departamento de Defesa e Segurança, com vista a dar início à Luta Armada, Filipe 
Samuel Magaia, além de formar guerrilheiros, orientou acções de reconhecimento das frentes combativas no interior 
de Moçambique. 

Magaia dedicou-se à localização das posições coloniais, identificação de pontos estratégicos para a instalação das 
bases militares da FRELIMO, à mobilização da população, bem como à infiltração de material e de guerrilheiros.

Recorrendo à sua experiência militar, encarregou-se de desenhar a estratégia, organizar e orientar os guerrilheiros 
para o início da Luta Armada de Libertação Nacional a partir do Campo de Preparação Político Militar de Kongwa, por 
si dirigido, onde estavam cerca de 250 guerrilheiros. 

Fazendo jus à sua veia de exímio Comandante de guerrilha, Magaia fazia o acompanhamento directo dos contingentes 
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nas diferentes frentes de batalha no interior de Moçambique, o que lhe permitiu granjear a admiração dos combatentes 
e contribuiu para elevar a moral e a prontidão combativa dos guerrilheiros.

As suas acções, visão e perfeito domínio da estratégia militar, viabilizaram o avanço impetuoso da luta vitoriosa para 
a nossa libertação do jugo colonial.

É Filipe Samuel Magaia, o Comandante zeloso, aguerrido e destemido, preocupado com aspectos materiais e sociais 
da vida dos guerrilheiros;

É Filipe Samuel Magaia, o homem de princípios de gestão participativa e inclusiva dos parcos recursos que a Frelimo 
angariava;

É Filipe Samuel Magaia, quem soube superar as lacunas resultantes do Comando embrionário que criou e estruturou 
o processo da própria Luta Armada de Libertação Nacional.

Outra fonte do sucesso de Filipe Samuel Magaia residiu na forma como assumiu, interpretou e implementou a 
essência da Unidade Nacional.

Manteve sempre o diálogo com os guerrilheiros e com as populações, que foram a base social, os agentes e parceiros 
estratégicos para o triunfo da luta pela libertação de Moçambique.

Tendo em atenção a sua própria trajectória, em Filipe Magaia residia, de forma prática e material, a Unidade Nacional 
pela qual nos batemos ainda hoje. 

Distintos Compatriotas,

Minhas Senhoras e meus Senhores,

Volvidos 50 anos da sua morte, Filipe Samuel Magaia ainda continua fonte de inspiração e orgulho dos moçambicanos. 
É um compatriota de dimensão inigualável, o que confere dignidade a esta celebração da sua vida e contribuição 
inquestionável para a formação da Pátria Moçambicana, que estamos a consolidar.

Orgulha-nos, por isso, constatar que em Moçambique, com este rico manancial histórico, podem despontar jovens 
que, à imagem de Filipe Samuel Magaia, e por amor à sua Pátria:

• Relegam para segundo plano os seus projectos pessoais, para se associarem a causas e interesses nacionais;

• Têm a audácia de elevar bem alto o espírito empreendedor, entregando-se à causa do desenvolvimento e do 
bem-estar do povo moçambicano;

• Aceitam entregar a sua vida, para que a Nação floresça;

• Lutam, com persistência e determinação até à vitória, contra qualquer mal social;

Filipe Samuel Magaia faz parte dos moçambicanos que fazem da união na diferença um dos melhores meios para 
vencer as adversidades.
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Moçambicanas e Moçambicanos,

Estas são algumas das lições que Filipe Samuel Magaia nos deixou como parte do seu vasto legado e que o monumento 
que acabamos de inaugurar eternizará e transmitirá permanentemente. Magaia jurou arriscar a vida e derramou o 
seu sangue, pela Santa liberdade.

Temos a consciência de que não haverá tributo ou homenagem possível, que corresponda à sua estatura de Chefe de 
Departamento de Defesa e Segurança.

O melhor que podemos dar é a réplica do seu exemplo de vida, para vencermos os obstáculos endógenos e exógenos 
ao nosso desenvolvimento e ao fortalecimento da Pátria Moçambicana, que ele, juntamente com outros compatriotas, 
sempre sonhou e ajudou a construir.

Em nós, ficará a inesquecível memória de Filipe Samuel Magaia.

Muito obrigado pela atenção!
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INSPIRANDO GERAÇÕES NA CONSOLIDAÇÃO DA PAZ E DESENVOLVIMENTO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião do Centenário da Revolta de Báruè

Báruè, 28 de Março de 2017
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Senhor Ministro da Cultura e Turismo;

Senhores Membros do Governo;

Senhor Governador da Província de Manica;

Senhor Administrador do Distrito de Báruè;

Senhor Presidente da Vila Municipal de Catandica;

Queridos Líderes Comunitários;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores;

Compatriotas,

Estamos aqui reunidos para venerar uma das páginas da nossa história, o centenário da “Revolta de Bárué”. A Revolta 
de Bárue é um dos símbolos da nossa resistência contra o exército do regime colonial português e marco decisivo de 
um conjunto de sucessivas afirmações dum povo.

Hoje é um dia histórico. E também é um dia de alegria porque, como moçambicanos, celebramos um dos mais 
emblemáticos exemplos de bravura e de valorização da nossa dignidade. Bravura através de acções de negação e 
repulsa à humilhação e exploração do homem pelo homem, almejando  uma Paz e Progresso de Moçambique.

 É com muita honra que uso esta tribuna para, em nome do Povo, do Governo Moçambicano, e em meu nome pessoal, 
reconhecer e saudar a presença de todos, nesta ocasião em que marcamos o ponto mais alto do reconhecimento dos 
100 anos da histórica Revolta de um povo.

Estas celebrações, sob o lema “Inspirando gerações na consolidação da paz e desenvolvimento”, afiguram-se  
momento de reflexão sobre o que cada um de nós tem feito para esta pátria. Por isso, endereço as minhas saudações 
a todos os munícipes de Catandica, um município que acolhe a história comum; e agradeço pela calorosa recepção. 
E, através de vós, estendo felicitações à afável e trabalhadora população da carinhosa província de Manica.

Minhas Senhoras e meus Senhores,

Compatriotas,

Temos o privilégio de nos juntar, aqui, aos cidadãos de todas as gerações provenientes de vários pontos do território 
nacional. Sentimo-nos mais perto do recital de uma narrativa das páginas de grande simbolismo na nossa história. 
Uma história que é, também, de toda a humanidade: a história da “Revolta de Báruè” que, por sinal, foi das últimas 
acções de resistência estruturada contra a presença colonial.

A “Revolta de Báruè” foi, uma vez mais,  uma rebelião que marcou  a vontade dos moçambicanos de lutar pela 
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concórdia, independência, e pela sua soberania. Em Moçambique, a ocupação colonial não foi pacífica, aliás, nem 
tinha  como não ser. Báruè foi  demonstração duma determinação e firmeza dos moçambicanos perante as várias 
formas de luta, para o alcance da liberdade. E Báruè é, apenas, um dos exemplos. O povo de Báruè abrangia as 
populações dos territórios hoje conhecidos como distritos de Báruè, Makossa, Guro, Tambara e parte sul da província 
de Tete. 

A hospitalidade dos moçambicanos é uma tradição milenar. Exemplo disso, foi a abertura com que conviveram com 
pessoas de várias partes de Moçambique, de África, da Ásia e, mais tarde, da Europa. Esse ambiente de socialização 
e o tipo de relações existentes entre os povos, que aqui se cruzavam, mudaram bruscamente, e de forma violenta, 
a partir de Novembro de 1884 a Fevereiro de 1885: estava em curso a implementação das decisões da Conferência 
de Berlim, na Alemanha, sobre a partilha de África, que incluía a sua formalização política e  partilha dos nossos 
territórios.

Seguiu-se, depois, um período conturbado, na medida em que os portugueses tudo procuravam fazer para mostrar a 
sua supremacia às outras potências colonizadoras. Essa situação não foi aceite pelos nossos antepassados. Negaram 
com veemência e, desde sempre, mesmo se, nalguns casos, isso lhes custasse a vida. Tal foi a razão da multiplicação 
de acções de insurreição em todo o nosso Moçambique, ao longo dos últimos dois séculos. 

Minhas Senhoras e meus Senhores,

Viemos aqui para viver a história secular. Este momento brinda-nos um regresso a um passado recente. Permite-nos 
percorrer os trilhos dos passos dos nossos compatriotas que, liderados pelos Makombe - há mais de cem anos, deram 
exemplo de valentia.

De novo digo, exaltamos os chefes Mawewe, Muzila, Ngungunhane, Khomala, Khupula-Muno, Molid-Volay, Mussa-
Quanto, Nyaringa, Mataca, entre outros. Era cada vez mais perceptível que, para a queda do colonialismo, mostrava-se 
necessária uma luta de libertação nacional.

Foi também nesse ideal, pelo qual lutaram os melhores filhos de Báruè - entre os quais, figuras como os Makombe: 
Hanga, Samanyanga, Nongue-Nongue e Makombe-Makossa. Os Makombe, e as populações desta região, notáveis 
guerreiros, nunca aceitaram a submissão à política colonial portuguesa, que era essencialmente repressiva e de 
exploração.

Caros Compatriotas,

Estas comemorações centenárias constituem, por isso, uma forma de gratidão e valorização do ideal concretizado 
por estes nossos antepassados. Eles ousaram lutar, sabendo que o faziam contra exércitos melhor armados. Mesmo 
assim, nunca vacilaram, o que mostra a determinação de vencer - com ousadia. Eles ditaram o comando de Mondlane: 
“A nossa luta é longa e prolongada”.

Nos princípios de 1917 iniciou a rebelião no Posto de Mungari; rapidamente, alastrou-se para o Zumbo, Chicoa, Tonga 
e Sena, deixando os colonialistas portugueses desorientados e obrigando-os a confinarem-se em Tete.

A revolta de Báruè iniciou-se a 27 de Março de 1917, quando Chemba, Tambara e Chiramba foram atacados e, 
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paralelamente, os camponeses de Sena e Tonga se soblevaram. Meses depois, os portugueses foram expulsos de 
Massangane, Cheringoma, Gorongosa e Inhaminga. Instalaram-se na Companhia de Moçambique. Os Báruè cercaram 
Tete e Zumbo, estimulando outros povos ainda oprimidos. 

Compatriotas, a revolta foi de nós todos, como se pode ver.

Minhas Senhoras e meus Senhores,

A grandeza e o carácter excepcional da acção dos Báruès contra o exercício colonial, em Março de 1917, foi o facto de 
terem conseguido juntar todos os chefes dos actuais distritos do norte da província de Manica, e do sul da província 
de Tete, para uma acção conjunta contra os invasores e exploradores. Estamos aqui para fazer justiça à nossa 
própria história que, na prática, se espraiou por um vasto território. Ontem, o território, na visão dos Makombe, era 
a região circunvizinha de Báruè; hoje, do Rovuma ao Maputo, e do Zumbo ao Índico. Hoje, derrotado o colonialismo, 
proclamada, por nós, a nossa Independência, materializam-se vários programas de desenvolvimento. O sossego dos 
nossos antepassados é de ver a todos nós, incluindo os que não se inspiram no seu passado hoje, livres.

Moçambicanas e Moçambicanos,

O 25 de Junho de 1975 foi resultado do nosso “querer ser livres e independentes”. Este é um ideal iniciado nos 
primórdios da tentativa de implantação do sistema colonial português no nosso território. 25 de Junho foi o dia da 
Vitória da Revolta de Báruè.

É essa a leitura holística, e de continuidade, que devemos fazer sobre o nosso passado, na qual vislumbramos os factos 
que conduziram à forma mais estruturada do nacionalismo em Moçambique. São esses valores e exemplos de auto-
superação que o nosso Governo estimula nos moçambicanos, para fazermos face aos desafios do presente; reflexão e 
compromisso para com o desenvolvimento nacional. Esses são os alicerces do fortalecimento da nossa Paz, da nossa 
Soberania e da Unidade Nacional. Somos uma Nação que respeita os seus heróis, glorifica a sua história, reconhece e 
valoriza os sacrifícios daqueles que consagram as suas vidas em prol da liberdade e da defesa da soberania nacional. 
É nesta perspectiva que se enquadram as comemorações do Centenário da Revolta de Báruè. A nossa história é rica 
em conquistas e em bons exemplos. Hoje somos donos do nosso próprio destino.

 A revolta de Báruè ficou assinalada como um marco histórico da resistência moçambicana contra o jugo colonial 
português. Essa insurreição contribuiu para activar o êxito do nosso nacionalismo. Hoje, dia em que celebramos o seu 
centenário, exortamos aos moçambicanos a render uma merecida homenagem a cada um dos nossos compatriotas 
que, com a sua tomada de consciência e heroismo, contribuíram para a nossa libertação.

Cada um de nós deve dar o seu contributo nas várias frentes, como na agricultura, na educação, na saúde, na pesca, 
na defesa da pátria, na política e demais sectores. Sejamos donos do nosso próprio destino.

A nossa grande mensagem hoje é que, tal como o povo de Báruè, devemos nos revoltar contra tudo o que nos traz 
desunião; contra tudo o que nos impede de progredir económica e socialmente; e assumirmos as rédeas da nossa 
história.

A solidariedade, a reconciliação e a convivência pacífica entre nós devem continuar a constituir a nossa marca 
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registada e o rasgo distintivo dos moçambicanos que, de mãos dadas e com trabalho árduo, constroem um país 
próspero e de inclusão.

Báruè significa para nós: coragem, união, foco, determinação e ousadia!

Muito obrigado pela atenção dispensada! 
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MONUMENTO AOS MÁRTIRES DE WIRIYAMU

A IMORTALIZAÇÃO DO QUE CUSTOU A LIBERDADE DOS MOÇAMBICANOS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,  
por ocasião da inauguração do Monumento aos Mártires de Wiriyamu

 Tete, 16 de Dezembro de 2017
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Senhor Ministro da Cultura e Turismo;

Senhora Vice-Ministra dos Combatentes;

Senhores Deputados da Assembleia da República;

Senhor Governador da Província de Tete;

Camaradas Membros da Comissão Política;

Senhor Administrador do Distrito de Changara;

Caros Representantes dos Partidos Políticos e de Confissões Religiosas;

Distintos Familiares dos Mártires de Wiriyamu;

Estimados Combatentes da Luta de Libertação Nacional;

Caros Líderes Comunitários aqui presentes;

Ilustres Convidados;

Caros Compatriotas;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Estamos em Wiriyamu!

Queremos, em primeiro lugar, dirigir os nossos agradecimentos à população da povoação de Wiriyamu, do distrito 
de Changara e da Província de Tete, pela recepção efusiva e cheia de calor com que nos têm brindado desde a nossa 
chegada. Esta saudação é extensiva aos Líderes Comunitários, a todas as forças vivas e a todos os parceiros, pelo 
esmero na preparação deste ambiente festivo e envolvente, que caracteriza esta cerimónia.

Compatriotas,

Hoje, os corações e as atenções de todos os moçambicanos, em todo o território nacional, estão virados para 
esta histórica povoação de Wiriyamu. Com um profundo sentimento de júbilo, os moçambicanos curvam-se em 
homenagem aos homens e mulheres que levaram ao limite o sacrifício das suas vidas. Estes homens e mulheres 
deram um real significado ao sentido de lutar contra o sistema de dominação colonial. O povo moçambicano tem 
esses concidadãos como seus Heróis, com todo orgulho.

Há 45 anos, a tranquilidade da tarde - nesta povoação de Wiriyamu -, foi interrompida por bombardeamentos. Pouco 
depois, tropas helitransportadas, da 6ª Companhia de Comandos, cercaram a aldeia, para a qual avançaram em 
seguida. Tratava-se de uma operação sanguinária que envolvia a PIDE/DGS, o Batalhão 17 de Caçadores e a Força 
Aérea Portuguesa.
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Os habitantes, distribuídos em dois grupos - um composto por homens e outro por mulheres -, foram então alinhados. 
Na sua maioria, foram imediatamente mortos a tiro. Alguns foram empurrados para dentro das suas casas, a que os 
soldados da 6ª Companhia de Comandos lançaram fogo. Enquanto isso, algumas crianças eram mortas a pontapés e 
outras pessoas assassinadas de forma bárbara. As raparigas, depois de violadas, também eram assassinadas.

Incitados pelo brado de matar a todos, os militares portugueses levaram a matança a mais quatro povoações vizinhas, 
ao longo do Rio Zambeze, nomeadamente, Juwau, Chaworha, Riacho e Djemusse. 

Na Aldeia de Chaworha, os soldados alinharam os habitantes num único grupo, mandando-os bater palmas e 
disparando sobre eles em seguida. Era um crime cometido conscientemente contra a população que, simplesmente, 
queria se libertar do jugo colonial. Podemos perdoar, mas nunca iremos esquecer. 

Ao final do dia, cerca de quatrocentas pessoas tinham sido tiradas a vida pelos soldados do regime colonial fascista 
português. Os seus corpos eram lentamente consumidos pelas chamas, em piras funerárias feitas pelos soldados, 
com o capim que cobria as palhotas. Wiriyamu era sinónimo de cinzas! Wiriyamu entrava assim, de forma sangrenta, 
para a história da luta de libertação contra o jugo colonial, não só em Moçambique, mas como parte da humanidade 
que lutava para se libertar da dominação estrangeira colonial. 

Compatriotas, 

O nosso reencontro, hoje, não é de lágrimas; embora elas teimem em cair. Não viemos aqui chorar pelos nossos 
compatriotas barbaramente assassinados pelo regime colonial. Essa dor indescritível foi transformada em nova força.

 Viemos à Wiriyamu continuar a nossa missão patriótica de valorizar e inscrever os actos heróicos dos Mártires 
de Wiriyamu nas páginas da nossa história recente, fértil de bravura, de entrega e dedicação pela nossa causa da 
autodeterminação.

A 10 de Julho de 1973, seis dias antes da visita de Marcelo Caetano a Inglaterra, na altura Presidente da República 
Portuguesa, o jornal Times, de Londres, dava a conhecer ao mundo este tenebroso Massacre de Wiriyamu. Divulgou 
o relatório enviado pelo Padre Adrian Hastings, um membro da Sociedade dos Missionários de África, também 
conhecida por “Padres Brancos”.

Foi a denúncia destes factos pela imprensa internacional, seis meses após o massacre, que chamou a atenção da 
Comunidade Internacional para as atrocidades, barbaridades, violações sistemáticas e crimes que estavam a ser 
cometidos pelas forças repressivas do regime colonial português, contra o povo moçambicano. Hoje, 45 anos depois, 
sabemos que foi o saudoso Padre Domingos Ferrão, o primeiro padre negro da Diocese de Tete, a pessoa que redigiu 
o relatório do Massacre de Wiriyamu.

O Padre Ferrão recolheu a informação com a ajuda de dois padres e duas irmãs estrangeiras, da Missão de São Pedro 
de Tete e da Missão de Matundo. Mas o Padre Domingos Ferrão não teve visibilidade na denúncia deste acto macabro; 
porque os padres estrangeiros assumiram a dianteira, a fim de protegê-lo.

O Padre Ferrão já tinha sido preso pela PIDE, em 1968, e estava sob vigilância apertada desta polícia, assim como o 
Bispo de Tete na altura. A lição que retemos desta acção é de que, no meio de tanta repressão, encontramos heróis 
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anónimos como o Padre Adrian Hastings, o Padre Domingos Ferrão e outros missionários e missionárias.

 Papel fundamental foi igualmente desempenhado por moçambicanos que protagonizaram a denúncia deste crime 
horrendo. A todos eles, vai a nossa homenagem de respeito e reconhecimento eterno.

Compatriotas,

Com tristeza, lembramos hoje que, na altura, houve quem quisesse apagar a ocorrência do Massacre de Wiriyamu e 
de tantos outros. O regime colonial nunca permitiu um inquérito independente sobre o Massacre de Wiriyamu. Houve, 
inclusive, tentativas de pôr em causa a existência de uma povoação que se chamava Wiriyamu. Mas Wiriyamu sempre 
existiu; e é aqui onde nos encontramos. 

Por exemplo, dos mapas da Missão de Tete, fazia parte a povoação de Wiriyamu. Era um local conhecido por certos 
elementos das Forças Armadas Portuguesas, pelos veterinários, comerciantes indianos, e pelos compradores e 
vendedores de gado. Era conhecido como mercado de gado.

A tentativa de ignorar Wiriyamu ficava cada vez mais frustrada, porque Wiriyamu entrava para a história da 
humanidade como parte da luta justa dos povos oprimidos. O sangue derramado brutalmente pelos seus filhos 
inocentes, fertilizou o nascimento da terra livre que hoje é Moçambique, País Independente e Soberano.

Essa tentativa desesperada do regime colonial, de silenciar e apagar o Massacre de Wiriyamu, não impediu que a 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovasse, a 12 de Dezembro de 1973, a criação de uma 
comissão de inquérito internacional para investigar o massacre. No decurso do seu trabalho, a Comissão acabou por 
recolher muito mais informações sobre violações de direitos humanos pelo regime colonial, entre os anos de 1971 e 
1973. Obteve também muitos outros dados, de anos anteriores, que revelavam um mesmo padrão. Wiriyamu acelerou 
a queda do colonialismo português em Moçambique.

É esta parte da nossa história que estamos a reconstruir e a valorizar, levando-a ao alcance e conhecimento dos 
moçambicanos de todas gerações, e aos povos do mundo inteiro. 

Com esta acção, não pretendemos reacender rancores, muito menos provocar mágoas e lágrimas ainda candentes. 
Pretendemos, sim, trazer ao conhecimento de todos a dimensão e a essência da nossa moçambicanidade, e factores 
que nos permitam compreender o nosso presente e o custo real da liberdade. É também um exercício para melhor 
assimilar o nosso apelo à educação e ao amor à Pátria; a nossa obstinação pelo trabalho produtivo e  pela luta pela 
estabilidade social e desenvolvimento, que todos nós ansiamos. Esta pátria deve ser defendida porque custou sangue 
e sacrifício de homens e mulheres honestos e leais a ela.

Moçambicanas e Moçambicanos,

É esse o significado das comemorações e homenagens aos mártires de Wiriyamu e tantos outros que têm sido 
celebrados em todo o nosso território nacional.

 O Massacre de Wiriyamu aconteceu numa altura em que a guerra pela libertação, desencadeada pela geração de 
25 de Setembro, entrava na sua fase decisiva. A Frente de Libertação de Moçambique punha em marcha a Ofensiva 
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Generalizada em Todas as Frentes. A ofensiva traduzia-se em rechaçar o avanço da tropa colonial portuguesa e a 
passagem das forças de guerrilha para o ataque. A ofensiva visava, ainda, isolar o inimigo no plano interno, consolidar 
as zonas libertadas e fazer, destas, centros de formação de quadros e pontos de partida para o avanço da luta. 
Ao mesmo tempo, essa ofensiva incluía o desencadeamento duma acção diplomática com vista ao isolamento 
internacional do regime colonial português.

A travessia do Rio Zambeze pela guerrilha, em 1971, permitiu estender a guerra para as províncias do centro e sul de 
Moçambique, afectando desta forma os interesses vitais do colonialismo português. Na segunda metade de 1972, a 
guerrilha intensificou-se nesta província de Tete, provocando um verdadeiro pânico entre as autoridades coloniais e 
seus aliados. 

O avanço prodigioso da nossa luta deveu-se ao envolvimento de todos os moçambicanos, desde o campo, passando 
pelas vilas até às cidades. A nossa Luta Armada e Libertadora foi um acto cultural e popular, onde os camponeses, os 
aldeões, assumiram um papel preponderante. É nesse quadro, de avanço impetuoso das forças de libertação, que o 
regime colonial recorre a novas tácticas, para travar a acção da guerrilha.

Criou grupos especiais, fixando as populações em campos de concentração e eliminando massivamente os suspeitos 
de colaborar com os guerrilheiros. Foi assim que se multiplicaram os massacres de Mucumbura, desde os finais de 
Abril de 1971. E é nesse contexto que devem ser vistos e compreendidos os Massacres de Wiriyamu, Chaworha, Juwau, 
Daque, Maque, de Inhaminga, entre outros. 

As práticas de trabalho forçado, de prisões arbitrárias, interrogatórios e detenções de suspeitos, pela PIDE, 
configuravam formas normais de actuação do regime repressivo colonial. 

Em 1960, uma manifestação pacífica de vários milhares de pessoas, reivindicando apenas a liberdade, foi brutalmente 
reprimida e centenas de cidadãos massacrados, em Mueda. Por isso, o Monumento dos Mártires de Wiriyamu 
simboliza também os vários actos bárbaros, semelhantes, que foram praticados contra o povo moçambicano nos 
vários cantos do País.   

Ilustres Familiares dos Mártires e Sobreviventes de Wiriyamu,

Minhas Irmãs, Meus Irmãos,

Saudamos e estendemos o nosso sentimento profundo  a todas as famílias cujos filhos e filhas aqui tombaram na luta 
e em defesa da dignidade do povo moçambicano. Nunca permitiremos que a nossa pátria seja alienada por  quem 
quer que seja. Temos consciência de que há quarenta e cinco anos que vós, familiares dos Mártires e Sobreviventes 
de Wiriyamu, convivem com a sombra da tragédia que vos roubou o convívio dos vossos entes queridos e mudou 
definitivamente o rumo das vossas vidas.

Em nome do Governo moçambicano, queremos manifestar a nossa solidariedade e o nosso mais profundo sentimento 
de gratidão pela forma serena e tranquila com que têm vingado esta ausência gerada nas vossas famílias e nas vossas 
vidas. 

Asseguramos-vos que esta data estará sempre bem viva na memória de todo o povo moçambicano, nos nossos 
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corações e na nossa História. Ela é uma verdade dolorosa, mas fonte de inspiração para as nossas batalhas, para o 
engrandecimento da nossa Pátria. 

Minhas Senhoras, Meus Senhores,

Compatriotas,

Ao inclinarmos as nossas cabeças, em sinal de vénia para os Mártires de Wiriyamu, estamos igualmente a homenagear 
a todos os homens e mulheres que tiveram um papel fundamental para que este crime hediondo não fosse esquecido. 
Este Monumento é também para eles! 

O acto de imortalizar o Massacre de Wiriyamu, através deste modesto monumento que erguemos, é um exercício 
do direito ao respeito pela dignidade humana, que assiste aos nossos Mártires que aqui tombaram. Naquela fatídica 
tarde de 16 de Dezembro de 1972, os nossos Mártires não foram tratados como seres humanos, não tiveram sequer 
direito a um funeral condigno e os seus corpos tiveram um tratamento repugnante. O monumento que acabamos de 
inaugurar, e que se ergue diante dos nossos olhos, expressa o sentimento de que a liberdade de um povo não pode ser 
privada. Dessa experiência trágica, saibamos todos extrair lições de humanismo e de heroicidade. 

Distintos Convidados,

Minhas Senhoras, Meus Senhores,

Compatriotas,

Renovamos aqui o compromisso que assumimos a 22 de Julho deste ano, por ocasião da inauguração do Monumento 
em Homenagem ao Herói Nacional Filipe Samuel Magaia, de que a melhor homenagem que podemos dedicar aos 
nossos mártires é a réplica do seu exemplo de vida, para vencermos os obstáculos de hoje, endógenos e exógenos ao 
nosso desenvolvimento.

Valores de resistência secular, bravura e estoicismo, encontramos em Cheringoma, na província de Sofala, nos 
Mártires de Inhaminga. Encontramos também na província de Nampula, inspirados em Mussa-Quanto, o Khupula-
Muno e Khomala, entre outros. Na Zambézia exaltamos os Nyaringa e  na província de Niassa, enobrecemos os 
Mataca e a Rainha Agivangira. A lista é enorme, mas não nos cansa.

Este Monumento, em homenagem aos Mártires de Wiriyamu, vem juntar-se a outros que inauguramos ao longo 
do presente ciclo governativo, designadamente, o Monumento de Namatil, em Cabo Delgado; o Monumento em 
Homenagem ao Herói Nacional Milagre Mabote e o Monumento em Homenagem aos 75 ex-Presos Políticos, em 
Mabalane, na província de Gaza; o Monumento e Centro de Interpretação da Matola, na província de Maputo; e o 
Monumento Makombe, na província de Manica, que inauguramos  quando celebramos o Centenário da Revolta de 
Báruè.

Exortamos assim a todos os moçambicanos, particularmente às instituições de ensino, de investigação científica; 
aos profissionais de comunicação, aos cineastas, aos artistas, aos escritores a multiplicarem esforços no resgate e 
divulgação da nossa história singular. 
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A divulgação da história de Moçambique deve servir para a formação de cidadãos íntegros, que se identifiquem com 
a sua história, com o amor à Pátria e propulsores do progresso e do desenvolvimento.

Façamos deste Monumento um local de introspecção, de reflexão, de memória, de estudo, de educação, de turismo e 
pilar do desenvolvimento comunitário. Que Wiriyamu seja o local de reencontro com a história de Moçambique, não 
branqueada. 

Compatriotas,

Os Mártires de Wiriyamu, de Chaworha, Juwau, Daque, Maque, e tantos outros, prevalecerão sempre nos nossos 
corações.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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POR UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÍNTEGRA, CONTRA A CORRUPÇÃO,  
E ORIENTADA PARA RESULTADOS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da reunião nacional com os membros dos Conselhos Consultivos dos Ministérios e 

convidados

Maputo, 13 de Outubro de 2017
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Senhora Ministra da Administração Estatal e Função Pública; 

Senhora Governadora da Cidade de Maputo; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo; 

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e meus Senhores,

É com particular satisfação que nos dirigimos a todos os presentes nesta reunião dos dirigentes intermédios da 
função pública moçambicana. Refiro-me aos Secretários Permanentes, aos Inspectores Gerais, aos Directores-
Gerais, aos Directores Nacionais e seus Adjuntos, aos Assessores e demais Membros dos Conselhos Consultivos 
dos Ministérios. Queremos, por isso, endereçar calorosas saudações a todos os participantes e exprimir a nossa 
satisfação em participar neste encontro. 

Uma saudação especial vai para todos os organizadores desta importante reunião, que realizamos como seguimento 
das visitas que temos estado a realizar a nível das Províncias e dos Ministérios.

 Desde a independência, a dedicação e o trabalho árduo do nosso sector público, juntamente com o sector privado, 
têm permitido que cresçamos de níveis modestos para os níveis em que nos encontramos hoje. Por isso, as primeiras 
palavras são de valorização da vossa contribuição nos progressos e desenvolvimento do nosso país, pelo que saúdo 
os vossos esforços, o vosso engajamento.

Minhas Irmãs e Meus Irmãos,

Caros participantes,

Há pouco mais de dois anos e meio, fomos escolhidos pelo povo moçambicano para dirigir um novo ciclo de 
governação no nosso país. Nos dias subsequentes à nossa tomada de posse, formámos a equipa governativa que nos 
ajudaria a dar corpo ao nosso programa de Governação, um programa que resultou do compromisso que assumimos 
perante os moçambicanos. Assumimos liderar uma renovação ajustada às prioridades de governação, claramente 
plasmadas no nosso Programa Quinquenal. Daí a escolha do lema: “Por uma Administração Pública Íntegra , contra a 
Corrupção, e Orientada para resultados”. 

O Programa Quinquenal do Governo deve ser conhecido por todos nós. Ele é a bússola que deve orientar as nossas 
acções como Governo. É nesse instrumento que agregamos as principais aspirações do povo, transformadas em 
políticas públicas.

Para respondermos cabalmente aos anseios do nosso povo, os nossos planos anuais e as nossas acções do dia-a-dia 
devem, sempre, ter presentes os resultados previstos neste programa de governação. Contudo, mais importante do 
que programas e planos bem elaborados, são as pessoas que os vão implementar.
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Os executores do nosso programa de governação são os nossos funcionários e agentes do Estado, a todos níveis, 
cujas lideranças aqui estão representadas. Essa é a razão da nossa presença neste relevante encontro da nossa 
governação. 

Como Secretários Permanentes, Inspectores, Directores-Gerais, Directores Nacionais, a vós cabe cumprir e fazer 
cumprir o nosso programa de governação. 

É vossa missão, como gestores de equipas, conduzir os processos, atribuindo tarefas a cada um dos vossos 
colaboradores e controlando a sua execução completa, oportuna e à medida da satisfação do principal destinatário 
dos nossos serviços: o Povo.

O Director, o gestor, deve liderar pelo exemplo, porque é nele que os seus colaboradores se inspiram para o 
cumprimento de cada missão e cada tarefa incumbidas.

A história de Moçambique tem sido caracterizada pela superação de adversidades; é uma vida de enfrentamento de 
grandes desafios, dos quais saímos mais fortes. Quero assegurar-vos – se é que se deve dizer – que, quando o povo 
moçambicano está determinado e unido, não existe qualquer desafio que seja tão grande, nem mesmo qualquer 
obstáculo que seja insuperável. Assumimos que é no Homem, no funcionário, que temos de investir, para que tenha 
capacidades suficientes para exercer uma gestão do aparelho do Estado íntegra, livre de corrupção, condição 
fundamental para se alcançar a meta traçada, que é o Desenvolvimento e o bem estar do nosso Povo. 

A vossa postura, aliada aos instrumentos de governação de que dispomos, deve materializar a visão de “uma 
Administração Pública centrada no cidadão, promotora do desenvolvimento e vocacionada para a prestação de 
serviços de qualidade”. 

Caros Compatriotas, 

Hoje, já não podemos falar da falta de quadros nas diversas áreas de conhecimento. A nossa atenção deve incidir em 
como capitalizar essa capacidade, esse conhecimento existente, para melhorar o nosso desempenho como Função 
Pública e, consequentemente, como Estado. 

Como líderes, é vossa obrigação conhecer cada um dos colaboradores, nos mínimos detalhes, para que saibam 
transmitir-lhes a confiança e a motivação necessária para o cumprimento exitoso das tarefas. O bom aproveitamento 
dos funcionários deve ser a prioridade de cada dirigente. 

Saibamos distinguir quem é bom quadro, dentre muitos que nos rodeiam, e saibamos valorizá-lo.

O bom quadro é aquele que apresenta talento e virtudes.

O bom funcionário é aquele que é leal, valente e hábil no seu trabalho. É o funcionário profissionalmente competente, 
com integridade moral e com confiança do nosso povo. A integridade é a nossa capacidade de assumir compromissos 
sérios, que fazemos connosco mesmos, e de manter os que assumimos com os outros. Integridade é fazer o que 
dizemos. 

Nós queremos funcionários firmes nas suas convicções, que trabalham de forma diligente e pragmática, responsável 
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e honesta. Cada um de nós deve lutar para ser o melhor, portanto, para ser bom funcionário, bom dirigente; só assim 
elevaremos a qualidade e a excelência da nossa instituição, da instituição que dirigimos.

Os bons funcionários não surgem ao acaso. A excelência de um quadro requer o esforço individual de cada um e 
da formação que lhe é oferecida. O esforço individual é essencial para o próprio crescimento. Cada instituição que 
dirigimos deve dar grande ênfase à formação dos funcionários, devendo incluir nesse processo  os aspectos de 
educação patriótica e padrões morais para elevar a consciência sobre os objetivos fundamentais de cada sector. A 
forma mais produtiva e menos dispendiosa de formar os nossos funcionários é a manutenção do diálogo frequente 
com eles, apontando-lhes deficiências e estimulando-os sempre que necessário.

Outro aspecto necessário é como fazemos uso dos funcionários que temos ao nosso redor.

O uso correcto de funcionários competentes atrai outros, competentes, ou serve de exemplo para os outros. É preciso 
conhecer bem cada um dos nossos funcionários, os seus pontos fracos e fortes, e explorar as vantagens, para cada 
caso. 

Não devemos, caros dirigentes, nomear ou colocar um determinado funcionário num sector, se não o conhecemos o 
suficiente, sob várias perspectivas. As promoções dos funcionários não devem apenas depender do crescimento dos 
indicadores, nem do simples tempo de serviço. Isso sim; mas também deve-se considerar o mérito e a competência.

Como funcionários e gestores da Administração Pública, devemos observar alguns princípios fundamentais, alguns 
dos quais passamos, a seguir, a recordar:

A legalidade - que nos remete a uma acção no exercício das nossas funções dentro da lei. No exercício da sua 
actividade, o funcionário público deve ser justo e imparcial. 

Isso elimina a tendência de tomada de decisões que visam o seu próprio interesse. 

Outro princípio que merece destaque é a transparência, que nos obriga a fornecer informações sobre a actividade 
administrativa que realizamos. O bom gestor público é, igualmente, aquele que observa uma sequência jurídica 
ordenada e as formalidades dos actos. É preciso prever acções, isto é, planificar, assegurar uma gestão financeira 
correcta, baseada na responsabilidade e prestação de contas.

Outro aspecto essencial para o sucesso de qualquer instituição é a gestão dos recursos humanos. Esta gestão, que 
é a associação das habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas, visa influenciar os colaboradores para os 
resultados que pretendemos alcançar. 

Durante a vossa reunião deverão debater, em profundidade, a gestão do património. É esta gestão que, quando 
é mal feita, inflige custos às instituições ou alimenta actos de corrupção. A gestão do património inicia-se com a 
planificação, para que os recursos financeiros possam ser aplicados de forma racional. Depois segue-se a aquisição 
que, quando é feita sem os devidos precedentes, implica má qualidade ou processos de realização não concluídos 
ou, mesmo, sobrefacturações e mais. É daí que surgem obras de má qualidade, produtos pagos mas não fornecidos, 
prestação de serviços com preços escandalosamente altos, e mais… 
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Sobre o património que possuímos: uma vez adquirido, deve ser inventariado, classificado e registado. Um dos factores 
que, muitas vezes, contribui para o envelhecimento precoce do património é a falta da cultura de manutenção. A falta 
de manutenção pode ser negativamente premeditada, para implicar aquisições repetidas.

Outro aspecto que gostaríamos de considerar, para a atenção dos nossos dirigentes, é a gestão pessoal. Queremos 
nos referir à gestão de nós mesmos. A gestão é muito diferente da liderança. Liderança é mais do que uma arte 
baseada numa filosofia. A gestão é a divisão em partes. A análise, o sequenciamento, a aplicação específica que leva 
ao autogoverno eficaz. A capacidade de gerir determina a qualidade. 

Muitas vezes, o dirigente não distingue os dois factores que definem o carácter duma actividade que pretendemos 
realizar, que são a urgência e a importância. Perdemos tempo a fazer o que não é urgente, ou o que é urgente, mas 
não é importante; ou transformamos em não urgente o que é importante. Por vezes pensamos, ainda, que a expressão 
gestão de tempo significa excelência. O nosso desafio não deve ser apenas o de gerir o tempo; deve ser, sim, gerir a 
pessoa. A nossa própria gestão.

Pode ser urgente e importante gerir crises, problemas ou projectos com prazos marcados. Pode ser urgente, mas não 
importante atender a uma chamada telefónica, ler alguns relatórios ou uma correspondência. A actividade urgente 
deve exigir atenção imediata do gestor, e, a importante, tem a ver com resultados e contribui para a nossa Missão.

Queremos chamar atenção para que, no dia-a-dia, aprimoremos uma gestão eficaz, isto é, dar prioridade ao mais 
importante. Enquanto a liderança resolve o que é “MAIS IMPORTANTE”, a gestão põe o mais importante em primeiro 
lugar. 

Gestão, como dissemos, é um conjunto de princípios, de valores, a gestão da disciplina e vontade de fazer o bem. Daí 
que a exigimos de cada um dos nossos dirigentes. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

Depois de chamar atenção sobre o que entendemos e desejamos como qualidade do funcionário, e abordar o perfil 
do dirigente para os desafios que pretendemos vencer, permitam-me que escolha como tema o maior desafio que 
enfrentamos hoje como povo: a corrupção. Não pretendemos elogios a este discurso;  estamos a trabalhar. Estamos 
a falar directamente para quem deve combater a corrupção, quem não deve praticar a corrupção.

A corrupção é uma doença que tem carcomido a nossa sociedade; retardou o nosso desenvolvimento e denegriu a 
nossa reputação. Os índices de corrupção que se apresentam no País são muito elevados e assustadores. A nível dos 
treze países da SADC, Moçambique ocupa o quinto lugar entre os países mais corruptos da região. Deixa atrás Angola, 
a República Democrática do Congo, o Zimbabwe e Madagáscar.

 A nível mundial, em 2016, regredimos, ocupando a centésima quadragésima segunda posição, com vinte e sete 
pontos, contra a centésima décima primeira posição, em 2015, com trinta e um pontos.

Como se pode depreender, o cenário é preocupante, apesar dos avanços significativos que registamos nos últimos 
dois anos.
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Em 2016, o Ministério Público, através do Gabinete Central de Combate à Corrupção, tramitou 1235 processos-crime, 
contra 1051, em 2015. Os dados relativos aos processos de peculato indiciam um prejuízo para o Estado no valor de 
quatrocentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e sessenta e oito meticais e noventa e 
cinco centavos. Acreditamos que este valor está aquém da realidade; daí a razão da nossa maior preocupação.

A nossa indignação vem também do facto de as províncias de Nampula, Cidade de Maputo e Sofala liderarem actos 
de corrupção, segundo as estatísticas em nosso poder. 

Senhoras e Senhores Dirigentes, 

Conforme afirmei recentemente, “não deve haver qualquer dúvida de espécie alguma: a luta contra a corrupção 
é urgente e crucial”. Tal como no passado, em que nos unimos para ultrapassar os desafios enfrentados, devemos 
nos unir hoje também para livrarmos Moçambique deste mal, de uma vez por todas. A luta contra a corrupção deve 
ser travada pelos e para os moçambicanos. A corrupção é uma realidade global antiga e penetrante; é uma doença 
universal. E o seu impacto é adverso.

A corrupção é sentida e se apresenta de forma desproporcional nos países em desenvolvimento, com as suas 
instituições ainda jovens, democracias incipientes, reduzidas capacidades de acção e pobreza generalizada.

Nos países pobres, a corrupção apresenta-se como um ciclo vicioso. As pessoas são corruptas porque são pobres; e 
são pobres devido à corrupção ou devido a más práticas de governação. Esse ciclo vicioso deve ser quebrado; e isso 
depende deste corpo de dirigentes intermédios. Esta massa pensante moçambicana deve, verticalmente, mudar de 
paradigma.

Esta luta é crucial porque os custos da corrupção são evidentes. Apesar de que, ao nível individual, um acto de pedir 
um pequeno suborno possa parecer que não prejudique, ou se considere de pouca monta, o seu efeito cumulativo é, 
exactamente, o contrário. Os danos à honra do país que criamos são incomensuráveis. 

É verdade que estamos a dar passos determinantes nesta batalha contra a corrupção, como acima nos referimos; 
mas precisamos de fazer muito mais. 

De Janeiro deste ano a este momento, foram tramitados mais de quatrocentos e cinquenta e sete processos. Dentre 
os envolvidos, figuram governantes, edis de municípios, diplomatas, administradores, conselhos de administração 
de empresas públicas.

Caros compatriotas,

Para esta empreitada, convidamos a participação activa e patriótica de todos os órgãos de justiça e de legislação. 
Precisamos de andar todos na mesma velocidade; só assim poderemos lograr sucessos que beneficiem a todos os 
moçambicanos. Por isso, venho aqui com uma mensagem objectiva, através de vocês, para todos os moçambicanos: 
quer seja no sector público ou privado, uma “comissão” de um bilião de dólares americanos ou um suborno de apenas 
cinquenta meticais: Moçambique não vai tolerar. É corrupção na mesma. 

O meu Governo, que são vocês, deve ser implacável contra a corrupção. Não esperem mais uma outra orientação.
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A corrupção é um cancro que, progressivamente, dizima a nossa sociedade, devendo, por isso, ser rastreada e 
energicamente combatida. Apesar de a luta não constituir descoberta, no combate à corrupção, queremos torná-la 
nossa prioridade. 

Senhoras e Senhores, 

Estimados Gestores do Estado,

Como país em desenvolvimento, não podemos permitir que qualquer dos nossos preciosos recursos se deite a perder. 
O papel das nossas instituições é de garantir que os nossos activos beneficiem muitos, ao invés duma minoria. As 
nossas instituições devem impulsionar o desenvolvimento nacional.

 Ao longo da década passada, avançamos bastante na reforma do sector público; mas ainda há muito por fazer. Temos 
que tornar as nossas instituições mais profissionais, para que cada um, no seu sector, seja um facilitador efectivo e 
eficiente da governação inclusiva. 

Estamos, igualmente, a trabalhar activamente para reduzir o excesso de burocracia no Governo, aumentando a 
velocidade e a facilidade com que as pessoas acedem aos serviços públicos. A redução da burocracia irá melhorar o 
ambiente de negócios para as famílias, para os empresários e para os grandes investidores nacionais e internacionais. 

Estes esforços fazem parte da nossa convicção nos valores da integridade, transparência e responsabilização. 

Estamos a trabalhar rumo a uma governação cujos processos sejam claros e abertos aos observadores, onde o público 
esteja consciente sobre quem toma decisões e onde os que cometem erros sejam responsabilizados. Devemos e 
iremos garantir a todos os moçambicanos, e aos nossos amigos em todo o mundo, que o nosso compromisso com 
estes valores é absoluto e resoluto, sem tréguas. 

Caros Funcionários Públicos, 

Escolhi fazer esta intervenção perante esta audiência, porque vejo a todos vós como executores naturais desta 
empreitada crucial e histórica. Funcionários e Dirigentes Públicos que são, a vossa responsabilidade primordial é 
servir ao povo e - na nossa tradição de dedicação, empenho e abnegação para com o povo - apelo-vos a juntarem-se 
a mim, hoje, nesta batalha pelo desenvolvimento. Nunca existe um bom momento para a tomada de decisões difíceis. 
Já dissemos que não podemos dirigir em forma de campanhas ou em forma de projectos. Existem leis capazes de nos 
suportar no processo de tomada de medidas difíceis, incluindo contra a corrupção. 

Temos: 

• A Lei Nº 9/2002 – Lei do Sistema Administrativo Financeiro do Estado (SISTAFE);

• A Lei Nº 6/2004 – Lei de Combate à Corrupção;

• A Lei Nº 14/2009 – Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado;

• A Lei Nº 14/2012 – Lei Orgânica do Ministério Público; 
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• A Lei Nº 16/2012 – Lei de Probidade Pública;

• A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de que Moçambique é signatário; 

• Normas de Ética e Deontologia para Funcionários exercendo Cargos de Direcção e Chefia; 

• Lei de Branqueamento de Capitais - entre outras leis, convenções e decretos que regulam o combate à cor-
rupção. 

Como se pode ver, os instrumentos de trabalho já existem; contudo, os actos continuam e conhecemo-los. Cada um 
de nós, a partir de hoje, deve atacar manifestações de corrupção ou actos de má governação no seu sector.

Estimados Funcionários e Agentes do Estado, 

Quero recordar o meu hino desde que fui eleito, que é: “o povo é o meu patrão”. Respondo perante o povo moçambicano, 
pois é a ele a quem sirvo. Acredito nisto com toda a fibra do meu ser. É isto que me impulsiona todos os dias. 

Esta responsabilidade perante o povo não deve ser somente do Presidente. Todos e cada um de nós, funcionários 
públicos, respondemos perante o povo moçambicano. O povo não é só meu patrão: o povo também é patrão do 
Ministro, do Governador, do Secretário Permanente, do Inspector, do Director Nacional, Provincial ou Distrital; o 
povo é patrão do Administrador, do Chefe do Posto, da Localidade, de todos nós.

O povo emprega também o gestor do sector público, o Reitor da universidade pública, o Director da escola, do hospital. 
O Povo é cliente do sector privado, que merece respeito. Não se rouba ao patrão. Não se pede suborno ao patrão. Não 
se pode extorquir ao patrão. Se assim o fizerem, as consequências são óbvias.

Qualquer funcionário público, desde o ministro  até ao mais novo agente da polícia; funcionário do registo e notariado; 
funcionário da saúde, que vende medicamento; funcionário da educação, que pratica a venda de notas ou dos exames, 
que matricula alunos em troca de favores, ou fabrica horas extras; oficial da migração que continuar com as práticas 
erradas, envolvendo-se em ilegalidades, subornos, extorsões e outros maus comportamentos - independentemente 
da sua dimensão -, deve ser chamado à responsabilidade judicial. Quem chama à responsabilidade são vocês.

Referimo-nos, igualmente, aos sectores do sistema de gestão das finanças públicas. Os que gerem os processos das 
aquisições públicas, os que gerem os recursos humanos que, por vezes, fabricam funcionários fantasmas. Referimo-
nos ao sector judicial, aos serviços das alfândegas, de migração, escolas de condução, diferentes tipos de licenças 
para o exercício de qualquer actividade, entre outras práticas ilícitas. Não deve haver compromissos no seio desta 
equipa selecionada para governar durante este ciclo. 

Tenhamos o orgulho de transformar Moçambique numa terra livre da corrupção, assim como o tornámos livre do 
colonialismo ou de minas anti-pessoais. 

Moçambique, convosco, deve figurar na lista das terras com boas práticas de governação. 

Outro aspecto que requer especial atenção é o facto de a corrupção ser praticada por membros do sector público, 
tanto como os do sector privado, envolvendo-se em comportamentos ilegais e não éticos. 
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Por isso, combater a corrupção implica também uma parceria público-privada. 

O sector privado deve sensibilizar todos os que o rodeiam nesta luta comum contra a corrupção, mesmo que estes se 
manifestem na condição de corruptores. 

Ninguém está imune. Ninguém está acima da lei. 

Caros compatriotas,

Todos nós aceitamos entrar no Governo com uma visão de construir um Moçambique unido, forte e próspero para 
todos. Sei disso porque estão na minha governação por convite, para cumprir uma agenda definida; e concordaram 
com ela. Estas medidas que apontamos constituem um passo crucial para a concretização do nosso sonho comum. 
Não será tarefa fácil; por vezes até será doloroso. Mas é necessária para o nosso florescimento. Todos devemos estar 
empenhados em construir Moçambique com base na transparência, responsabilização e integridade. Um país em 
que todos os cidadãos acreditam no contínuo melhoramento da sua qualidade de vida, em que os nossos parceiros 
internacionais estejam confiantes de que o seu apoio e as rendas do seu investimento vão tocar directamente a vida 
do cidadão moçambicano. 

Compatriotas, 

Senhoras e Senhores Gestores Públicos, 

Os Directores são um importante elo entre as instâncias superiores e a base onde se encontra o grosso de executores, 
cujo desempenho determina o sucesso ou fracasso de uma missão e, porque não, de uma governação. Assim, é 
fundamental que, antes de cumprir ou fazer cumprir uma missão, compreendam a ideia que lhe está subjacente, 
contactando, sempre que necessário, os superiores hierárquicos. O sucesso da nossa missão, caros gestores, vai ser 
aferido não somente pelo mero cumprimento das tarefas plasmadas nos nossos programas e planos, mas também, 
e sobretudo, pelo grau de satisfação da população pelos serviços que prestamos. 

Ao convocarmos esta reunião, é nosso objectivo primário:

(i) chamar a vossa atenção quanto à importância e papel das lideranças intermédias no cumprimento dos 
compromissos que assumimos junto do povo moçambicano; 

(ii) reflectir convosco sobre as melhores formas de cumprir o nosso Programa Quinquenal do Governo, mesmo 
sabendo que o elaboramos com base em pressupostos diferentes da realidade em que vivemos, neste momento de  
implementação do programa; 

(iii) ouvir as vossas reflexões sobre as nossas realizações, mas também sobre o que terá corrido menos bem e o que 
poderíamos fazer melhor para aumentar a eficiência e maximizar os poucos recursos disponíveis para ir satisfazendo 
as necessidades do nosso povo; e 

(iv) ouvir dos Directores sobre a melhor estratégia de mobilização de recursos e parcerias para a implementação 
do nosso PQG, num contexto de poucos fluxos de financiamentos ou ajudas externas, a que estávamos habituados. 
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Ao abordar a questão da corrupção, queremos deixar bem claras as seguintes acções a seguir:

(i) Cada um dos dirigentes deve formular o seu Plano de Acção Anti-corrupção e submeter ao seu responsável 
hierarquicamente superior, para monitoria, avaliação e controle;

(ii) Promover um movimento activo e transparente com os grupos interessados, através do acesso à informação 
aberta, como forma de prestação de contas; 

(iii) Promover, na dimensão de cada instituição, capacidades para cada funcionário combater a corrupção; 

(iv) Promover debates sobre os males da corrupção, com a sociedade civil, incluindo os políticos e os religiosos; 

(v) Incluir, nos orçamentos elaborados para o funcionamento dos sectores,  actividades que visem combater a 
corrupção; 

(vi) Estabelecer mecanismos que concorram para a redução da burocracia, trabalhando para a redução dos passos 
para se obter a documentação necessária, como forma de evitar jogos de favores; 

(vii) Promover  conteúdos nos programas escolares, de forma estruturada, que formem o homem novo contra a 
corrupção e construam nos adultos uma mentalidade anti-corrupção na sociedade. 

Todo o nosso dirigente deve se caracterizar pelo espírito do DEVER, HONRA e AMOR à PÁTRIA. O sentido de DEVER, 
de HONRA e AMOR à PÁTRIA forma o carácter do dirigente que Moçambique precisa. Por isso, este nosso encontro - 
com a espinha dorsal da Administração Pública moçambicana - é uma oportunidade soberba para podermos discutir 
fórmulas necessárias para a satisfação do povo, que connosco fez o programa. 

Estamos cientes da limitação dos recursos; por isso, os parcos meios disponíveis devem ser utilizados racionalmente. 
Tal impõe que, como dirigentes, tenhamos clareza sobre o papel que deve ser desempenhado por cada um, de modo 
a que o que foi planificado seja correcta e cabalmente realizado. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Concluo dizendo: a 25 de Outubro corrente, iremos lançar a nossa campanha agrária 2017/2018. A campanha 
passada, e ainda em curso, foi monitorada por cada um de nós. Quero agradecer o empenho e a entrega; mas o 
mais gratificante será fazer dos erros passados, e dos aspectos fortes alcançados, a nossa inspiração para fazer da 
próxima campanha a melhor de todas. Precisamos de construir uma economia forte, robusta e competitiva.

Fazemos votos de que as abordagens sejam abertas e construtivas, e que cada um de vós saia deste encontro 
municiado de informações, conhecimentos e bravura que nos permitam melhorar o nosso desempenho colectivo. 

Com estas palavras, temos a honra de declarar aberta a Primeira Reunião Nacional com os Secretários Permanentes, 
Inspectores, Directores-Gerais e Nacionais, e Chefes de Departamento. 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da abertura do Conselho Coordenador do Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação

Maputo, 05 de Outubro de 2017
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Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação,

Senhora Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação,

Senhora Governadora da Cidade de Maputo,

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo,

Senhores Chefes das Missões Diplomáticas e Consulares,

Senhores Antigos Ministros e Vice-Ministros,

Senhores Membros do Conselho Coordenador,

Distintos Convidados,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Num momento em que Moçambique se projecta no mundo de forma decisiva e irreversível, orientar a reflexão e 
estratégia dos fazedores da nossa diplomacia reveste-se de capital importância! É, pois, motivo de particular 
satisfação estarmos, hoje, em mais uma reunião magna do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação - o 
seu Conselho Coordenador.

Saudamos, em primeiro lugar, e de forma muito calorosa, a todos os quadros do MINEC aqui presentes e, por 
seu intermédio, a todos os que no cumprimento dos desígnios e supremos interesses do Estado Moçambicano 
encontram-se espalhados pelo mundo inteiro. Saudamos os funcionários do MINEC pelo sentido de Estado, de 
missão, perseverança, sacrifício e de bem-servir com que se empenham na operacionalização da política externa de 
Moçambique.

Manifestamos o nosso reconhecimento pelo desempenho das diferentes e sucessivas lideranças do MINEC que, 
em contextos diversos e etapas importantes pelas quais o país passou, nas últimas quatro décadas, souberam 
interpretar e concretizar o estandarte da nossa política externa: “Fazer mais amigos, promover mais parcerias”. Foi 
nessa missão que a história registou e o mundo corroborou a qualidade da diplomacia moçambicana em prol da paz, 
estabilidade política, prosperidade e bem-estar social. O bom nome que Moçambique vem granjeando na comunidade 
internacional, motivo de grande orgulho para todos nós, é também obra desta diplomacia perspicaz, mas acutilante.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O lema escolhido para este Conselho Coordenador não poderia ter sido melhor: “A experiência e a contribuição 
da diplomacia moçambicana para melhor responder aos desafios e perspectivas da actual conjuntura nacional e 
internacional”.

É um lema que se reveste de extrema relevância num momento em que o mundo enfrenta desafios múltiplos, 
concorrentes, novas e velhas ameaças e a crise económica e financeira internacional, factos que condicionam a 
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forma como a nossa diplomacia se deve posicionar e materializar no mundo. Esses desafios impõem ao Ministério, 
em nome do Estado Moçambicano, a responsabilidade de readaptar os seus métodos, rever as suas prioridades e 
reposicionar-se com novas e mais eficazes abordagens.

É necessária uma preparação para lidar com questões tão intrincadas como a globalização e a integração regional, 
a migração e o terrorismo. Apraz-nos constatar que do vosso programa de trabalho, para este evento, consta ainda o 
tema “Política externa moçambicana: lições aprendidas, desafios e perspectivas”. Esperamos que esta ocasião seja 
maximizada para, de forma aberta e objectiva, revermos o percurso histórico da diplomacia moçambicana, trazendo 
registos longínquos e recentes da nossa história diplomática. Vamos avaliar o que foi edificado ao longo do nosso 
percurso de Estado independente; vamos capitalizar o que foi bem feito, as boas práticas e estratégias que ditaram 
esse sucesso.

Caros Participantes,

A ganância e a corrupção têm o mesmo valor que os outros crimes que abanam e desestabilizam os estados e tornam 
o futuro colectivo dos povos perenemente incerto. Quereremos que os funcionários do MINEC, na sua qualidade 
natural de embaixadores de Moçambique, sirvam de exemplo ao distanciamento total dos actos de corrupção na 
instituição. Nesta fase, em que vivemos a austeridade financeira, o Conselho Coordenador deve reflectir sobre os 
melhores mecanismos e os recursos disponíveis para se atingir a eficácia, a eficiência e a qualidade das acções 
definidas. Durante os debates, tenhamos como meta a elaboração de um roteiro de acções que materializem, a 
curto e longo prazos, uma estratégia para alcançar os objectivos de prosperidade e desenvolvimento sustentável e 
inclusivo do nosso país.

Moçambique tem de procurar uma posição de vantagem, maximizando as oportunidades que o mundo e a natureza 
lhe oferece. Na prossecução dos interesses nacionais, durante a vossa reflexão, mantenham o foco na diplomacia 
bilateral e multilateral. Grande primazia deve ser dada à manutenção da paz e segurança, e à diplomacia económica, 
para a mobilização de financiamentos e promoção de investimentos para o desenvolvimento do País. Neste último 
aspecto, que não se perca de vista que a prioridade que elegemos é o investimento nos sectores de agricultura, 
energia, turismo e infra-estruturas. Neste contexto, os interesses nacionais são a prioridade número um. 

Os objectivos estratégicos na área da Cooperação Internacional devem incidir sobre:

• A  consolidação, aprofundamento e expansão da cooperação bilateral;

• O  impulso da integração regional e continental;

• O  reforço da cooperação multilateral;

• O estímulo da contribuição dos moçambicanos na diáspora, no desenvolvimento nacional e no fortalecimento 
do apoio às comunidades moçambicanas no exterior, aos refugiados e requerentes de asilo no país.



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017

FRENTE POLÍTICA  |  CAPÍTULO I

57

Estimados Membros do Conselho Coordenador,

Caros Participantes,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Como é do vosso conhecimento, a nossa situação económico-financeira não é boa. Atravessamos momentos 
complexos que têm exigido de nós a tomada de medidas excepcionais na gestão dos recursos de que dispomos; e as 
nossas representações dioplomáticas vivem, na carne, esta realidade. Notamos com satisfação a integração de um 
debate sobre esta matéria, o qual deve ser profundo. Devemos promover maior rigor e contenção na realização de 
despesas, quer a nível nacional, quer a nível das representações no estrangeiro.

Em poucas palavras: impõe-se uma gestão responsável e racionalizada dos recursos financeiros e patrimoniais 
disponíveis. Moçambique tem de encarar os actuais desafios políticos e socioeconómicos, transformando-os em 
oportunidades proporcionadas por uma cada vez maior abertura da economia mundial.

A diplomacia moçambicana deve, no máximo, por via de acordos de comércio livre regional, seja na SADC ou com 
outros actores - como a União Europeia e os Estados Unidos da América -,  estabelecer acordos bilaterais com 
parceiros na Ásia e América Latina, apurar ganhos concretos na economia moçambicana, que tenham impacto 
directo na vida dos moçambicanos.

Aqui, a diplomacia deve trabalhar em complemento e sinergia com vários actores nacionais, públicos e privados, num 
mundo cada vez mais dominado por ganhos económicos. Neste domínio, a criação de um maior número de parcerias, 
e aprofundamento das vantagens que vão sendo geradas neste processo, deve desempenhar um papel crucial. 

A nível económico, urge devolvermos a confiança aos nossos parceiros de cooperação, cujo papel temos vindo a 
valorizar ao longo da construção do nosso país. Com as recentes descobertas de recursos naturais, e outras 
potencialidades, Moçambique foi projectado para um “campeonato de colossos”, para o qual não lhe resta outra 
alternativa senão aprender rapidamente a dominar “as regras do jogo” para não sair a perder. Estamos a referir-nos, 
concretamente, ao “jogo do Petróleo e do Gás” - ou de muitas outras formas de geração de renda.

Cabe à contribuição dos diplomatas, em conjunto com outros actores, encontrar as melhores formas de interlocução 
com os parceiros, para a busca dos melhores mecanismos de consolidação da cooperação. Ao mesmo tempo, temos 
de buscar formas inovadoras de continuar a diversificar as parcerias mutuamente vantajosas e com impacto a curto, 
médio e longo prazos. Esta é uma empreitada que deve mobilizar as nossas Missões Diplomáticas e Consulares, para 
que junto dos países e organizações em que nos representam, transmitam a mensagem dos esforços e medidas que 
o Governo tem estado a implementar para que o país se mantenha como interlocutor fiável e credível na economia 
mundial. Ao nível político, os nossos esforços para garantir uma paz duradoura, e um contínuo florescimento 
da democracia e do Estado de Direito, devem ser projectados no exterior, junto dos nossos amigos e parceiros. 
Moçambique deve continuar a manter-se como um parceiro que oferece estabilidade para o florescimento do 
investimento estrangeiro.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A gestão de mudanças apresenta sempre aspectos críticos. Por isso, requer grande atenção. Ela exige, 
simultaneamente, a gestão de incertezas e riscos; como tal, para ela ser bem sucedida, deve ser feita e dirigida por 
nós mesmos, pelo nosso Governo - e não por força ou pressão externa. A gestão da mudança implica a mudança de 
cultura comportamental, de mentalidade e atitude.

Moçambique deve continuar a ser uma referência internacional de perenidade da paz, estabilidade das instituições 
e da regularidade dos processos democráticos, um legado conquistado com o esforço de todos os moçambicanos.

O processo de descentralização em curso deve ser entendido como aproximação do poder ao nosso povo, sem que 
isso signifique sacrificar a unidade nacional e o nosso Estado unitário. A cessação definitiva das hostilidades em 
Moçambique constitui uma prioridade, a curto prazo, porque ela é o garante da estabilidade e, consequentemente, 
do desenvolvimento. A nossa Diplomacia deve levar ao mundo a nossa mensagem de esperança, a mensagem da Paz, 
para que beneficiemos cada vez mais dos ganhos disponíveis no concerto das nações.

Estamos certos de que os nossos estimados diplomatas continuarão a saber representar-nos com dignidade, alto 
nível de responsabilidade e sentido de Estado, na busca do melhor para o país e para o povo moçambicano. Com estas 
palavras, reiterando os nossos votos de sucessos nas vossas deliberações, temos a honra de declarar, oficialmente, 
aberto o Oitavo Conselho Coordenador do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação!

Muito obrigado pela vossa atenção!
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DESPORTO ESCOLAR

CONSERVANDO A NATUREZA

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da cerimónia de abertura do XIII Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares

 Xai-Xai, 14 de Julho de 2017
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Senhora Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano,

Senhora Presidente da Assembleia da República,

Senhores Membros do Conselho de Ministros,

Senhora Governadora da Província de Gaza,

Senhores Vice-Ministros,

Senhor Presidente do Município de Xai-Xai,

Senhores Membros do Corpo Diplomático,

Senhores Presidentes das Federações Desportivas de Moçambique,

Senhores Representantes das Organizações da Sociedade Civil, Políticas e Religiosas, 

Caros Professores e Alunos,

Estimados Pais e Encarregados de Educação,

Distintos Convidados,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Bom dia e bem-vindos à cidade de Xai-Xai, terra da Xiguinha, do Xingomane; terra de Heróis, terra de Pascoal, Dinis, 
Efraime, Jorge Uqueio; terra de Fanuel e Edmilson, atletas talentosos que nasceram nesta Província de Gaza e que 
militam, ou militaram, em diversas competições nacionais e internacionais. Estamos encantados e orgulhosos por 
estar perante mais de 1300 meninas e meninos, jovens estudantes vindos de todos os quadrantes do país que, 
durante os próximos dez dias, irão competir no maior evento desportivo escolar nacional. 

Por isso, saudamos e felicitamos o trabalho árduo dos professores, técnicos desportivos e dirigentes escolares de 
todas as Províncias, que se empenharam para que o evento que hoje abrimos se enchesse de cor e alegria.

O XIII Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares é, igualmente, resultado de um excelente trabalho de 
equipa. A capacidade de trabalhar juntos, em prol de um objectivo comum, levou a que os Ministérios da Educação 
e Desenvolvimento Humano, da Juventude e Desportos, e da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural; o Governo, e 
toda a população da Província de Gaza, direccionassem as suas valências e energias individuais e colectivas para o 
alcance das metas organizacionais comuns. 

Por causa disso, queremos deixar registado o nosso apreço pela nobre postura. O talento ganha jogos, mas o trabalho 
em equipa vence campeonatos inteiros. Parabéns! 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
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Caros participantes,

O Governo moçambicano está ciente do importante papel que os Festivais Nacionais dos Jogos Desportivos Escolares 
desempenham na mobilização da juventude escolar e na consolidação da Unidade Nacional. É nossa missão oferecer 
aos nossos alunos uma educação holística. Por isso, proporcionamos-lhes oportunidades para adquirirem profundas 
bases de aprendizagem ao longo das suas vidas. E uma dessas bases de aprendizagem é o DESPORTO. 

O desporto desenvolve o carácter e valores; cultiva atitudes positivas e fortalece habilidades individuais. Quando 
os nossos alunos treinam, quando interagem com colegas ou equipa adversária, quando eles superam obstáculos 
em busca das metas estabelecidas, as lições aprendidas fornecem-lhes uma forte base interna para uma contínua 
melhoria. Garra e determinação são as características mais valiosas que o desporto pode desenvolver. Garra 
e determinação são mais do que mera resistência: quando um aluno é determinado, está comprometido por um 
objectivo de longo prazo e, por isso mesmo, luta por ele.

A ciência já estudou atitudes e qualidades de empreendedores da nossa era; e concluiu que as qualidades que 
contribuem para o sucesso são o zelo, a persistência, a motivação e o esforço. Pessoas firmes e determinadas estão 
focadas em ganhar, e investem a longo prazo. O seu compromisso proporciona o vigor necessário para manterem a 
sua determinação e motivação ao longo do tempo, enquanto lutam para alcançar  as metas, superando obstáculos e 
adversidades de vária ordem.

 Pensem em pessoas como Matateu, Mário Coluna, Vicente Lucas, Lurdes Mutola, António Repinga, que tiveram que 
ultrapassar adversidades de vária ordem para que, finalmente, se destacassem como grandes ícones do desporto 
nacional e internacional. E é isso que os festivais dos jogos escolares pretendem forjar: jovens determinados, zelosos 
e focados.

Os festivais dos jogos escolares pretendem ser o laboratório de novos talentos e saudáveis; o viveiro de futuros 
atletas e obreiros do desenvolvimento, que continuarão a levantar bem alto a bandeira nacional em todos os cantos 
do mundo. Foi pensando nisso que, aquando do XII Festival dos Jogos Escolares, em Pemba, orientamos que 50% 
dos atletas constituintes da delegação moçambicana aos Jogos da CPLP, realizados em Cabo Verde em 2016, fosse 
constituído por jovens atletas daquele certame. Como fruto dessa visão, temos tido exemplos concretos de resultados 
que o País vem gradualmente colhendo, ao longo dos tempos, a nível das competições internacionais.

Resultados impressionantes obtivemos em Cabo Verde, nos X Jogos da CPLP de 2016, onde amealhamos 34 
medalhas, das quais 13 de ouro, 13 de prata e 8 de bronze, tendo-nos posicionado em segundo lugar, na classificação 
geral, posição nunca antes atingida. No nosso encontro de Pemba, durante o XII Festival de Cabo Delgado, em 2015, 
afirmamos que, volvidos 40 anos da nossa existência como nação, era nossa obrigação perceber a razão por que as 
nossas selecções, em quase todas as modalidades, eram feitas com base em atletas alistados ao acaso e não como 
fruto de um trabalho de formação bem estruturado e sistemático. O novo ciclo tem estado a testemunhar glórias 
resultantes de trabalho e empenho individual consciente, de iniciativas patrióticas colectivas, que complementem o 
bom ambiente proporcionado pelo Governo. 

Fomos os melhores de África em Patinagem em 2015. Em 2016, Moçambique voltou a subir ao Pódio Olímpico com a 
atleta Edmilsa Luciano Governo, ao ganhar a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Em 2016, 
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qualificamo-nos, pela primeira vez, para o Mundial de Futsal. Ainda em 2016, ganhamos medalhas de ouro, prata e 
bronze em campeonatos mundiais e africanos de Tang Soo Doo, Shukokai, Tae Kwon-do e Judo. 

Somos Tricampeões Mundiais de salto à corda - 2015/2016/2017. 

Adicional a isso, somos tricampeões africanos de vela (2014/2015/2017) e Bicampeões Africanos de Canoagem 
(2016/2017). E somos campeões africanos de Voleibol 2017. 

Ainda este ano chegamos, pela primeira vez, aos quartos-de-final da liga dos Campeões Africanos, através do 
Ferroviário da Beira. Recentemente, ganhamos a Zâmbia, pela primeira vez, em jogos oficiais de futebol de onze. 
Conquistamos a medalha de bronze no Campeonato Africano de Futsal e apuramo-nos para o mundial, além de 
numerosas medalhas de prata e bronze em modalidades como Natação e Atletismo.

São glórias que nos fazem sentir o orgulho de sermos moçambicanos e cimentam a cada dia a nossa resoluta 
decisão em fortalecer a Unidade Nacional. Queremos aqui, e através de vós, render homenagem a todos estes jovens 
moçambicanos que, mesmo debaixo de dificuldades, tudo fazem para que a nossa Pátria Amada seja a melodia 
vibrada além-fronteiras.

Queremos que essa tendência ganhadora continue em vós e cresça sem cessar.

Compatriotas,

O XIII Festival dos Jogos Desportivos Escolares decorre sob o lema “Desporto Escolar, Conservando a Natureza”. 
A escolha deste lema não podia ser mais oportuna, pois está alinhada com as preocupações do nosso Governo. 
Devemos incentivar a todos os actores da sociedade, incluindo crianças e adolescentes, a cultivarem o amor pela 
natureza. Temos de ter a consciência de que só seremos capazes de conservar a biodiversidade se a protegermos; daí 
este casamento com os jogos escolares. 

Somos desafiados a estancar a destruição dos recursos faunísticos, que se evidencia pela acção criminosa dos 
caçadores furtivos que têm estado a abater animais protegidos, tais como elefantes e rinocerontes. Nos últimos 
cinco anos, o país perdeu cerca de 50 por cento do efectivo de elefantes, como resultado directo da caça furtiva. Esta 
prática criminosa contra a natureza é, igualmente, contra a nossa economia.

Um caçador furtivo, que busca troféus, ou cornos e marfins, é um criminoso; é um assassino. Ele tem consciência das 
espécies que dizima, é guiado pelo interesse egocêntrico e antiético do enriquecimento rápido e ilícito. 

A protecção da Natureza é tarefa de todos. Cada floresta que desmatamos, cada animal protegido que dizimamos, 
ou cada vez que envenenamos lagos, lagoas ou rios em busca de marfim, cornos de rinoceronte ou jubas de leão, 
estamos a criar condições para a nossa própria autodestruição. 

Há pouco menos de 5 mil anos, a África Subsaariana era o lugar onde abundavam espécies raras da biodiversidade. 
Hoje, cientistas lutam para preservar o último rinoceronte branco do sexo masculino do mundo, que vive no Quénia. 
E, em Moçambique, só restam 20, senão menos rinocerontes negros. E é por essa razão que me dirijo a vocês jovens, 
o futuro de Moçambique, aos dirigentes e à população, em geral, aqui presentes. 
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Pensem como podem ser diferentes daqueles que, no passado, assistiram serenos ao massacre das nossas espécies, 
sem que tivessem feito algo. Como Governo e Estado, reafirmamos que tudo faremos para que o mal não vença o bem. 

Por isso, a escolha do rinoceronte como mascote dos XIII Jogos Desportivos Escolares insere-se nos esforços do 
Governo de elevar a consciência pública sobre a necessidade de proteger esta e outras espécies em vias de extinção 
no nosso país, tanto dentro das áreas de conservação, como fora destas.

Temos o turismo como uma das nossas prioridades governativas. O rinoceronte é um dos animais bravios que tem 
atraído muitos turistas de várias partes do mundo. 

Em 2016, os parques e reservas arrecadaram 87 milhões de meticais, ou seja 7% acima das receitas de 2015. Esta é 
mais uma razão para fazer dos Jogos Desportivos Escolares um palco privilegiado para o lançamento da campanha 
nacional massiva de educação ambiental em prol da protecção da biodiversidade. 

Fica aqui o desafio de todos fazermos o necessário para assegurar que, deste certame, os nossos jovens saiam como 
verdadeiros fiscais ambientais, cooperando com as autoridades do Estado na denúncia daqueles que atentam contra 
os recursos florestais e faunísticos. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Caros Alunos,

E porque o XIII Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares vai arrancar dentro de momentos, apelamos aos 
atletas e ao corpo técnico das equipas para a observância de uma competição marcada pelo fair play. O desporto 
ensina-nos lições sobre a alegria da vitória, mas também sobre o aprender a ser fortes quando perdemos. Tomem 
como exemplo os esforços empreendidos pelos nossos heróis olímpicos e paraolímpicos para chegarem às fases 
finais, independentemente de terem, ou não, ganho uma medalha. Foram horas, dias e meses de trabalho árduo.

As vezes, a diferença entre ganhar e perder pode ser mais ténue que o fio da navalha. O importante é que destes jogos 
tenhamos consciência de que a estratégia de “agregação de ganhos marginais” funciona. A cada partida, prestem 
maior atenção sobre o que possa ser melhorado, ou aproveitado e agregado ao desempenho global. Nem todos 
participantes sairão daqui como atletas de elite, por exemplo. Porém, todos irão se beneficiar dessa abordagem, visto 
que a melhoria contínua é relevante, tanto no trabalho académico, como na vida quotidiana.

Façamos do XIII Festival dos Jogos Desportivos Escolares um momento de solidariedade, alegria, convívio, amizade e 
de promoção da PAZ e da UNIDADE NACIONAL, valores mais nobres da Nação Moçambicana. 

Com estas palavras, declaro aberto o XIII Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares.

Muito obrigado pela vossa atenção!



CAPÍTULO II

TOMADA DE POSSE
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique e 
Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, 

por ocasião da tomada de posse do Director-Geral e do Director-Geral Adjunto do SISE

Maputo, 01 de Fevereiro de 2017
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Senhor Primeiro-Ministro,

Senhores Membros do Conselho de Ministros,

Senhor Director-Geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado,

Senhor Director-Geral Adjunto do Serviço de Informações e Segurança do Estado,

Senhores Membros do Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança,

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República,

Distintos Convidados,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Acabam de tomar posse o Director-Geral e o Director-Geral Adjunto do Serviço de Informações e Segurança do 
Estado (SISE), uma Direcção-Geral que se subordina directamente ao Comandante-Chefe das Forças de Defesa e 
Segurança. Portanto, o acto que testemunhamos representa o assumir de um compromisso nobre, de servir o Estado 
Moçambicano.

 O Serviço de Informações e Segurança do Estado tem como missão assegurar o respeito pela Constituição e pela Lei, 
a produção de informações necessárias à salvaguarda da independência nacional. Este serviço garante a segurança 
nacional, o funcionamento dos órgãos de soberania e demais instituições, no quadro da normalidade constitucional, 
e protege os interesses vitais da sociedade. É ao Serviço de Informações e Segurança do Estado que é incumbida 
esta missão, através da recolha, pesquisa, produção, análise e avaliação de informações úteis à segurança do Estado.

É também missão do Serviço de Informações e Segurança do Estado, a prevenção de actos que atentem contra a 
Constituição e o combate a actividades de espionagem, sabotagem e terrorismo.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Desde a Constituição de Moçambique como um Estado independente e soberano, sempre coube à Segurança do 
Estado a responsabilidade de materializar este desiderato. O percurso da soberania nacional foi longo, mas firme. 
Os nossos oficiais, forjados na luta contra o colonialismo, sempre souberam corresponder, em todos os tempos, aos 
diferentes tipos de investidas.

Através da produção de informações, foi e tem sido possível encontrar uma plataforma tendente à materialização de 
um Estado de Paz, harmonia e concórdia entre os moçambicanos.

Caros Empossados,

Como é do vosso conhecimento, toda a actividade do Serviço de Informações e Segurança do Estado está sujeita ao 
dever patriótico e exige profundo profissionalismo por parte dos seus membros. A conjuntura internacional está cada 
vez mais confrontada com ameaças que põem em causa a segurança global, através de novos actores.
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Numa outra ocasião, tivemos oportunidade de nos referirmos a novos actores das ameaças à segurança, que se 
podem considerar positivos ou negativos. Consideramos positivos quando não são ofensivos, mas procuram regular 
ou exercer forte pressão sobre os novos Estados, limitando a sua acção nos planos interno e externo.

Outros actores, considerados negativos, são, por exemplo, os crimes transnacionais e transfronteiriços, o 
narcotráfico, o contrabando de pessoas e de armas, a migração ilegal, o comércio ilegal de espécies (biodiversidade). 
São igualmente crimes capazes de debilitar o nosso País, a corrupção, as ameaças aos direitos humanos e a ausência 
de justiça social e de inclusão, as ameaças ecológicas e de exploração desenfreada dos recursos naturais.

Todas estas ameaças exigem do Serviço de Informações e Segurança do Estado um reforço na troca permanente de 
informações com instituições congéneres e um maior domínio dos factores de ameaça internacionais. Queremos que 
assegurem que Moçambique não se torne um Estado falido e pária no âmbito internacional.

Como prioridade, a defesa da paz deve continuar sendo a flâmula que erguemos, com vista a trazer prosperidade e 
tranquilidade ao nosso país. Para tal, exige-se um Serviço de Informações e Segurança de Estado forte, flexível, com 
métodos modernos de actuação, mais aberto, um serviço que não se fecha no seu modo de actuação.

A coordenação permanente, e cada vez mais estreita, entre as Forças da Defesa e Segurança - como se tem verificado 
até ao momento -, permite ao Serviço de Informações e Segurança de Estado não agir de forma isolada. A coordenação, 
no seio das Forças da Defesa e Segurança, é também uma forma integrada e harmonizada de antecipar, acompanhar 
e avaliar o sistema de segurança nacional.

Com a vossa liderença, queremos que os diferentes oficiais do Serviço de Informações e Segurança de Estado 
continuem a aperfeiçoar uma postura digna, que é regida pelos princípios de:

• Fidelidade à Nação, Constituição e à Lei;

• Defesa da soberania e dos interesses do Estado;

• Apartidarismo e dever de observar a abstenção na tomada de posições ou participação em acções que possam 
pôr em causa a sua coesão interna e a unidade nacional; e

• Obediência ao Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança.

Caros presentes,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O estágio em que os nossos Serviços se encontram é resultado da direcção êxitosa das diferentes chefias que 
estiveram em frente, desde que existe o Sistema de Segurança do Estado em Moçambique independente. Os desafios 
que o nosso Estado tem enfrentado para brindar aos moçambicanos com um desenvolvimento económico tem sido, 
em parte, resultado do empenho e da entrega inquestionável deste serviço.

Queremos aqui deixar, de forma dirigida, o nosso apreço e gratidão ao Doutor Gregório Leão, Director-Geral cessante, 
que esteve em frente deste Serviço durante 11 anos, pelo seu cometimento na tarefa da defesa da pátria. Temos 
plena consciência de que foi com grande coragem e bravura que enfrentou momentos complexos e ameaças deles 



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 69

TOMADA DE POSSE  |  CAPÍTULO II

decorrentes. O nosso reconhecimento vai também para a sua família, que sempre o apoiou nesse processo.

À nova equipa, dirigida pelo General do Exército na Reserva, Lagos Henriques Lidimo, coadjuvado pelo Dr. Sérgio 
Nathú Cabá, vai o nosso voto de confiança.

Estamos cientes de que a experiência por vós acumulada no trato de questões sensíveis ligadas à defesa da soberania, 
da democracia, integridade territorial e à defesa da Nação moçambicana - na gestão do processo de reconciliação no 
seio das Forças Armadas de Defesa de Moçambique -, nortearão o testemunho que ireis transmitir à nova geração e 
impulsionar a actividade do Serviço de Informações e Segurança do Estado, refinando-a com novos métodos, neste 
momento em que aprimoramos o diálogo para a paz duradoura em Moçambique.

De modo a tornar a missão da nova direcção menos complexa, contamos com o apoio e o envolvimento de todo o 
povo moçambicano, das Forças da Defesa e Segurança e dos membros do Serviço de Informações e Segurança do 
Estado, em particular.

Contamos também com apoio e carinho das dignas famílias dos empossados. Nós, como Governo, temos a 
obrigatoriedade de prover os recursos necessários, na dimensão das capaciade do país, de modo a permitir o 
cumprimento cabal das missões deste importante sector.

Esperamos do Serviço de Informações e Segurança do Estado a devida competência no cumprimento dos objectivos 
consagrados por Lei.

Para terminar, convido a todos os presentes para me acompanharem num brinde:

• Por um SISE profissionalmente forte;

• À Saúde e ao sucesso dos empossados;

• À saúde dos presentes e de todo Povo Moçambicano.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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ACTOR DECISIVO NA DEFESA DA SOBERANIA E DOS INTERESSES DO ESTADO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique e 
Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, na cerimónia de tomada de posse do 

Director-Geral do SISE

Maputo, 30 de Outubro de 2017
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Senhores Membros do Conselho de Ministros,

Senhor Director-Geral do Serviço de Informaçoes e Segurança do Estado,

Senhores Membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança,

Senhor Director-Geral cessante do Serviço de Informações e Segurança do Estado,

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República,

Senhores Membros do Conselho Consultivo do Serviço de Informações e Segurança do Estado,

Ilustres Convidados,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me que saúde o Inspector-Geral da Polícia da República de Moçambique, JÚLIO DOS SANTOS JANE, que 
acabámos de empossar, e que, a partir de hoje, passa a ostentar o prefixo de Director-Geral do Serviço de Informações 
e Segurança do Estado (SISE).

Renovamos os cumprimentos aos membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança e das Forças de Defesa e 
Segurança, que nos honram com a sua presença nesta cerimónia. Este gesto reforça o sentido de coesão que deve 
reinar entre todos os actores que, com as suas especificidades, colaboram na defesa do nosso solo pátrio. E nos 
responsabiliza, cada vez mais, sobre as decisões que tomámos.

No quadro da reestruturação das Forças de Defesa e Segurança, com o propósito de adequá-las aos novos desafios - 
que requerem uma visão mais holística dos paradigmas da segurança -, conferimos posse esta manhã aos dirigentes 
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e da Polícia da República de Moçambique.

No acto de posse, que tivemos ocasião de presidir, transmitimos as orientações que devem nortear o cumprimento 
da missão colectiva, reflectida na lei da Defesa e Segurança. Referimo-nos à centralidade da antecipação das nossas 
Forças de Defesa e Segurança, para prevenir a ocorrência de situações que possam perigar a nossa soberania. Há que 
garantir a intangibilidade das nossas fronteiras, protegendo a nossa soberania e criando as condições adequadas 
para que os cidadãos cumpram as suas obrigações, e as instituições funcionem. Essas orientações devem, também, 
ser observadas pelo novo Director-Geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado, e sua equipa.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O Inspector-Geral da polícia, ontem Major-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, JÚLIO DOS 
SANTOS JANE, assume funções num momento em que enfrentamos novos fenómenos que, pela sua peculiaridade, 
podem afectar a nossa segurança e, consequentemente, a nossa soberania. Estamos conscientes de que a tarefa que 
tem pela frente não é fácil, mas é reconhecendo as suas capacidades e a forma serena e determinada com que encara 
cada um dos desafios, que lhe confiamos mais esta missão do nosso Estado.
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Como é do domínio de todos, a tarefa fundamental do Serviço de Informações e Segurança do Estado é a recolha, 
sistematização e produção de informações que, pela sua natureza, constituam ameaças de/ou crimes que possam 
pôr em causa o Estado de Direito Democrático, constitucionalmente consagrado. Contudo, mais do que recolher 
informações, é importante que o trabalho de sistematização e produção desses dados seja realizado em tempo útil, 
para evitar que o que é hoje uma ameaça, amanhã se torne um facto consumado, com repercussões graves para a 
segurança do Estado.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Há pouco menos de um ano, ao conferir posse ao Director-Geral cessante do Serviço de Informações e Segurança 
do Estado, Lagos Henriques Lidimo, e ao Director-Geral Adjunto, Sérgio Cabá, partilhámos as nossas expectativas e 
deixamos as nossas orientações.

Orientamos o Serviço de Informações e Segurança do Estado para que se tornasse uma instituição mais atenta aos 
fenómenos, que fosse mais pro-activa na busca, tratamento e disponibilização de informação. O SISE deve ser uma 
instituição cuja excelência seja testemunhada pela não ocorrência de factos que ameacem a soberania e os interesses 
do Estado Moçambicano. Essas orientações continuam actuais e devem ser prosseguidas pelo novo timoneiro e sua 
equipa. Temos a certeza de que, tal como ocorreu com o seu antecessor, contará com o apoio incondicional de todos 
os quadros do Serviço de Informações e Segurança do Estado e com os demais integrantes da família alargada das 
Forças de Defesa e Segurança.

Faça uso da sua rica experiência para agregar valor às novas funções. Porém, e tal como nos habituou, mantenha a 
abertura necessária para continuar a aprender, tanto dos colegas mais novos, como dos que têm um percurso de 
várias décadas. Esperamos da equipa que irá encontrar e dirigir o apoio necessário, como sempre profissionalmente 
o fizeram, com a máxima lealdade e honestidade, pois juraram servir esta Pátria e o Estado moçambicano.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Termino, dirigindo as nossas palavras de apreço e de reconhecimento ao General do Exército na Reserva, Lagos 
Henriques Lidimo, Director-Geral cessante do SISE. Ao aceitar o desafio de chefiar o SISE, estando já na reserva, o 
General Lagos Lidimo demonstrou o seu alto sentido de missão de prontidão e de fidelidade à Pátria Moçambicana.

A si, Director-Geral - e a sua estimada família -, que aceitou mais este sacrifício, em prol de Moçambique e dos 
moçambicanos, vai a nossa vénia. A Pátria moçambicana lhe reserva, na sua história, páginas de heroicidade, páginas 
de patriota de referência. Fazemos votos de muita saúde e de sucessos em todas as tarefas que a vida ainda lhe 
propõe.
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Finalmente, queria convidar a todos os presentes a acompanharem-me num brinde:

• À saúde do empossado e da sua família;

• À defesa da soberania e da integridade territorial do nosso país;

• À segurança de Moçambique e dos moçambicanos.

Muito Obrigado!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da cerimónia de tomada de posse de S. Excias Ministro dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação, Ministro dos Recursos Minerais e Energia, e Ministro da Agricultura e Segurança 
Alimentar

 Maputo, 14 de Dezembro de 2017
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Senhor Primeiro-Ministro,

Senhores Membros do Conselho de Ministros,

Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação,

Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia,

Senhor Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar,

Senhores Vice-Ministros,

Senhores Dirigentes Cessantes,

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República, 

Distintos Convidados,

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Inicio esta cerimónia, dirigindo uma saudação a todos os presentes e, em particular, aos membros do Governo que 
acabamos de empossar. O Governo é composto por membros com características e valências únicas, que agregam 
valor ao seu conjunto, tornando-o capaz de cumprir a sua principal missão: criar o bem estar para o Povo Moçambicano. 

Por isso, ao conferirmos posse ao novo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, JOSÉ CONDUGUA ANTÓNIO 
PACHECO; dos Recursos Minerais e Energia, ERNESTO MAX ELIAS TONELA, e da Agricultura e Segurança Alimentar, 
HIGINO FRANCISCO DE MARRULE, é nossa pretensão reforçar a capacidade de resposta do Governo face aos enormes 
desafios que o país enfrenta.

Cada um dos empossados tem uma folha de serviços apreciável, o que demonstra não só as suas capacidades de 
adaptação, aprendizagem e de auto-superação, como também, e acima de tudo, a disponibilidade para colocar os 
seus conhecimentos ao serviço da Pátria. Por isso, endereço uma palavra de apreço a cada um dos empossados, por 
ter aceite o convite para se juntar a esta equipa. 

Estou convicto de que o vosso contributo, individual e colectivo, será uma mais valia para o nosso Governo e para o 
nosso país.

Senhores Membros do Governo,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Dentro de um mês, completaremos o terceiro ano do nosso mandato. O tempo que nos resta para cumprir as 
nossas promessas começa a escassear, o que nos obriga a ser mais cuidadosos na definição das prioridades e na 
implementação das actividades por nós definidas.
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Cada um dos sectores que passam a dirigir tem um plano concreto de actividades por implementar. O cumprimento 
cabal do Plano estabelecido vai contribuir decisivamente para o alcance das metas definidas no nosso Programa 
Quinquenal.

Esperamos, pois, que cada um de vós concentre as suas atenções na materialização da nossa agenda governativa, 
identificando, com as equipas já existentes e conhecedoras do sector, os caminhos mais adequados para a realização 
das actividades definidas para o respectivo pelouro.

Os recursos de que o país dispõe são escassos; mas é com eles que terão que trabalhar e produzir resultados. Terão, 
igualmente, que procurar soluções criativas para ir buscar recursos adicionais que nos permitam superar os desafios 
que enfrentamos, em menos tempo.

Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco,

É um quadro experiente, leal e dedicado que, ao longo do seu percurso profissional, dirigiu vários sectores a nível 
local e central, dando o melhor de si ao país, como governador de província e ministro, em sectores de soberania 
e produtivo. A experiência acumulada permite-lhe ter uma visão global do país nas suas diferentes matrizes, com 
conhecimentos integrados, o que o torna na pessoa ideal para coordenar a nossa política externa, representando e 
defendendo os interesses e o bom nome de Moçambique e dos moçambicanos além-fronteiras.

A forma como o país é visto do exterior depende, em larga medida, da capacidade que a nossa diplomacia tem de 
transmitir ao mundo uma imagem que espelha a nossa realidade.

É nossa pretensão partilhar com o mundo o orgulho pelas coisas maravilhosas que o nosso país possui e faz. Esse 
papel cabe à nossa diplomacia.

Senhor Ministro,

A política externa de Moçambique sempre esteve vocacionada para fazer mais amigos e para criar parcerias, dentro 
dos princípios da igualdade, respeito mútuo e da não ingerência nos assuntos internos. Por isso, Moçambique merece 
o respeito do mundo, assim como Moçambique respeita outras nações.

Neste ciclo de governação, além desta orientação estratégica que sempre nos guiou, devemos apostar na diplomacia 
económica que nos permita atrair investimentos estrangeiros, capazes de alavancar a economia nacional, criando 
mais postos de trabalho e potenciando a formação do capital humano em áreas especializadas.

Por outro lado, devemos continuar a consolidar as nossas relações bilaterais e multilaterais, tendo sempre como 
horizonte a defesa dos superiores interesses de Moçambique e dos moçambicanos.

Com estas acções, continuaremos a consolidar o papel e a imagem de Moçambique no concerto das nações. 

Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Ernesto Max Tonela,

Nos últimos anos, Moçambique passou a ser conhecido como um país rico em recursos minerais, atraindo os mais 
variados interesses. Se, por um lado, esta é uma boa notícia; por outro, tal deve conduzir-nos a uma reflexão tendente 
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a definir como pretendemos explorar tais recursos, de forma que os mesmos beneficiem, em primeira mão, e de 
forma inclusiva, os seus legítimos proprietários: os moçambicanos!

Neste processo, temos que estar cientes de que tais recursos, embora hoje possam parecer ilimitados, são esgotáveis. 

Daqui  a algumas décadas, parte das minas hoje abertas chegará ao fim da sua vida útil e, nessa altura, teremos de 
perguntar que benefícios os moçambicanos tiraram da exploração mineira e quais os que perduram para além do 
próprio recurso.

Para que a resposta a esta e outras perguntas seja do nosso agrado, impõe-se que os acordos que celebramos 
salvaguardem os nossos interesses e aspirações como moçambicanos. Que não se multipliquem acordos, a todo 
custo, abdicando-se das leis em vigor no nosso país!

Outro aspecto que deve merecer a vossa atenção é a sustentabilidade dos projectos, bem como a observância 
criteriosa das normas de protecção do ambiente. Não podemos, a pretexto de ser necessário implantar um projecto 
mineiro, sacrificar as populações circunvizinhas da área de implantação do mesmo, retirando-lhes todas as fontes de 
renda e desterrando-as sem as compensações legalmente estabelecidas. 

Como Governo, a nossa obrigação primeira é defender os legítimos interesses dos nossos concidadãos, dando 
preferência ao nacional, na alocação de recursos, de forma transparente e inclusiva.

Capitalize a sua experiência anterior como quadro do sector de energia e coordenador de equipas multidisciplinares 
para, sempre que necessário, juntar na mesma mesa os diversos actores que intervêm na gestão e exploração dos 
recursos minerais, quais sejam as empresas, os trabalhadores, a comunidade e a sociedade civil.

Senhor Ministro, 

A exploração de recursos minerais é uma actividade muito sofisticada, que emprega pouca mão-de-obra, mas 
altamente qualificada. 

Por esse motivo, devemos manter a aposta na formação especializada de concidadãos nossos, dentro e fora do país, 
para que, gradualmente, possam assumir responsabilidades, cada vez maiores, nas operações e na condução da 
indústria extractiva em Moçambique. 

Outro aspecto para o qual chamamos a vossa atenção, é o facto de o sector congregar, na sua maioria, empresas de 
grande importância económica para o país. São empresas que possuem um leque de quadros experimentados que 
devem ser objecto de orgulho, porque constituem uma mais valia para a área de recursos minerais e energia.

Forme uma equipa capaz de constituir o modelo de gestão no País.

As empresas devem ser geridas, respeitando os princípios universais de gestão, e devem produzir lucros. Para tal, 
impõe-se que reduzam as gorduras, ou seja, a sua estrutura de custos.

Finalmente, incentivamo-lo a prosseguir o processo de electrificação do país, com incidência sobre as zonas rurais, 
usando energias renováveis, para que, no fim do presente ciclo de governação, todos os distritos do nosso país 
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possam usufruir de energia eléctrica.

Senhor Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Higino Marrule,

A agricultura constitui a base da nossa economia e emprega cerca de 72% da população. Pese este dado, constatámos 
que parte significativa da agricultura praticada em Moçambique ainda é de natureza familiar e de subsistência, o que 
faz com que parte significativa das pessoas que dela dependem vivam em situação de precariedade. É tempo de 
mudarmos este cenário, transformando a agricultura familiar numa agricultura virada para o negócio. 

Na campanha agrícola 2016/2017, o País alcançou índices elevados de produção, em todas as províncias. É imperioso 
que estes indicadores continuem a crescer na campanha 2017/2018, que lançamos no mês de Outubro, no distrito 
da Moamba. Para tal, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar deve intensificar os programas de apoio 
e assistência aos agricultores familiares, através da disseminação de boas práticas, distribuição de sementes 
melhoradas e adubação dos campos, preferencialmente com fertilizantes orgânicos, entre outras medidas que 
permitam aos agricultores aumentar a produção e a produtividade.

Por outro lado, e para permitir que mais agricultores tenham acesso à assistência técnica, é pertinente capitalizar a 
experiência dos condomínios agrícolas, estendendo-a a outros locais com potencial produtivo.

A pecuária, Senhor Ministro, também deverá merecer a vossa atenção. Urge avançarmos para uma pecuária intensiva 
e semi-intensiva, envolvendo cada vez mais produtores, e onde haja um aproveitamento integral de todos os seus 
sub-produtos, desde a carne, o leite, as vísceras, a pele, entre outros.

Para que a produção agrícola e pecuária atinjam os níveis almejados, e contribuam para a segurança alimentar e 
nutricional dos nossos cidadãos, é imperioso que seja agregado valor aos produtos através do agro-processamento.

Revisite as orientações que deixamos em diferentes ocasiões e os planos e estratégias traçadas, alguns deles 
elaborados com a sua contribuição.

Estamos certos de que abraçará os desafios que agora lhe colocamos com a mesma paixão e dinamismo que 
emprestou as suas funções anteriores nos sectores público, privado e académico.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Caros Empossados, 

A missão que tendes pela frente é árdua, mas é, também, nobre. Ela vai exigir de cada um de vós muita flexibilidade no 
raciocínio e agilidade na actuação. Ao escolher-vos para as novas funções, tínhamos plena consciência de que estão 
preparados para enfrentar mais este desafio, que não é individual, mas de toda uma Nação. Por isso, estejam abertos 
às críticas e observações, e avaliem-nas com serenidade, incluindo aquelas que consideramos terem sido feitas por 
reconhecerem o nosso alto sentido de patriotas determinados.

Contem com o nosso total apoio e com o dos quadros que encontrarão nos ministérios. Sejam parte das equipas 
que vão encontrar e não se considerem apenas como chefes dos colaboradores. Como parte da equipa, ajudem a 
construir as soluções, a resolver os problemas. Dêem o melhor de vós para que a vossa missão seja bem sucedida.
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Como sempre, contamos com a vossa dedicação, humildade e sentido de servir, para que os desafios identificados 
possam ser superados.

Um apelo especial dirigimos aos cônjuges e demais familiares dos empossados. Tal como nos habituaram, continuem 
a prestar-lhes o apoio e conforto necessários para o exercício bem sucedido das suas novas funções.

Aos dirigentes cessantes, designadamente, Oldemiro Júlio Marques Balói e Letícia Deusina da Silva Klemens, vai o 
meu reconhecimento pessoal, e de todo o Governo, pelo trabalho realizado, muitas vezes em condições difíceis e 
sacrificando a família.

O Dr. Oldemiro Balói, no seu estilo característico, sempre procurou transmitir aos mais novos da equipa a experiência 
acumulada ao longo de décadas. 

A cada um de vós, e às vossas respeitadas famílias, reiteramos o nosso reconhecimento e endereçamos votos de 
muita saúde e sucessos nas missões que a vida e o País vos reserva.

Termino, convidando aos presentes a juntarem-se a mim num brinde:

• ao sucesso dos empossados;

• à saúde de todos;

• à Paz e prosperidade em Moçambique.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da cerimónia de tomada de posse de S. Excias o Ministro da Indústria e Comércio e a 

Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Maputo, 22 de Dezembro de 2017
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Senhor Primeiro-Ministro,

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros,

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República, 

Distintos Convidados,

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Queremos, antes de mais, saudar a todos os que nos honram com a sua presença, neste momento singular em que 
conferimos posse ao Ministro da Indústria e Comércio e à Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Saudações especiais dirigimos aos empossados, Ragendra Berta de Sousa, Ministro da Indústria e Comércio, e 
Maria Manuela dos Santos Lucas, Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

A ambos, vão os nossos cumprimentos e o nosso apreço por terem aceite o nosso convite para mais um desafio nas 
suas longas e prestigiadas vidas profissionais.

Tanto o Ministro da Indústria e Comércio como a Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, são exímios 
conhecedores das áreas que passarão a dirigir. O passado recente do agora Ministro da Indústria e Comércio, 
Ragendra de Sousa, constitui uma mais-valia que, certamente, acrescentará valor à sua nova missão, permitindo 
que a sua equipa de trabalho acelere o passo rumo ao alcance das metas estabelecidas.

Por sua vez, a Vice-Ministra Manuela Lucas fez toda a sua carreira na área diplomática, conhecendo, como poucos, 
os caminhos da diplomacia e da cooperação internacional. Este percurso torna-a na coadjuvante perfeita para a 
nova equipa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Senhor Ministro da Indústria e Comércio,

Há dois dias apresentamos na Magna Casa do Povo a Informação Anual sobre a Situação Geral da Nação, na 
qual fizemos uma radiografia minuciosa sobre o Estado da Nação, elencando as nossas conquistas recentes, os 
constrangimentos, os desafios e as perspectivas que se avizinham.

Uma das grandes vitórias que alcançamos foi o aumento significativo dos níveis de produção e produtividade agrícola, 
na campanha agrícola 2016/2017. 

Hoje, em parte significativa do país, a população tem excedentes agrícolas que precisam de ser conservados, 
escoados, comercializados e processados.

As medidas que temos vindo a adoptar trazem-nos a convicção de que, na campanha 2017/2018, ora em curso, os 
resultados serão ainda melhores.

Assim, e para que esta vitória não seja efémera, impõe-se, da parte do sector que passa a dirigir, o desafio de melhorar 
os circuitos de comercialização, por forma a absorver a maior parte da produção agrária interna e introduzí-la nos 
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circuitos de comercialização nacionais e, até, exportar.

É também nossa ambição fortalecer a capacidade interna de processar e transformar esses produtos, agregando 
valor à área do processamento e permitindo que os camponeses tirem vantagens acrescidas da sua produção.

Para que tal aconteça, urge potenciar uma indústria de agro-processamento simples, acessível e competitiva.

Senhor Ministro,

A internacionalização da nossa economia também se faz através da promoção da exportação de produtos e marcas 
nacionais. Este desiderato pode, por um lado, ser atingido, fazendo-se um melhor uso dos instrumentos do comércio 
internacional de que somos parte, como Estado, que permitem proteger os produtos nacionais.

Por outro lado, é premente melhorar a imagem de Moçambique como destino de investimento. O posicionamento de 
Moçambique no ranking do “Doing Business”, e noutras projecções internacionais ligadas ao ambiente de negócios, 
deve merecer uma análise exaustiva e desapaixonada da equipa que passa a dirigir.

A vossa avaliação deve seguir um roteiro claro, com acções concrectas, prazos bem definidos e responsáveis 
devidamente identificados, para vencermos esta batalha. Queremos, podemos e devemos subir nas várias 
classificações!

Para que o nosso país seja mais competitivo, não devemos ter o receio de introduzir reformas e remover as barreiras 
que dificultam o nosso ambiente de negócios. Só assim poderemos atrair o investimento tão necessário para 
alavancar a indústria nacional, contribuindo desse modo para o estabelecimento e funcionamento de mais micro, 
pequenas e médias empresas, e criando mais postos de trabalho.

Esteja sempre próximo do empresariado, quer seja público, quer seja privado. Acarinhe, em particular, os investidores 
privados, nacionais e estrangeiros. Consolide a equipa do ministério, trabalhe com os quadros já existentes e torne o 
ministério mais terra-a-terra, ao invés de um simples laboratório de princípios ou ideias.

Senhora Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Há uma semana conferimos posse ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação José Condugua António 
Pacheco. Hoje, ao conferirmos posse à Embaixadora Maria Manuela dos Santos Lucas, no cargo de Vice-Ministra 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, fica preenchida a equipa que passa a estar à frente dos destinos deste 
ministério estratégico.

Como dissemos, aquando da tomada de posse do Ministro, “a forma como o país é visto do exterior depende, em 
larga medida, da capacidade que a nossa diplomacia tem de transmitir ao mundo uma imagem que espelha a nossa 
realidade”. Pretendemos, pois, que a nova equipa, a qual contará com a sua larga experiência, ajude a transmitir ao 
mundo uma imagem de Moçambique tão real quanto possível.

Pesem embora as dificuldades que enfrentamos, e que as vamos superar, é nossa pretensão mostrar ao mundo as 
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coisas belas de que nos orgulhamos e as potencialidades que o país tem a oferecer.

A sua vasta experiência na área diplomática, aliada à longa experiência governativa do seu Ministro, deixam-nos 
antever uma equipa coesa, equilibrada e defensora dos mais altos interesses da pátria moçambicana, além-fronteiras.

Usem os vossos conhecimentos e os da valiosa equipa que o ministério possui, para atraírem mais investidores para 
o nosso país. 

Esse papel deve, também - e cada vez mais -, ser desempenhado pelas nossas embaixadas e consulados espalhados 
pelo mundo. A este propósito, recomendo que revisite o discurso de tomada de posse do Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, e a conversa que tivemos ontem com os moçambicanos na diáspora.

Na diplomacia moçambicana, a prioridade são os interesses nacionais. Queremos uma diplomacia actuante, que age 
dentro do princípio de fazer sempre mais amigos, que respeita outras nações, mas que, acima de tudo, faz respeitar 
Moçambique.

Minhas Senhoras, Meus Senhores,

Caros Empossados, 

Estamos conscientes das vossas capacidades pessoais e profissionais; elas foram determinantes para a escolha que 
fizemos. Porém, ainda que sejam bons profissionais, doravante enfrentarão novos desafios, para os quais deverão 
capacitar-se diariamente. Por isso, continuem a ser os mesmos profissionais cumpridores, dinâmicos, mas serenos 
e leais ao povo moçambicano. Vejam em cada colaborador, por mais crítico que seja, alguém com quem se pode 
aprender algo. Façam das críticas um objecto de trabalho e um motivo para reflectir melhor sobre qualquer decisão. 
Envolvam os vossos colaboradores na construção das soluções que queremos para o nosso país.

Da nossa parte, dos colegas do Governo e dos membros das vossas equipas, esperem total disponibilidade e 
colaboração.

Aos familiares e cônjuges dos empossados, vai o nosso pedido para que, tal como sempre o fizeram, continuem a 
ampará-los e encorajá-los nas novas funções.

Aos dirigentes cessantes, designadamente, Ernesto Max Elias Tonela e Nyeleti Brooke Mondlane, vai o meu 
reconhecimento pessoal, e de todo o Governo, pelo exemplar trabalho realizado. Deixam bases sólidas para que os 
vossos sucessores prossigam a marcha com segurança.

A cada um de vós, e às vossas respeitadas famílias, endereçamos votos de muita saúde e sucessos nas missões que 
agora desempenham.
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Termino, convidando a todos os presentes a acompanharem-me num brinde:

• ao sucesso dos empossados;

• à saúde de todos;

• à Paz e prosperidade em Moçambique; e

Festas felizes!

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da cerimónia de tomada de posse de S. Excia a Ministra da Juventude e Desportos, e S. 

Excia o Governador da Província de Cabo Delgado

 Maputo, 24 de Novembro de 2017
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Senhor Primeiro-Ministro;

Senhores Membros do Conselho de Ministros;

Senhora Ministra da Juventude e Desportos;

Senhor Governador da Província de Cabo Delgado;

Senhores Dirigentes Cessantes;

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República; 

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Saúdo a todos os presentes nesta cerimónia, na qual conferimos posse à Ministra da Juventude e Desportos, Nyeleti 
Brooke Mondlane, e ao Governador da Província de Cabo Delgado, Júlio José Parruque.

A Ministra da Juventude e Desportos, Nyeleti Mondlane, antes de ontem, continuadora, ontem, jovem, é um quadro 
com uma vasta experiência profissional, forjada em vários momentos e sectores de actividade, onde não só deu a 
sua contribuição, como também aprendeu a lidar com situações diferentes e complexas - o que exigiu de si muita 
humildade e também uma grande flexibilidade.

Esses atributos tornam-na na pessoa certa para nos ajudar a enfrentar os inúmeros desafios com que o sector da 
juventude e desportos se debate.

O jovem Júlio José Parruque passa, desde já, a ser o timoneiro da Província de Cabo Delgado, uma província com um 
enorme potencial no que tange a recursos naturais, agricultura, pesca, turismo e outros mais. As riquezas que essa 
província possui, exploradas e por explorar, constituem razão de sobra para apostarmos num jovem que sempre viu 
nos desafios uma oportunidade para dar o seu contributo, produzindo resultados com impacto positivo na vida do 
nosso povo. Foi assim que nos surpreendeu com grandes valores de administração no Distrito da Matola, onde nos 
últimos dois anos exerceu as funções de Administrador.

Por todos esses motivos, saudamos os empossados, certos de que, chamados para as novas missões, darão o seu 
melhor contributo para o sucesso das missões que lhes acabamos de confiar.

Senhora Dra. Nyelleti Mondlane, Ministra da Juventude e Desportos, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

As projecções da população, com base no Censo Populacional de 2007, indicam que pouco mais de 79% da população 
moçambicana é constituída por jovens com idades compreendidas entre 0 e 35 anos. Os mesmos indicadores dão 
conta de que 44,5% da população tem idade inferior a 16 anos. E é aqui onde recai a maior responsabilidade. Esta 
dinâmica populacional, se bem capitalizada, pode constituir um factor positivo para o crescimento económico e bem-
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estar social de Moçambique, a curto e médio prazos.

O futuro que pretendemos construir depende, essencialmente, das políticas públicas e das decisões que, como 
Governo, tomarmos hoje, em relação a esse grupo alvo.

É facto assente que o desenvolvimento de qualquer Nação está alicerçado no investimento que se faz nos recursos 
humanos, particularmente, nos primeiros anos da sua vida e durante a juventude.

Nesse sentido, cumpre-me recordar que, como Ministra da Juventude e Desportos, estará a frente dos destinos da 
nossa juventude, que já a tem como referência; pelo que a sua acção deve ser dirigida a responder as expectativas 
dessa camada social. 

Os nossos jovens têm sonhos que também são nossos; e é nossa responsabilidade adoptar, hoje, as medidas correctas 
para que, amanhã, os mesmos se tornem realidade.

Assim, recomendo que, em coordenação com outros sectores relevantes como a Educação, Saúde, Trabalho e 
Emprego, Ensino Técnico-Profissional, Cultura, entre outros, analise as várias preocupações que afligem os nossos 
jovens e desenhe as soluções mais adequadas.

Para que o exercício seja o mais realista possível, inclua os próprios jovens na reflexão e na procura de soluções. O 
país tem, a esse respeito, bastantes referências.

A nossa Independência foi construída pelos jovens de outrora. A postura e determinação que conduziu esses outros 
jovens a enfrentarem o colonialismo, deve servir de inspiração para as batalhas que os jovens, hoje, enfrentam.

Outro aspecto sobre o qual deve concentrar a sua atenção é o Desporto. Todo o povo moçambicano pode, de diferentes 
formas, praticar desporto. Se queremos ter uma Nação saudável, devemos investir no desporto e torná-lo parte das 
nossas vidas.

Nesse contexto, encorajamo-la a desenvolver programas desportivos direccionados a todos os níveis etários e a 
todas as classes sociais. Através do desporto, as crianças e jovens desenvolvem habilidades e valores que os tornam 
cidadãos mais saudáveis, responsáveis e mais solidários. Por isso, em coordenação com o sector da Educação, 
o desporto escolar deve ser praticado em todas as escolas e as competições inter-escolares devem ser parte da 
dinâmica escolar e comunitária. É do e no desporto escolar que despontam os talentos que mais tarde emprestam o 
seu brilho ao desporto federado.

O actual cenário vivido no desporto federado merece, de todos nós, uma reflexão profunda que nos permita identificar 
os nós de estrangulamento que fazem com que parte das nossas seleções nacionais não atinjam os lugares de pódio 
que outrora ocupamos nas competições internacionais.

O nosso país possui talentos desportivos que, devidamente lapidados, podem trazer imensas alegrias à pátria de 
Mondlane, fazendo do desporto um instrumento de consolidação da Unidade Nacional.

Senhor Arquitecto Júlio Parruque, Governador da Província de Cabo Delgado,
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A província de Cabo Delgado tem se destacado pelo seu potencial económico, mas também pela riqueza cultural, 
turística e histórica. Em função destas características, colocam-se nesta província enormes desafios, resultantes 
dos grandes projectos de investimentos decorrentes da descoberta de recursos naturais, e que fazem crescer as 
expectativas da população de Cabo Delgado, dos moçambicanos e, porque não dizer, de pessoas de outras regiões 
do mundo.

Além dos recursos naturais, esta província também é destinatária de investimentos nas áreas turística, pesqueira, 
agrícola e florestal, o que a torna um potencial polo de interesses e disputas de natureza variada. Estes elementos 
obrigam a um redobrar da atenção das autoridades para impedir a ocorrência de fenómenos que possam perigar a 
paz e estabilidade naquela região, afectando negativamente o curso do desenvolvimento.

Senhor Governador,

A dimensão dos recursos, e o facto de parte significativa da população dedicar-se a actividades tradicionais como a 
agricultura e a pesca, determinam que, como dirigente dessa província, a sua intervenção seja arrojada, sem deixar 
de ser criativa e cautelosa.

A multiplicidade de interesses que coabitam naquele espaço geográfico vai exigir de si uma permanente conciliação 
de interesses: quer dos investidores, quer da população local, quer, ainda, entre os vários grupos com  interesses 
diferentes.

Seja um elemento catalisador do desenvolvimento da província de Cabo Delgado; porém, esse processo deve ocorrer 
em estrito respeito à legislação vigente e às normas ambientais.

Nesse sentido, é imperioso que saiba tirar proveito da sua experiência anterior de governação para, de forma rápida 
e flexível, encontrar sempre a melhor solução, com o envolvimento e participação dos nossos concidadãos, tendo 
sempre como horizonte os interesses nacionais e o amor à pátria.

Temos noção da árdua tarefa que o espera; mas se, por um lado, contamos com o seu empenho, dedicação, engenho 
e entusiasmo - próprios da juventude -, por outro, sabemos que vai encontrar no terreno um trabalho aturado e de 
grande qualidade, já feito.

Na província de Cabo Delgado vai encontrar uma população repleta de conhecimentos, de experiências construídas, 
de valores culturais e humanos, uma população aberta, frontal e trabalhadora.

Minhas Senhoras, Meus Senhores,

Caros Empossados, 

Queremos saúda-los, por, mais uma vez, terem aceitado dar a vossa colaboração ao Governo. A missão que vos espera 
não é fácil, nem simples; mas é honrosa e nobre. Temos consciência de que aceitaram esta missão movidos por nada 
mais do que pelo firme propósito de continuarem a servir este país que se orgulha de vos ter como filhos. Contamos 
com a vossa dedicação, humildade e sentido de servir para que os desafios identificados possam ser superados.
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Para o sucesso das vossas missões, contem com a experiência, conhecimento e dedicação dos imensos colaboradores 
que encontrarão nas instituições que passam a dirigir. É com eles que enfrentarão as inúmeras batalhas que vos 
esperam. Trabalhem juntos e, juntos, façam acontecer o sonho colectivo dos moçambicanos; façam prosperar - cada 
um no lugar que vai liderar.

Um pedido especial vai para os familiares dos empossados, para que continuem a dar o apoio e conforto 
necessários para o bom desempenho profissional dos vossos familiares.

Aos dirigentes cessantes, designadamente, Alberto Hawa Januário Nkutumula e Celmira Frederico Pena da Silva, vão 
as nossas palavras de apreço pelo trabalho realizado enquanto Ministro da Juventude e Desportos, e Governadora 
da província de Cabo Delgado, respectivamente. Deram o melhor de vós para que cada uma das instituições 
cumprisse o seu mandato institucional.  

Auguramos, a cada um, muita saúde e sucessos nas missões que a vida vos reserva.

Termino, convidando aos presentes a juntarem-se a mim num brinde:

• a uma juventude que assuma a sua cidadania;

• ao desporto para todos;

• ao desenvolvimento da Província de Cabo Delgado;

• ao sucesso dos empossados;

• à saúde de todos.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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TRANSFORMAR AS DIFICULDADES DO PRESENTE NUMA CONTINGÊNCIA DO 
PASSADO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da tomada de posse do Vice-Governador do Banco de Moçambique e dos Vice-Reitores 

da Universidade Eduardo Mondlane e da Universidade do Lúrio

 Maputo, 3 de Janeiro de 2017
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Senhor Ministro da Economia e Finanças;

Senhores Ministros e Vice-Ministros;

Senhor Governador do Banco de Moçambique;

Magníficos Reitores da Universidade Eduardo Mondlane e da

Universidade Lúrio;

Senhor Vice-Governador do Banco de Moçambique;

Senhores Vice-Reitores da Universidade Eduardo Mondlane e da

Universidade Lúrio;

Senhores Administradores do Banco de Moçambique;

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da

República;

Caros Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Começo a minha intervenção, saudando a todos os presentes nesta cerimónia de tomada de posse, na esperança 
de que tenham tido uma óptima transição para o novo ano, um ano em que nos comprometemos a transformar as 
dificuldades do presente numa contingência do passado. Esta é a primeira cerimónia que dirigimos neste ano de 2017. 

Ao conferirmos posse a este conjunto de profissionais, nesta altura do ano, fazemo-lo convictos de que este é o 
momento certo para iniciarmos uma nova etapa. Dentro de dias iniciaremos, no Ensino Superior, mais um ano 
académico. É, por isso, fundamental que os dirigentes desta área, incluindo os novos Vice-Reitores, estejam unidos 
na implementação das linhas mestras que ditarão os resultados que pretendemos colher.

De igual modo, a nomeação do Vice-Governador do Banco de Moçambique acontece numa conjuntura bastante 
delicada para o País e suas instituições. A dimensão dos desafios que enfrentamos é enorme, especialmente no que 
respeita à gestão macroeconómica.

Caros Empossados,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O ano de 2017, como acabámos de referir, reserva-nos muitos e enormes desafios,  que já tivemos a oportunidade 
de identificar e partilhar. Por isso mesmo, necessitamos de contar com a total dedicação e entrega de todos os 
moçambicanos e, em particular, dos quadros que nomeamos para funções de direcção e chefia.
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A vossa nomeação para os cargos que acabam de assumir é resultado de muitas variáveis, dentre as quais destacamos 
a dedicação, a competência e a experiência profissional. A folha de serviço de cada um de vós é elucidativa da vossa 
capacidade de lidar com questões complexas, de liderar e de motivar equipas para produzir resultados satisfatórios. 
Estamos, por isso, certos de que possuem as qualidades necessárias para exercer as novas funções e contribuir para 
que o nosso país supere os desafios presentes, tanto no ensino superior como na gestão da macroeconomia.

Senhor Vice-Governador do Banco de Moçambique,

Regressa à casa que o forjou e o viu crescer, com mais experiência e com novas responsabilidades. Uma casa onde 
viveu momentos difíceis, mas também festejou muitas vitórias, mercê da sua humildade e dedicação. É tendo como 
referência essa sua forma simples, afável e dedicada de ser e estar, que acreditamos que dará uma contribuição 
positiva para a materialização das principais funções e objectivos do nosso Banco Central, como: a promoção e 
manutenção da estabilidade de preços, assim como a expansão do sistema financeiro nacional.

Nos últimos dois anos temos vindo a ser confrontados com choques internos e externos que colocam à prova a nossa 
capacidade de resiliência e de superar barreiras, assim como de manter a nossa firmeza, rumo a um crescimento 
económico sustentável e inclusivo. Essa situação exigiu, e continua a exigir das autoridades - incluindo do Banco de 
Moçambique -, a tomada de medidas corajosas, visando repor a estabilidade da economia e a criação de condições 
para que o País volte ao mercado internacional e obtenha os recursos necessários para a materialização das acções 
prioritárias constantes do nosso programa de governação. Por isso, esperamos do Banco de Moçambique acções 
concretas que permitam a reposição da estabilidade macroeconómica, sem descurar a estabilidade e solidez 
das instituições financeiras que operam no País, através do reforço das medidas de regulamentação e da própria 
supervisão das instituições bancárias.

Temos a convicção de que o seu percurso profissional, enriquecido e forjado no sector ferro-portuário, será de 
extrema valia para enfrentar o novo desafio, cujo teor afirmámos aquando da tomada de posse do seu Governador, 
com o Banco como o garante da estabilidade macroeconómica e revitalização da economia num contexto de crise.

Senhores Vice-Reitores,

Tomam posse num momento delicado para o Ensino Superior, onde o binómio quantidade e qualidade ainda não se 
compensam. Essa situação obriga-nos a reflectir sobre as responsabilidades das instituições de Ensino Superior em 
Moçambique, cujos desafios - que aqui sublinhámos -, são comuns para todo o subsistema no país.

Durante a tomada de posse dos Magníficos Reitores da Universidade Eduardo Mondlane e da Universidade Pedagógica, 
afirmámos que o Ensino Superior em Moçambique precisa de mudanças profundas, para se tornar mais dinâmico 
e produtivo. Dissemos que era preciso imprimir mudanças que concorram para a melhoria da gestão, de modo a 
viabilizar o crescimento qualitativo e quantitativo das nossas Instituições de Ensino Superior. Cada uma delas deve 
definir claramente o seu papel e a sua contribuição no processo de desenvolvimento da sociedade moçambicana.

Depois de 41 anos de Independência, o país não pode continuar a depender largamente de consultores externos nas 
áreas científicas e tecnológicas. Por isso, recomendo aos empossados que consolidem, nas respectivas instituições, 
as acções inerentes ao Ensino, Investigação e Extensão, focalizando a Agricultura, a Energia, Infra-estruturas e 
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Turismo, sectores da nossa economia definidos como prioritários durante o quinquénio.

Senhor Vice-Governador,

Senhores Vice-Reitores,

O Banco de Moçambique, a Universidade Eduardo Mondlane e a Universidade Lúrio só são fortes porque contam com 
um leque valiosíssimo de profissionais. Esses quadros construíram as marcas que estas instituições simbolizam. 
Exortamos a se integrarem nas equipas existentes e  a participarem na liderança com espírito aberto.

Tanto a Academia como a Banca são sectores onde o conhecimento evolui muito rapidamente; pelo que não se furtem 
aos debates, nem ignorem opiniões que contrariem as vossas. As funções que passam a desempenhar foram antes 
assumidas por outros profissionais de reconhecida competência, os quais emprestaram o seu saber e dedicação 
para construir e consolidar as instituições nas quais passarão a dar o vosso contributo. Saibam valorizar o legado que 
recebem e façam dele a base para atingirem os patamares de excelência que almejamos na educação superior e na 
gestão da macroeconomia.

Ilustres Convidados,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Felicitamos aos Doutores Víctor Pedro Gomes, Vice-Governador do Banco de Moçambique; Armindo Daniel Tiago e 
Amália Uamusse, Vice-Reitores da Universidade Eduardo Mondlane; Marcelino Marta Liphola e Sónia Maciel, Vice-
Reitores da Universidade Lúrio, desejando-lhes sucessos no exercício das novas funções.

A nossa saudação estende-se para as vossas famílias, que são determinantes para a vossa estabilidade profissional. 
Aos vossos antecessores, os Doutores António Pinto de Abreu, Ângelo António Macuácua, Ana Maria da Graça 
Mondjane, Emília Virgínia Noormahomed e Abdul Carimo Ismael, vão as nossas palavras de reconhecimento pela sua 
dedicação enquanto Vice-Governador do Banco de Moçambique e Vice-Reitores da Universidade Eduardo Mondlane 
e da Universidade Lúrio, respectivamente.

Agradecemos às vossas famílias pelo apoio e carinho prestados, para que fossem bem sucedidos nas missões cujo 
legado acabam de passar aos que hoje assumem.

Fazemos votos de muita saúde, longa vida e que, tal como nos habituaram, continuem a dar o melhor de vós nas novas 
frentes que vão abraçar.

Aos recém-empossados, reiteramos a nossa confiança e endereçamos as nossas felicitações.
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A terminar, convido todos os presentes a acompanharem-me num brinde:

• que 2017 seja um ano de Paz e de consolidação da nossa macroeconomia;

• por uma educação superior de qualidade;

• à saúde dos empossados, dos presentes e de todo o povo moçambicano!

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da cerimónia de tomada de posse de S. Excias os Vice-Ministros do Interior, Saúde e 

Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural

Maputo, 13 de Novembro de 2017 
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Senhor Primeiro-Ministro; 

Senhores Ministros; 

Senhores Vice-Ministros do Interior; da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, e da Saúde; 

Senhor Director-Geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado; 

Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique; 

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Acabamos de conferir posse aos senhores Helena Mateus Kida, Celmira Frederico Pena da Silva e João Leopoldo da 
Costa, na sequência da sua recente nomeação para os cargos de Vice-Ministra do Interior, de Vice-Ministra da Terra, 
Ambiente e Desenvolvimento Rural, e de Vice-Ministro da Saúde, respectivamente. 

A escolha de cada um dos empossados assentou em critérios bem concretos, como percurso de vida e a reconhecida 
competência profissional demonstrada ao longo de vários anos de trabalho. Queremos que esses atributos, que 
caracterizam os quadros que agora se juntam a nós, tragam um valor acrescido à equipa que nos ajuda a dirigir os 
destinos do nosso país.

 A nossa busca incessante pela melhor fórmula, para ir ao encontro dos anseios do Povo, passa também por trazer à 
nossa equipa pessoas provenientes de diversas áreas do saber e com experiências individuais distintas, que tentamos 
congregar num grupo homogéneo. Estamos, por isso, convictos de que cada novo elemento que agregamos à nossa 
equipa nos torna mais fortes, mais unidos e melhor capacitados para responder aos desafios de construção de uma 
Nação cada vez mais desenvolvida. 

Senhora Vice-Ministra do Interior, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

A nomeação da Vice-Ministra do Interior ocorre uma semana depois das celebrações do Dia da Legalidade, ocorrida 
a 5 de Novembro. Na mensagem que, na ocasião, nos foi dirigida, os integrantes da grande família da Administração 
da Justiça assumiram, colectivamente, o compromisso de respeitarem o princípio constitucional da presunção da 
inocência e tudo fazerem para que a privação da liberdade só ocorra nos casos em que haja necessidade imperiosa 
de salvaguardar alguns dos fins do processo. 

Consciente dos seus antecedentes profissionais, estamos convictos de que usará a sua experiência para consolidar a 
sólida relação interinstitucional entre o Ministério do Interior e a Polícia, com as magistraturas, a bem dos cidadãos, 
em geral, e, muito em particular, dos cidadãos em conflito com a Lei. 
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Outro evento que gostaríamos de recordar, cujas deliberações deverão orientar-vos na vossa nova missão, é o recente 
Conselho Coordenador do Ministério do Interior, que decorreu sob o lema “Ministério do Interior apostado na garantia 
da ordem e segurança pública e no bem servir ao cidadão”. Este lema constitui um compromisso e uma verdadeira 
palavra de ordem que deve nortear o serviço a ser prestado ao cidadão, devendo reflectir-se na postura de todos e, em 
particular, dos que têm a responsabilidade de liderar, dando o exemplo. As deliberações desse evento são, no geral, 
valiosas, para juntar aos seus conhecimentos e informações que, certamente, obterá no seu novo local de trabalho.

Preste a sua colaboração para que o Ministério do Interior responda aos inúmeros desafios que tem pela frente. 
Queremos uma Polícia mais eficiente, mais presente no terreno e com uma imagem pública imaculada. Queremos 
uma investigação criminal minuciosa e competente, que ajude o judiciário a esclarecer, em tempo útil, os crimes. 
Queremos que os documentos de identificação e de viagem sejam emitidos de forma segura e fiável. Queremos uma 
Policia não só pontual nos actos e acontecimentos fora-da-lei, mas sobretudo que se antecipe, impedindo que eles 
tenham lugar, evitando, por isso, que seja ainda mais cara a sua correcção. 

O desiderato que norteou a Polícia moçambicana nos vários e diversificados momentos da nossa história, de ligação 
com o povo, não deve ser letra morta; pelo contrário, hoje, mais do que nunca, a nossa Polícia deve estar ligada ao 
nosso povo tal como o dedo está à unha.

A subtileza com que alguns crimes são preparados, e posteriormente postos em prática, convoca-nos para 
uma presença permanente no seio do povo, tornando-nos no seu principal ouvido, olho, tacto, paladar e olfacto. 
Pretendemos uma polícia humanizada, que não constitui ameaça para o seu povo, uma polícia que ajude e assista ao 
cidadão nacional, ou ao estrangeiro que se encontra no nosso solo pátrio, sem nenhuma discriminação.

Na sua qualidade de mulher, a senhora Vice-Ministra deverá demonstrar, com a competência necessária, que a nossa 
escolha não foi para fazer crescer as estatísticas de género; foi sim, por reunir grandes qualidades, capazes de dar a 
sua contribuição para a defesa da lei e ordem.

Senhora Vice-Ministra da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Na semana passada realizou-se o IX Fórum de Consulta sobre a Terra, no qual se fez um balanço dos vinte anos da Lei 
de Terra. Nos debates que se seguiram, questões importantes de política e legislação foram discutidas abertamente 
e sem tabus. Temos, assim, a noção de que se deve prestar mais atenção ao regime do uso e aproveitamento da 
terra, porque a terra é um dos recursos mais importantes de que o nosso país dispõe para enfrentar os desafios do 
desenvolvimento económico, da produção de alimentos e segurança alimentar. 

A abordagem da problemática da terra requer uma compatibilização entre as necessidades de utilização para fins 
económicos e os direitos e interesses das comunidades locais. É na terra, e da terra, que tiramos os alimentos; é nela 
que implantamos a nossa casa; é na forma como a usamos, que poluímos os nossos alimentos, matamos as nossas 
florestas e os nossos rios... enfim, dependendo da forma como a usamos, a terra pode se transformar na solução para 
todos os nossos problemas, ou podemos contribuir para o fim de todos os nossos sonhos e projectos.

 Os sucessos nos programas de delimitação das terras comunitárias, e de combate ao abate e exportação ilegal de 
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espécies florestais e animais protegidos, devem encorajar-nos a estender essas acções a outras áreas e a desenvolvê-
las com carácter permanente.

Vai integrar um ministério onde vários programas e projectos estão em curso em todas as províncias, uma das quais 
teve a oportunidade de dirigir. 

Acreditamos que, provindo duma província maioritariamente rural, está em condições de perceber os contornos por 
que passa a exploração da terra, do meio ambiente e do próprio desenvolvimento.

A exploração racional e sustentável dos recursos deve ser o guia de toda a nossa acção, evitando que destruamos 
o ambiente em moldes que nos coloquem como seres sem perspectiva de futuro. Nada justifica que abrandemos 
as medidas de gestão criteriosa da nossa terra, do nosso ambiente. O desenvolvimento que pretendemos não deve 
ser feito à custa da destruição desregrada e desenfreada das nossas riquezas. É momento de demonstrarmos, com 
factos, o quanto ganhamos como país, pela exploração da riqueza que a Natureza derramou sobre o nosso solo 
pátrio. Os proventos resultantes da exploração dos recursos que a mãe-natureza nos disponibilizou, incluindo os 
20%, devem ser rigorosa e infalivelmente monitorados. O povo é o destinatário único de quaisquer percentagens 
que advenham da exploração dos recursos naturais que sempre cuidou e continua a cuidar.

A corrupção, também na teia da exploração dos recursos naturais, deve ser combatida. Parta e venha ela de onde 
vier. Ela está corroendo, igualmente, as lideranças tradicional e comunitária que, na sua acção, na relação com os 
investidores, também urge fiscalizar. Por isso, Senhora Vice-Ministra, o seu raio de acção, no capítulo da gestão de 
terra, do ambiente e das variadíssimas formas de desenvolvimento rural, se agigantou com o novo cargo. 

Senhor Vice-Ministro da Saúde, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

O sector da Saúde é um dos mais exigentes em termos de recursos humanos e materiais. É também um sector 
bastante sensível, porque lida com o nosso maior valor: a vida!

Sabemos que os recursos de que dispomos são insuficientes para responder a todas as necessidades. Contudo, 
precisamos de continuar seguros na melhoria das condições de atendimento e de assistência médica e medicamentosa 
aos nossos concidadãos.

Ao conferirmos posse a um profissional de medicina, que foi timoneiro duma instituição de ensino superior privada, 
esperamos que coloque a sua experiência de gestão e saber ao serviço do Estado, visando ajudar a melhorar a 
qualidade dos serviços de saúde. Esperamos, também, um sector de saúde que privilegie a saúde preventiva e que 
esteja sempre atento ao combate a doenças endémicas como, por exemplo, a malária, as diarreias e o HIV e SIDA.

Particular atenção deve ser direccionada aos programas educativos que visam a sensibilização da sociedade contra 
as patologias silenciosas como as diabetes, doenças cardiovasculares e outras, que devem ser realizados de forma 
regular. 

Um dos grandes desafios do sector é o problema de mau atendimento nos hospitais e centros de saúde, e o frequente 
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roubo de medicamentos nos estabelecimentos de saúde. Relacionada a este problema, está a questão de gestão de 
stock de medicamentos, incluindo o processo da sua aquisição, que propicia a ocorrência de actos de corrupção.  

Com a vossa colaboração, queremos que o sector de saúde esteja livre de corrupção, de modo a que os esforços do 
Governo tenham como fim último prover serviços de qualidade ao cidadão. 

Minhas Senhoras, Meus senhores, 

Caros Empossados, 

Queremos saudá-los por terem aceite o desafio que vos colocamos. Têm pela frente trabalho bastante e novos 
desafios, pelo que não vos restará tempo para os excessos. Só com dedicação, entrega, humildade, sentido de servir, 
e com o apoio dos colegas e dos dirigentes, poderão superar. Identificamos apenas alguns dos desafios que têm pela 
frente, para mostrar que, apesar dos progressos já alcançados, muito ainda falta por fazer.

 A conjuntura actual vai exigir de vós grande capacidade de gestão na afectação dos parcos recursos humanos e 
materiais às múltiplas necessidades; mas também vai vos desafiar a serem mais criativos na busca de soluções. Por 
isso, auguramos uma rápida e total integração na equipa de trabalho e exigimos que, através do trabalho, provem ao 
país que a escolha que sobre vós recaiu foi a mais acertada. 

Aos dirigentes cessantes, vai uma palavra de apreço pela contribuição prestada nos respectivos sectores. 

Um apelo especial vai para os familiares dos empossados, para que continuem a dar o apoio e conforto necessários 
para o bom desempenho profissional dos vossos familiares, ora empossados. 

A terminar, convido aos presentes a juntarem-se a mim num brinde:

•  ao sucesso dos empossados;

•  à saúde de todos. 

Muito obrigado pela vossa atenção!



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 103

TOMADA DE POSSE  |  CAPÍTULO II



INCLUSÃO SOCIAL III104

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, na 
cerimónia de tomada de posse dos Procuradores-Gerais Adjuntos

 Maputo, 15 de Maio de 2017
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Venerando Presidente do Tribunal Supremo, 

Venerando Presidente do Tribunal Administrativo,

Venerando Presidente do Conselho Constitucional,

Digníssima Procuradora-Geral da República,

Digníssimo Provedor da Justiça,

Senhores Membros do Conselho de Ministros,

Digníssimo Vice-Procurador-Geral da República,

Digníssimos Procuradores-Gerais Adjuntos,

Senhores Membros do Conselho Consultivo do Presidente da República, 

Distintos Convidados,

Minhas Senhoras, Meus Senhores, 

Acabamos de testemunhar mais um acto de tomada de posse dos senhores Américo Julião e Januário dos Santos 
Necas, na sequência da sua recente nomeação para os cargos de Procuradores-Gerais Adjuntos. Trata-se de 
Magistrados do Ministério Público que, ao longo da sua carreira e percurso profissional, demonstraram capacidades 
e habilidades que nos levaram a apostar neles para o cumprimento de tão nobres tarefas.

Esta nomeação enquadra-se no esforço permanente voltado para  o reforço da capacidade de intervenção do 
Ministério Público nos diversos níveis.

Esperamos que os empossados, através dos órgãos e instituições que integram, promovam uma maior coordenação 
e actuação conjuntas contando, necessariamente, com o envolvimento de todos os profissionais da área e dos 
demais órgãos de administração da justiça. 

Ao Ministério Público, em particular, na sua qualidade de representante do Estado junto dos tribunais, compete: 

• dirigir a instrução preparatória dos processos-crime; 

• dirigir a acção penal; e

• participar nas audiências de discussão e julgamento, dentre outras funções definidas pela lei.

Dele exigimos, nesta empreitada, uma actuação célere e audaz nas acções de prevenção e combate à criminalidade 
organizada, mantendo-a como uma das prioridades da sua agenda. Foi com este propósito que promovemos, além 
do reforço das competências e da autonomia deste órgão - por via da aprovação da nova lei orgânica -, a criação do 
Serviço Nacional de Investigação Criminal.
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Como Estado, pretendemos ter um órgão de investigação criminal com as necessárias capacidades técnicas e 
científicas, capaz de auxiliar o Ministério Público na direcção da instrução preparatória dos processos-crime, 
contribuindo assim para um melhor exercício da acção penal.

É nossa pretensão ver o Ministério Público mais interventivo, tanto nas actividades de controlo da legalidade como 
nas de prevenção e combate à corrupção.

A corrupção retira a credibilidade das nossas instituições.

O Ministério Público assume, igualmente, a missão de combater veementemente todas as formas modernas e 
sofisticadas de criminalidade, que põem em causa os anseios e as expectativas daqueles a quem juramos servir: o 
nosso Povo.

Minhas Senhoras, Meus Senhores,

Excelências,

Dos empossados, esperamos que continuem a dedicar todo o seu saber e experiência para a melhoria da actuação 
da Procuradoria-Geral da República e do Sistema da Administração da Justiça em geral. Um Ministério Público 
forte é fundamental para a eficiência e eficácia da Justiça do nosso país, e para a garantia do Estado de Direito 
que queremos consolidar. Saibam, por isso, que terão pela frente trabalho acrescido e novos desafios que, só com 
dedicação, entrega, humildade e sentido de servir, com o apoio dos colegas, poderão superá-los.

Um apelo especial vai para os familiares dos empossados, para que continuem a dar o apoio e conforto necessários 
para o bom desempenho profissional dos vossos familiares, ora empossados.

A terminar, quero desejar bom trabalho aos empossados nas novas funções que acabam de assumir.

Assim, convido a todos para que brindemos à saúde dos empossados e das suas famílias, e ao sucesso na nobre 
missão que lhes acabamos de conferir.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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INVESTINDO NO CAPITAL HUMANO

O NOSSO ACTIVO MAIS IMPORTANTE

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da tomada de posse do Reitor e do Vice-Reitor da Academia de Altos Estudos 

Estratégicos, e do Conselheiro de Sua Excelência Presidente da República

Maputo, 06 de Novembro de 2017
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Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional;

Senhores Ministros;

Senhor Vice-Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano;

Senhor Director-Geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado;

Senhor Director-Geral Adjunto do Serviço de Informações e Segurança do Estado;

Senhor Presidente do Conselho de Reitores de Moçambique;

Senhores Magníficos Reitores e Vice-Reitores;

Senhor Presidente da Comissão Instaladora da Academia de Altos Estudos Estratégicos;

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Acabámos de conferir posse aos Senhores TOMÉ EDUARDO, MANUEL CRISPO BUCUTO e ANTÓNIO CAETANO 
LOURENÇO, para os cargos de Conselheiro do Presidente da República, Reitor e Vice-Reitor, da Academia de Altos 
Estudos Estratégicos – 2A2E, respectivamente.

A nossa escolha foi ditada pela convicção de que os empossados reúnem os requisitos necessários para o exercício, 
com sucesso, das funções que acabam de lhes ser confiadas. Todos eles apresentam um longo percurso profissional, 
durante o qual enfrentaram e superaram vários desafios que foram determinantes para o fortalecimento das suas 
competências pessoais e profissionais. É inspirado nessas trajectórias que temos a certeza de que, tal como o 
fizeram nas anteriores funções, assumirão os novos desafios com a mestria, responsabilidade e dinamismo a que 
nos habituaram. Queremos, com estas nomeações, lançar a gestão e o processo de formação da Academia de Altos 
Estudos Estratégicos, e reforçar a equipa de apoio directo ao Presidente da República.

Senhores Reitor e Vice-Reitor da Academia de Altos Estudos Estratégicos,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A Academia de Altos Estudos Estratégicos, carinhosamente conhecida por 2A2E, é uma instituição de ensino 
superior vocacionada para a formação técnica, profissional e deontológica dos membros do Serviço de Informações 
e Segurança do Estado, e de outras entidades superiormente autorizadas.

Como instituição de ensino superior especializada em matéria de inteligência, a Academia orienta-se pelos princípios 
previstos na legislação do Ensino Superior e pelos que orientam as Forças de Defesa e Segurança, em geral, e o Serviço 
de Informações e Segurança do Estado, em particular. Referimo-nos aos princípios de fidelidade à Constituição e à 
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Nação, defesa da soberania e dos supremos interesses do Estado, obediência às instruções do Comandante-Chefe 
das Forças de Defesa e Segurança, lealdade e patriotismo, entre outros.

É com base nesses princípios que devem estruturar a vossa actividade, por forma a tornar a 2A2E numa instituição 
credível, a nível nacional e internacional, e uma verdadeira referência na produção de conhecimento técnico-científico 
em matéria de Inteligência.

Nesta academia, não se deve duvidar da qualidade final dos graduados; porque só pode frequentar este 
estabelecimento de ensino especializado um candidato seleccionado com grande rigor e que transporta consigo 
altos valores de cidadania e patriotismo.

Para além de conhecimentos técnicos, os quadros formados pela Academia de Altos Estudos Estratégicos devem 
estar imbuídos de valores característicos dos membros de um Serviço de Inteligência, como a solidariedade, a 
honestidade, a integridade, a seriedade, a responsabilidade e a bravura. O vosso foco deve estar direccionado, 
igualmente, para a formação de quadros criativos, flexíveis, com uma mente inquisitiva e visão de longo alcance, e 
com amor à pátria.

A Academia deve ser uma plataforma não apenas de debate de ideias e/ou teorias, mas um local de produção de 
conhecimento, do saber e de formação de homens práticos para a realidade moçambicana.

Sendo a 2A2E o viveiro onde são produzidos os membros do SISE, queremos reiterar a mensagem transmitida ao 
Director-Geral que tutela esta instituição, no acto da sua tomada de posse. Dissemos, e citamos:

A tarefa fundamental do SISE é a recolha, sistematização e produção de informações 
que, pela sua natureza, constituam ameaças de/ou crimes que possam pôr em causa 
o Estado de Direito Democrático, constitucionalmente consagrado. Contudo, mais do 
que recolher informações, é fundamental que o trabalho de sistematização e produção 
desses dados seja realizado em tempo útil, para evitar que o que é hoje uma ameaça, 
amanhã seja um facto consumado, com repercussões graves para a segurança do Estado. 

Neste sentido, é imperioso que, durante o processo de formação, os oficiais sejam equipados com ferramentas actuais, 
que os permitam responder aos novos paradigmas da segurança, na qual despontam ameaças multifacetadas e cada 
vez mais difusas.

A recolha de informações não se deve resumir àquilo que o cidadão comum consegue saber por vias disponíveis. 
Deve-se ir à profundidade, à fonte. A Academia deve também dedicar particular atenção à capacitação das diferentes 
lideranças, através da introdução de programas de refrescamento periódico dos dirigentes, a vários níveis. Com este 
exercício, a Academia estará a dar a sua contribuição de preparar os dirigentes patriotas, a par dos desafios actuais 
em matéria de segurança, e prepará-los para enfrentarem esses desafios, cobertos de sentido de Estado.

Senhor Conselheiro do Presidente da República,

A partir de hoje, faz parte da equipa restrita que presta apoio directo ao Presidente da República. É uma equipa pequena, 
com uma estrutura simples, funcional e dinâmica. É uma equipa que, pela sua natureza, está permanentemente 
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pronta para prestar a sua contribuição. Convidamo-lo a juntar-se a essa equipa criativa, porque pretendemos andar 
ainda mais rápido do que pudemos fazer até agora; e estamos convictos de que nos ajudará a atingir esse objectivo.

Algumas das áreas que elencamos como prioritárias merecem uma atenção mais especializada, para atingir os níveis 
de desempenho almejados. Referimo-nos às áreas sociais, com particular destaque para a educação, a saúde, género 
e aos diferentes grupos sociais.

Pretendemos um conselheiro com uma visão multidisciplinar, que analisa e avalia os fenómenos universais de forma 
integrada; daí que não haverá restrição nas tarefas que iremos destacar em cada momento. Nesta casa não há 
horário, não se condiciona o cumprimento das missões. Nesta casa, complementam-se tarefas e todos fazem tudo o 
que é preciso para apoiar a presidência.

 A outra área que de forma colegial pretendemos dinamizar, com a sua contribuição, é a de monitoria de indicadores 
de governação e execução dos planos anuais e de diferentes programas. É nesse sentido que recomendamos que use 
a sua imaginação, a sua inteligência, os seus conhecimentos técnicos e a sua experiência profissional, para agregar 
valor à equipa existente, permitindo que a nossa acção seja mais efectiva. Sinta-se, desde já, parte desta equipa 
executiva jovem que o recebe de braços abertos e que tudo fará para que a sua integração seja rápida e profícua.

Caros Empossados,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Terminamos esta intervenção, endereçando a cada um dos empossados as nossas felicitações; mas, acima de tudo, 
o nosso encorajamento, pois as novas missões exigirão de vós total dedicação.

Aos cônjuges, vai o nosso apreço e reconhecimento pelo carinho e suporte que sempre prestaram aos ora empossados, 
e que permitiram que até hoje desempenhassem várias missões com sucesso. Renovamos aqui o nosso apelo para 
que continuem a prestar-lhes o mesmo apoio.

Assim, convido os presentes para que me acompanhem num brinde:

• À saúde e sucesso dos empossados;

• À paz e segurança de Moçambique;

• À saúde de todos os presentes.

Obrigado pela atenção dispensada!
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A TERRA

UM DOS MAIORES LEGADOS DA INDEPENDÊNCIA NACIONAL

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da abertura do Fórum de Consulta sobre Terras e de Lançamento do Processo de 

Revisão da Política sobre Terras em Moçambique

Maputo, 8 de Novembro de 2017
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Senhor Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural;

Senhora Governadora da Cidade de Maputo;

Digníssima Procuradora-Geral da República;

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros;

Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditado na República de Moçambique;

Senhor Presidente da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural na Assembleia da República;

Senhor Governador da Província de Inhambane;

Senhores Membros do Conselho de Reflexão;

Senhores Representantes de Ensino e Investigação;

Senhores Administradores Distritais;

Senhores Representantes das Organizações de Base Comunitária;

Senhores Presidentes dos Municípios;

Senhores Representantes das Organizações Não-Governamentais;

Senhores Representantes das Organizações Profissionais;

Senhores Representantes do Sector Privado;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Estamos aqui para liderar o processo de participação de diversas sensibilidades sociais no processo de governação 
do País, especialmente no que tange a questões sensíveis, ligadas à gestão e administração da terra, um dos maiores 
activos do País.

O Fórum de Consulta sobre Terras é um órgão de consulta do Governo, integrando diferentes intervenientes no 
processo de consolidação do quadro político e legal para o acesso, uso e gestão da terra. 

Esta Nona Sessão do Fórum tem um significado peculiar, pois coincide com o lançamento do processo de revisão da 
Política de Terras, um documento fundamental no quadro da garantia do acesso e segurança de posse de terra pelos 
moçambicanos, assim como pelos investidores nacionais e estrangeiros.

Por isso, felicitamos ao Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, por fazer coincidir a realização destes 
dois importantes actos numa sessão em que estão presentes os principais actores que trabalham nas matérias 
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ligadas à terra, oportunidade que contribuirá para o alinhamento de sensibilidades.

A todos os presentes, endereçamos uma saudação especial, na expectativa de que a vossa participação seja muito 
activa e que contribua, de forma decisiva, na discussão dos temas agendados para os dois dias em que estarão aqui 
reunidos.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A Nona Sessão do Fórum de Consultas sobre Terras realiza-se sob o lema “20 anos da Lei de Terras: por um quadro 
legal inclusivo, transparente e catalisador da produção e produtividade”, em celebração dos vinte anos da vigência do 
quadro político e legal de terras.   

Ao longo destes anos, esta Lei provou que estamos perante uma das maiores conquistas da independência nacional 
e da nossa história legislativa. 

Esta lei é um dos instrumentos que preserva a soberania nacional, protege os direitos das comunidades e contribui 
para a geração de renda das famílias moçambicanas. 

A Unidade Nacional, a Paz e o Desenvolvimento dos moçambicanos assentam também no nosso entendimento 
colectivo sobre como gerimos a terra. 

Neste ciclo governativo, assumimos a gestão racional da terra como crucial e nossa prioridade. É daí que, a 22 de Abril 
de 2015, lançamos no distrito da Manhiça, na província de Maputo, o programa Terra Segura.

É este quadro que permitiu que muitos moçambicanos adquirissem o seu Direito de Uso da Terra, por ocupação de 
boa fé, e que, por via do Projecto Terra Segura, hoje estejam registadas cerca de quinhentas mil ocupações de boa-fé 
em cento e seis distritos do país. Este programa, tomado como modelo, irá continuar em todas as províncias do país.

Ainda sob o espectro do Projecto Terra Segura, novecentas e sessenta comunidades foram delimitadas em todo país, 
correspondendo a uma área de dezassete milhões de hectares, com o registo assegurado.

Constatámos, igualmente, uma melhoria no reconhecimento dos direitos das mulheres à terra, que já perfazem 
quarenta por cento do total dos registos de terras. A propriedade da terra deixou de ter um rosto masculino.

Durante  estes vinte anos em que vigora a Lei de Terras, atestamos com júbilo que demos um salto qualitativo, ao 
introduzirmos o uso de tecnologia moderna na gestão de terras, assente no Sistema de Informação e Gestão de 
Terras.

Com este sistema, hoje é possível informatizar o nosso Cadastro Nacional de Terras, conferindo maior celeridade e 
eficácia à tramitação processual, bem como aumentar a capacidade de resposta dos serviços aos cidadãos.

A nível provincial, já é possível identificar o usuário da terra, o processo, o plano de exploração e as taxas de DUAT.
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Caros Compatriotas,

Distintos Participantes,

Neste Fórum, entre diversas matérias agendadas, considerem a possibilidade de reflectirem sobre a promoção do 
investimento privado, utilizando a terra de forma sustentável e rentável, salvaguardando, porém, a lei e os interesses 
das comunidades.

Há, igualmente, necessidade de debaterem como aperfeiçoar o sistema tributário, baseado na ocupação e uso da 
terra, de modo a conferir maior robustez à máquina administrativa da terra.

Urge apresentarem propostas que contribuam para inverter o crescente nível de conflitos de terra; propostas que 
contribuam para reduzir os níveis de ociosidade no uso da mesma; propostas que apontem mecanismos para um 
melhor planeamento e ordenamento do nosso território.

Não menos importante, é a nossa expectativa de que a Nona Sessão do Fórum de Consulta sobre Terras construa 
caminhos, com vista a tornar a nossa Política Nacional de Terras um instrumento actual, inclusivo, transparente e 
catalisador do desenvolvimento.

Olhando para a qualidade desta platéia, que integra académicos, camponeses, pequenos agricultores comerciais 
e agroprocessadores industriais, a Sociedade Civil, entre outros,  estamos certos de que o fórum irá produzir um 
debate aberto, contributivo e consequente, visando um desenvolvimento sustentável de Moçambique.

Ilustres Membros do Fórum de Consulta sobre Terras,

Distintos Convidados,

Após cerca de dez anos da luta contra a invasão e dominação colonial, em que destemidos filhos desta nação ousaram 
lutar pela sua mãe pátria, esse processo culminou com a libertação dos homens e da terra em 1975. E porque havia 
necessidade de regular os termos do uso e aproveitamento dessa Terra, em 1979, o País criou a sua primeira Lei de 
Terras, a Lei 6/79, de 3 de Julho. 

A experiência na aplicação desta Lei mostrou que havia necessidade de adequá-la à nova realidade. É nestes termos 
que, em 1997, foi aprovada a actual Lei de Terras que, diga-se - e nós temos orgulho de afirmar -, é uma das melhores 
leis de terra que existe a nível mundial.

Assim, hoje e amanhã, os Membros do Fórum de Consulta sobre Terras têm a oportunidade de dar a sua prestimosa 
contribuição na revisão da Política de Terras, assim como de outras matérias ligadas a terras, para tornar o quadro 
político e legal de gestão de terras mais robusto e actual.

Tendo em conta que a terra é um dos maiores legados da Independência Nacional, a nossa principal recomendação 
é: nas vossas discussões, deve haver respeito ao postulado constitucional segundo o qual “a terra é propriedade do 
Estado, que não deve ser vendida, ou por qualquer outra forma alienada, nem hipotecada ou penhorada”.

Ao agirmos assim, para além de estarmos a contribuir para o desenvolvimento sustentável do País, estaremos a 
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engrandecer uma das mais valiosas heranças deixadas pelos jovens libertadores da Pátria. Aliás, tal é a razão por que 
as novas gerações ainda encontram terra para usarem em seu benefício.

Ao Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, recomendamos que garanta uma discussão aberta, sem 
preconceitos, assumindo o papel de equilíbrio e de reconciliação das diversas abordagens que forem surgindo, por 
forma a que todas as decisões sejam assumidas por todos. Respeitem as opiniões dos painelistas e de cada um dos 
intervenientes, mas saibam defender o que nos une como moçambicanos. 

Este encontro é um passo importante para a operacionalização de todas as acções de seguimento. 

Com estas palavras, caros participantes, tenho a honra de declarar aberto o Nono Fórum de Consulta sobre Terras, 
assim como lançado o processo para a revisão da Política de Terras.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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MANTENDO O FOCO

AGRICULTURA COMO BASE DO DESENVOLVIMENTO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da cerimónia de lançamento da Campanha Agrícola 2017-2018 

Moamba, 25 de Outubro de 2017
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Senhor Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar;

Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação;

Senhor Governador da Província de Maputo;

Senhor Administrador do Distrito da Moamba;

Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados em Moçambique;

Estimados Empresários, Camponeses, Agricultores e Criadores do Distrito da Moamba;

Estimados Representantes das Instituições Internacionais;

Caros Representantes das Organizações Não-Governamentais e da Sociedade Civil, e Parceiros de Cooperação;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Quero iniciar a minha intervenção, endereçando calorosas saudações ao povo moçambicano, unido do Rovuma ao 
Maputo e do Zumbo ao Índico. Agradecemos pelo apoio que nos têm prestado, desde que iniciamos o novo ciclo de 
governação, em 2015, e por, sabiamente, se engajarem no processo produtivo.  

No ano passado lançamos a campanha agrícola 2016/2017, que denominamos “Agricultura – Missão 2016-2017”.

Na referida missão, definimos como denominador comum nacional a produção de milho, hortícolas, ovos e aves, 
produtos de segurança alimentar que declaramos como de bandeira obrigatória.

Cada província ficou especializada por culturas que a definem, conforme as suas características, impostas pelo solo, 
pluviosidade e outros factores.

Destacamos, claramente, os corredores de actuação que são: Pemba/Lichinga, Nacala, Vale do Zambeze, Beira, 
Limpopo e Maputo.

Por isso, as nossas saudações são, muito particularmente, dirigidas aos estimados produtores, criadores, provedores 
de serviços, de insumos agrários e pescadores. Dirigimo-nos, igualmente, aos demais intervenientes na cadeia de 
valor agrícola, que souberam responder positivamente aos nossos apelos, empenhando-se, em primeiro plano, na 
produção de alimentos, no quadro da promoção da segurança alimentar e nutricional.

Endereçamos uma palavra de apreço à Direcção e aos demais quadros do Ministério da Agricultura e Segurança 
Alimentar que, com sentido de missão, souberam interpretar os anseios do povo moçambicano de viver livre da fome. 
Com base nessa entrega, hoje nos permitimos afirmar, com orgulho: o povo moçambicano compreendeu e cumpriu 
a missão traçada. 
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Bem haja, povo moçambicano!

A campanha agrária 2016/2017 representa um marco histórico, por ter traduzido em actos bem-sucedidos o comando 
da nossa Constituição, que estabelece a agricultura como base de desenvolvimento.

Caros Compatriotas,

Distintos Convidados, 

Volvido um ano, temos motivos para afirmar, com convicção, que as decisões que tomámos foram as mais acertadas, 
uma vez que na campanha agrária 2016/2017 as estimativas apontavam para um crescimento de 8,5%, em relação 
à campanha transacta. 

Esse crescimento foi impulsionado pelos cereais, cuja produção passou de 2,4 milhões de toneladas para mais de 3 
milhões, na presente campanha agrícola. As hortícolas tiveram, igualmente, um desempenho positivo, ao passarem 
de 1,9 milhão de toneladas para 2,2 milhões de toneladas na presente campanha. 

Uma mesma tendência foi registada pelas leguminosas, ao crescerem de 600 mil toneladas para cerca de 800 
mil, enquanto nas raízes e tubérculos tivemos uma produção de 13 milhões de toneladas, contra as 11 milhões da 
campanha anterior. Nas culturas de rendimento, a produção do caju foi de 137, 5 mil toneladas, a produção do algodão 
foi de 65 mil toneladas e a produção de banana foi de 643 mil toneladas. 

Na Produção pecuária, destacamos o crescimento da carne de frango em 57%, carne bovina em 2,4%, carne de porco 
em 23% e de ovino em 25%. Por sua vez, o leite e os ovos registaram um crescimento de 16% e 4%, respectivamente.

Caros Produtores e Criadores,

Estimados Compatriotas,

Os resultados alcançados nesta campanha incentivam-nos a envidarmos mais esforços no sentido de incrementarmos 
cada vez mais a nossa produção, com vista a responder ao desafio de prover comida a uma população em franco 
crescimento.

Na verdade, é nossa convicção que o acesso à alimentação condigna deverá estar, permanentemente, no centro 
das nossas preocupações. O nosso comprometimento com a agricultura mostra que estamos a concretizar o que 
dissemos na tomada de posse, e passo a citar: “a alimentação não deve ser vista como um privilégio, mas sim como 
um direito fundamental que assiste a todos e a cada um dos moçambicanos”.

Assim, encorajamos o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar a prosseguir com a promoção da agricultura 
e pecuária, aprimorando os métodos científicos de produção.

A este respeito, a Investigação Agrária deverá gerar novas tecnologias capazes de responder, simultaneamente, 
à necessidade de aumentar a produção de alimentos, em quantidade e qualidade. A investigação agrária deverá, 
também, garantir que o país esteja devidamente preparado para enfrentar eventuais carências futuras, decorrentes 
das mudanças climáticas.



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 123

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO    |  CAPÍTULO III

Por outro lado, os serviços de extensão agrária devem ser cada vez mais acutilantes, disseminando as novas 
tecnologias e garantindo que os produtores aumentem a produtividade, factor preponderante na transformação dos 
camponeses. Estes deverão passar de produtores de subsistência a produtores orientados para o mercado.

O nosso desejo é garantir que o agricultor produza para a sua própria alimentação, ao mesmo tempo que comercializa 
os excedentes para a obtenção de rendimentos para a satisfação das suas necessidades.

 Neste processo, o extensionista deverá ser treinado, não somente para assistir aos agricultores, mas também para 
estar dotado de habilidades que o permitam auxiliar as famílias a confeccionar os alimentos de forma correcta, 
contribuindo para fazer face aos elevados níveis de desnutrição.

Moçambicanas e Moçambicanos,

As mudanças climáticas, responsáveis pelas calamidades que assolam ciclicamente o nosso país nos últimos anos - 
em forma de secas e cheias -, colocam-nos o desafio de aprimorarmos a utilização racional dos recursos hídricos para 
fins agrícolas. A este respeito, o sector agrário, público e privado, é desafiado a construir mais regadios ou pequenos 
sistemas de irrigação, para reduzir a excessiva dependência em relação à chuva.

Na área da mecanização, o Ministério da Agricultura deverá, na operacionalização dos centros de serviços, criar 
condições para que os produtores tenham acesso aos equipamentos em tempo necessário e a preço razoável, para 
aumentar as áreas lavradas.

Deve-se prestar especial atenção à aquisição de equipamentos de destronca, para facilitar a limpeza dos campos e 
lavoura em condições de segurança, para as pequenas máquinas. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Moçambique é um país com economia agrária. A sustentabilidade do sector agrário requer uma intervenção 
concertada das várias instituições envolvidas na cadeia de valores da produção.

Devemos criar sinergias entre as instituições académicas, o governo e os agricultores, de modo a lograr sucessos no 
processo de aplicação da ciência e tecnologia.

A pouca capacidade de comercialização não pode mais colocar-se como um grande constrangimento, tal como 
aconteceu na época passada. 

Para tal, a ligação entre os produtores e as grandes superfícies deverá ser vista como condição fundamental para a 
solução deste problema.

Não faz sentido continuarmos a importar alimentos, num contexto em que os nossos produtores se queixam da 
incapacidade de comercialização e de escoamento dos seus produtos para os mercados. Devemos também assumir 
a aposta no agro-processamento, como forma de agregarmos valor aos nossos produtos e garantirmos que o sector 
industrial tenha matéria-prima nacional. 

Contudo, para a materialização deste desiderato, é preciso que os nossos produtos tenham a qualidade necessária 
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para responderem aos requisitos das grandes superfícies e dos consumidores nacionais e estrangeiros, cada vez 
mais exigentes.

Na mesma linha, o país precisa, urgentemente, de criar capacidade de armazenamento dos excedentes, como forma 
de garantir que os alimentos sejam conservados e se mantenham em boas condições por longo tempo.

Com efeito, um sistema de comercialização eficaz permite aos produtores comercializarem a sua produção no 
momento em que os preços do mercado são favoráveis. Por isso, exortamos aos sectores competentes a conceberem, 
desde já, em estreita ligação com o MASA, planos que concorram para o melhor armazenamento, comercialização e 
processamento da produção agrária.

A crescente demanda global por produtos agrícolas oferece um grande potencial para expandir a contribuição para 
a renda nacional bruta e elevar os rendimentos rurais. O nosso objetivo é construir, na agricultura, um modelo que 
seja inclusivo, mas, simultaneamente, ancorado em escalas centradas no mercado e integração na cadeia de valores.

Caros produtores de riqueza,

A Campanha 2017/2018 é lançada sob o lema ”Agricultura orientada para o Agro-Negócio, Segurança Alimentar e 
Nutricional”. Lançamo-la conscientes de que o sector agrícola desempenha um papel importante no desenvolvimento 
económico de Moçambique; proporciona emprego rural - elevando os rendimentos rurais - e garante a segurança 
alimentar e nutricional do país. 

Ironicamente considerado sector do homem pobre, o rosto da agricultura está mudando gradualmente. Os 
agricultores estão a tornar-se  empresários; e estão em diversos negócios e em grupos de grandes rendas. 

Internacionalmente, a agricultura está a tornar-se o centro de pesquisa e desenvolvimento de ponta. O impulso para 
alimentar a população global, dentro de restrições ambientalmente sustentáveis, leva à procura de soluções como 
campos verticais de cultivo, “carne cultivada em laboratório” e engenharia genética avançada. Felizmente, as nossas 
extensas terras aráveis ainda não nos pressionam a optar por produtos não orgânicos.

Com o resultado da transformação da agricultura em agro-negócio, a estrutura de emprego rural mudará. A 
agricultura atualmente é intensiva em mão-de-obra, mas fornece emprego de nível de subsistência. A mecanização 
e a ampliação serão aceleradas e permitirão a criação de negócios relacionados à agricultura de maior valor para 
as próximas gerações de trabalhadores rurais. A participação em toda a cadeia de valores será reforçada através do 
fornecimento de insumos - fertilizantes e pesticidas, alimentos para animais e vacinas.

Pretendemos duplicar o contributo do sector agrícola para o rendimento nacional bruto, diversificando a produção 
de culturas de alto valor.

Compatriotas,

Em 2016 tomámos a decisão de envolver os membros do Conselho de Ministros e os directores nacionais de todas 
as instituições na monitoria da campanha agrária e pesqueira. Com esta decisão, garantimos um permanente 
acompanhamento das actividades agrária e pesqueira, com a finalidade de intervirmos, atempadamente, onde se 
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mostre necessário. Foi uma experiência que construiu a sensibilidade comum e o amor à agricultura.

Por outro lado, sendo a actividade agrária uma das prioridades da nossa governação, pretendemos que todos os 
dirigentes da nossa pátria amada se apropriem deste sector estratégico e tenham um conhecimento real sobre a 
economia das populações das zonas rurais.

O bom dirigente é aquele que conhece a realidade objectiva do seu país e do seu povo. É aquele que interage com o 
povo, ausculta e resolve as suas preocupações, recebendo e dando aconselhamento sobre os assuntos diversos, e 
mostra sensibilidade aos problemas do povo – razão da nossa existência.

É desta perspectiva que lideramos as principais iniciativas do sector agrário. Realizámos, em Gondola, na Província 
de Manica, o Fórum Empresarial dos sectores agrário e pesqueiro. Realizámos, igualmente, a reunião de avicultura 
em Rapale, Província de Nampula, e, na Província da Zambézia, realizámos a reunião de comercialização agrária.

Com estas iniciativas, reforçámos o mecanismo de diálogo com os vários intervenientes dos sectores agrário e 
pesqueiro, no quadro da governação participativa. 

Tornámos a nossa governação mais transparente e o mais próxima possível do povo; encorajámos a Sociedade Civil, 
as Organizações não-governamentais, os líderes religiosos e tradicionais, e provimos o diálogo na busca de soluções 
conducentes ao bem-estar de todos.

Caros Produtores,

O prognóstico da época chuvosa mostra que, para a campanha agrária 2017/2018, poderemos ter chuvas com 
tendência para níveis acima do normal, nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2018. Isso nos faz augurar uma 
campanha promissora.

Assim, tal como na campanha anterior, projectamos indicadores que possam guiar os produtores e criadores para que 
façam da campanha 2017/2018 mais um marco importante da nossa história, rumo ao aumento da disponibilidade 
de alimentos de origem animal e vegetal de produção nacional.

Nos cereais, queremos sair dos actuais três milhões de toneladas para 3,25 milhões. Nas leguminosas, e nas raízes e 
tubérculos, queremos crescer em 12% da produção que alcançamos este ano.

Prevemos a produção de dezassete mil e trinta e oito toneladas de carne bovina, contra quinze mil e quinhentos da 
época anterior. Nos frangos, pretendemos atingir noventa e quatro mil oitocentas e sessenta e uma toneladas, o que 
continuará ainda abaixo das necessidades de consumo dos moçambicanos.

Para o ovo, como produto importante para a redução da desnutrição, projectamos a produção de quinze milhões, 
quatrocentas e trinta e sete mil e duzentas e três dúzias, o que representará um crescimento de 10%. Esta é ainda 
uma quantidade que está longe de satisfazer a necessidade nacional.

Queremos que façam da agricultura uma actividade para a criação de mais riqueza para os moçambicanos. Queremos 
que o sector agrário continue a contribuir para a redução do custo de vida, aumentando a oferta de alimentos nos 
mercados. Esta é uma determinante para a redução da inflação e para a estabilização da economia nacional.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A industrialização de Moçambique, que consideramos factor dinamizador da nossa economia, só poderá tornar-se 
realidade quando iniciarmos o processamento dos recursos naturais que possuímos. Esses recursos são a agricultura, 
a pecuária, a pesca e os recursos naturais. Daí que a nossa maior atenção seja para a modernização da agricultura, 
com o envolvimento do sector privado.

Para tal, reiteramos, mais uma vez, para que tenhamos maior atenção com os seguintes aspectos:

(i) Disponibilização dos principais insumos agrícolas, tais como: sementes melhoradas, fertilizantes e agro-químicos, 
e maquinaria agrícola; 

(ii) Aumento do acesso ao mercado de produtos agrícolas, incluindo a facilitação do acesso ao mercado interno, 
regional e internacional;

(iii) Reforço do comércio trans-fronteiriço e do comércio global, partilhando informação sobre boas práticas; 
produção de barreiras tarifárias e não tarifárias;

(iv) Criação de infraestruturas de apoio, mediante a construção e reabilitação de rede de infraestruturas de 
transportes e comunicações rurais e regionais;

(v) Incentivo ao agro-processamento, incluindo o tradicional, e a tecnologia de armazenagem de alimentos;

(vi) Treinamento dos camponeses para uma melhor gestão da água, técnicas de aproveitamento da chuva e de 
irrigação;

(vii) Investimento na electrificação rural, de modo a reduzir os custos da produção agrícola;

(viii) Intensificação do uso da tracção animal e mecanização, para tornar o trabalho menos árduo e, por isso, mais 
atraente, especialmente para a juventude, bem como para melhorar o rendimento e aumentar a terra em cultivo;

(ix) Partilha de experiências e de boas práticas na reforma agrária, e aceleração das iniciativas da Sociedade Civil e 
do sector privado, em curso, sobre a reforma agrária no país;

(x) Desenvolvimento de iniciativas na busca de soluções dos problemas relacionados com o financiamento ao sector 
da agricultura; 

(xi) Sensibilização dos produtores para a formação de associações, vinculando-as  a instituições micro-financeiras.

Estimados Compatriotas,

Neste contexto, fazemos votos para que, com o mesmo empenho e abnegação, nos mobilizemos para os nossos 
campos e transformemos o nosso país em campos verdes, rumo à soberania alimentar. Coloquemos a nossa pátria, 
Moçambique, em primeiro lugar. Somos patriotas! Só com o nosso trabalho iremos resolver os nossos problemas. 
Continuemos firmes!
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A terminar, por uma “Agricultura orientada para o Agro-Negócio, Segurança Alimentar e Nutricional”, declaro aberta a 
CAMPANHA AGRÁRIA 2017/18, confiante de que uma vez mais, produziremos a comida que este país necessita para 
a satisfação das suas necessidades. 

  

Muito obrigado pela vossa atenção!
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APOSTANDO NA COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA COMO ESTÍMULO À PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da abertura do Primeiro Fórum Nacional da Comercialização Agrícola no Município 

de Mocuba, na Província da Zambézia 

Mocuba, 24 de Março de 2017
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Senhor Ministro da Indústria e Comércio;

Senhores Membros do Governo da República de Moçambique;

Senhor Governador da Província da Zambézia;

Senhor Administrador do Distrito de Mocuba;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Mocuba;

Estimados Parceiros;

Caros Intervenientes e Investidores da Cadeia de Valor de Comercialização Agrícola;

Ilustres Líderes Comunitários;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Gostaria de saudar aos presentes, em especial aos actores da cadeia de comercialização agrícola: desde produtores, 
comerciantes, agro-industriais, passando pelos distribuidores, transportadores, até aos consumidores, entre outros, 
pelo papel decisivo que exercem na dinamização da produção e comercialização agrícola.

Não deixaria de endereçar uma palavra de apreço a todos os que, directa ou indirectamente, contribuiram para juntar 
no mesmo espaço os principais actores que intervêm nesta temática para, juntos, debatermos e encontrarmos os 
melhores caminhos para incrementar a comercialização agrícola em Moçambique. Compatriotas, o problema da 
comercialização tem constituído o nó de estrangulamento da nossa cadeia produtiva.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Por que juntar a comunidade produtiva para falar da agricultura e da terra, num fórum sobre a comercialização?

O Governo de Moçambique define a agricultura como actividade prioritária na sua visão de diversificação da economia, 
com o objectivo final de criar o bem-estar dos moçambicanos. Daí a coincidência do lançamento da Campanha de 
Comercialização 2017-2018, com a afirmação do Programa Terra Segura, ora em curso, que potencia o cidadão com a 
sua terra, através da atribuição de DUATs.

Caras Moçambicanas e Caros Moçambicanos,

Bem-estar é termos comida para nos alimentarmos. Termos água potável abundante. É termos saúde, através de 
boa qualidade de vida, boa educação. É possuir uma habitação condigna. Bem-estar é vivermos num meio iluminado, 
termos transporte confortável quando necessitamos; vestirmos bem. Bem-estar é viver em Paz, sem disputarmos 
oportunidades, é observar a justiça social. Para tudo isso, a agricultura - como nossa actividade tradicional - é a 
solução sustentável para o alcance do nosso bem-estar. 
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A agricultura garante a segurança alimentar, cria rendas capazes de influenciar o nosso bem-estar. Com as rendas 
provenientes de excedentes da agricultura, podemos pagar a factura do que necessitamos e não conseguimos por 
outras vias. É aí, caros participantes, onde está a pertinência da problemática da comercialização como preocupação 
de âmbito nacional.

Há muitas perguntas que se podem fazer:

• Como armazenar ou comercializar o excedente?

• Quem é o distribuidor regular e fiável?

• Como transportar, ou seja, com que meio e em que via?

Onde será efectuado o agro-processamento e como entregar um produto de qualidade?

Caros Compatriotas,

Estamos aqui para, juntos, procurarmos a solução real de todas estas variáveis.  Trata-se de um encontro histórico, 
para nos anteciparmos a uma colheita de grande dimensão, em resposta ao nosso apelo à nação no acto do 
lançamento da Campanha Agrícola 2016-2017.

O nosso povo respondeu ao chamamento, com grande responsabilidade. Agricultores do sector familiar, pequenos, 
médios e grandes agricultores, as Forças de Defesa e Segurança, professores, enfermeiros, e outros funcionários, 
todos assumiram a missão. Estamos aqui para resolver o exercício: que quantidades existem, onde colocar o produto 
e a que custo? O agricultor tem de sair a ganhar; e o país tem de controlar as suas reservas.

Portanto, é com distinta honra que me dirijo a esta magna plateia para proceder à abertura e dirigir os trabalhos do 
Primeiro Fórum dedicado à Comercialização Agrícola, cujo lema é “Apostando na Comercialização como Incentivo à 
Produção Agrícola”.

Como dissemos, a comercialização agrícola é uma das actividades mais complexas, no quadro do sistema agrícola. 
A comercialização é o momento em que a produção assume a condição de mercadoria. Esta condição envolve a 
integração de mercados, formando cadeias, diferentes redes ou processos produtivos. A comercialização assume 
uma relevância peculiar na cadeia produtiva, ao envolver - como dissemos -, diversos actores sócio-económicos para 
a sua prática.

O projecto do Governo é a promoção de mercados - interno e externo -, comercialização que privilegia a potenciação 
dos seus intervenientes, a promoção do agro-processamento e a melhoria da balança comercial.

Ao inscrevermos a comercialização agrícola no principal documento que orienta a nossa governação, fizemo-lo 
convictos de que ela poderá impulsionar a agricultura. É nesse diapasão que, em 2016, o Governo aprovou o Plano 
Operacional da Comercialização Agrícola (POCA), por forma a dar mais robustez à visão expressa no Programa 
Quinquenal do Governo, de tornar a comercialização agrícola um factor dinamizador da agricultura no país.

O Governo está a cumprir a sua missão de prevenção; e não ser objecto rebocado pelos processos. O plano de 
comercialização agrícola visa, primariamente, garantir a absorção da produção agrária pelo mercado interno. 
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Pretendemos, com isso, evitar situações de perdas da produção excedentária por falta de compradores, ou por 
ineficiência de conservação.

O Plano Operacional da Comercialização Agrícola tem a obrigação de criar um sistema transparente de negociação 
entre os produtores agrícolas e os grandes compradores. É lhe atribuida a missão de criar o elo  produção-mercado 
entre as zonas rurais e urbanas. A comercialização que discutimos deve se ligar ao mercado internacional por via de 
maiores excedentes ou produtos agrícolas específicos para a exportação.

Caros Intervenientes da Cadeia de Valor da Comercialização Agrícola,

Devemos reconhecer que o modelo de comercialização agrícola que temos vindo a seguir é essencialmente reactivo, 
sem capacidade para responder, de forma proactiva, aos desafios e expectativas das nossas populações. Apesar de 
alguns sucessos que temos vindo a alcançar, não é segredo que ainda não conseguimos criar as bases estruturantes 
que possam elevar a nossa agricultura aos níveis que Moçambique merece e que ansiamos. Por isso, é imperativo 
nacional o envolvimento de todos, para removermos todos os pedregulhos que dificultam o fluxo normal do comércio 
agrícola. 

Queremos, aqui e agora, transmitir a mensagem de que, ao melhorarmos a cadeia de comercialização agrícola, 
estamos a edificar os pilares fundamentais para elevar os níveis da produção e produtividade agrícola nacional. Em 
Gondola afirmamos a nossa vontade de abandonar a agricultura de recurso. Em Rapale reflectimos colectivamente e 
chegámos à conclusão de que a importação do frango subvaloriza  a nossa capacidade de produção. Temos tudo para 
deixar de ser um país simplesmente consumidor e passar a ser grande produtor.

Caros Participantes,

Na manhã de hoje, procedemos ao lançamento da campanha de comercialização agrícola 2017-2018. Na ocasião, 
assumimos perante o nosso povo que nos vamos esmerar para melhorar a comercialização agrícola. De forma 
presente, estamos aqui para em conjunto, e neste fórum, encontrarmos as saídas de acordo com as capacidades do 
país.

Nunca foi comum reunir na mesma sala a nata dos intervenientes da cadeia de comercialização agrícola, com o 
objectivo de identificar os melhores caminhos que nos levem à absorção sustentável dos excedentes agrícolas do 
país.

É nossa expectativa que, a partir deste fórum, Moçambique irá abrir uma nova página na história da comercialização 
agrícola nacional, uma abertura para o mercado regional e internacional.

Os resultados deste fórum devem reflectir-se a partir desta campanha de comercialização agrícola, em toda a 
sua extensão e cadeia: desde a produção, colheita, escoamento, passando pelo armazenamento, processamento, 
distribuição, até ao consumo. Os nossos debates devem buscar soluções concretas e não, simplesmente, girar em 
torno de problemas e constrangimentos retóricos já conhecidos,  abandonando as justificações e explicações de 
fracassos.
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Estimados Produtores,

O Governo quer um sector privado actuante, na cadeia agrícola; um sector privado interventivo e com musculatura 
produtiva de admirar. É prioritária a construção de uma reserva alimentar e a criação de condições para a sua 
disponibilização, em primeiro lugar, ao consumidor nacional. Sempre que necessária.

Esta reserva obrigatória, qualificada, deve ser constantemente renovada, para que a sua manutenção não se traduza 
em custos para a instituição gestora. O Ministério da Indústria e Comércio deve regular a comercialização agrícola 
e garantir a reserva do Estado em alimentos para o período admissível, à semelhança do que realiza o nosso Banco 
Central nas reservas monetárias, regulando o mercado comercial.

Distintos Participantes,

Quero terminar as palavras que antecedem o nosso debate, provocando-o com algumas questões que devem merecer 
a nossa reflexão conjunta:

1. Que acções concorrem e a quem responsabilizar, de modo a reverter-se a situação ineficiente atinente à 
comercialização agrícola?

2. Que planos e metas, em cada fase, devem ser elaborados, para a cobertura nacional da actividade de 
comercialização?

3. Quem compra, que produto compra, que estrada se vai usar e onde se vai armazenar e conservar esse produto?

4. Que capacidade tem cada interveniente da cadeia de captação e comercialização dos produtos e que assistência 
é possível dar?

5. Que percentagem de produtos reservamos para a comercialização e para a reserva nacional?

6. Como é que é feita a articulação entre os diversos actores da comercialização agrícola?

7. Como é que lidamos com a problemática do comércio transfronteiriço, sem afectar a segurança alimentar e 
nutricional dos moçambicanos e sem prejudicar os ganhos que o agricultor pode obter dessa prática?

8. Donde virão os recursos para suportar o programa de comercialização?

9. Qual é o papel dos líderes comunitários e órgãos de administração locais no processo da comercialização?

10. Como realizar a monitoria, controle e avaliação regular do roteiro de comercialização definido?

Apresentamos apenas algumas questões a ter em conta na reflexão que vai ser desenvolvida.
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Chegado a este ponto, desejo a todos uma discussão franca, objectiva e, sobretudo, responsável, e declaro aberto o 
Primeiro Fórum Nacional da Comercialização Agrícola.

Muito obrigado pela atenção!
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O DUAT COMO FACTOR DE DINAMIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA 
ORIENTADA PARA O MERCADO INTERNO E EXTERNO, POTENCIANDO OS 

INTERVENIENTES E O AGRO-PROCESSAMENTO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião do lançamento da Campanha Nacional de  Comercialização Agrícola e Distribuição de 

DUATs no Município de Mocuba, na Província da Zambézia

 Mocuba, 24 de Março de 2017
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Senhor Ministro da Indústria e Comércio;

Senhor Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural;

Senhores Membros do Governo e Vice-Ministros;

Senhor Governador da Província da Zambézia;

Senhor Administrador do Distrito de Mocuba;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Mocuba;

Senhores Membros do Governo Provincial e Distrital;

Estimados Intervenientes da Cadeia de Comercialização Agrícola;

Ilustres Líderes Comunitários;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Hoje, Mocuba é, de facto, “onde todos os caminhos se cruzam e Moçambique se abraça”. Por isso, é com grande honra 
que, a partir deste ponto de equilíbrio do país, dirijo-me à nação moçambicana, para proceder ao lançamento da 
Campanha de Comercialização Agrícola 2017-2018.

A nossa satisfação agiganta-se porque este acto coincide com a cerimónia de entrega de quinze mil DUATs a produtores 
do distrito de Mocuba. Esta acção constitui mais uma prova de que o nosso Governo é terra–terra e coloca, com actos, 
a agricultura, o agro-processamento e a comercialização agrícola no epicentro da sua acção governativa.

Permitam-me, antes de mais, saudar a população de Mocuba e, através dela, a todo o povo moçambicano, pelo 
encorajamento e afecto que nos têm transmitido, sobretudo, quando lideramos iniciativas ligadas à agricultura. 
Saúdo aos intervenientes da cadeia de comercialização agrícola, especialmente aos produtores, comerciantes, agro-
industriais, distribuidores, consumidores e todos aqui presentes, pelo trabalho que têm realizado em prol da nossa 
população.

Aos Dirigentes dos Ministérios da Indústria e Comércio; da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural; bem como aos 
Governos da Província da Zambézia, do Distrito e do Município de Mocuba, dirijo uma palavra de reconhecimento pela 

excelente organização deste evento.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

No âmbito do “Programa Terra Segura”, o Governo pretende atribuir, até 2019, cerca de cinco milhões de títulos de 
Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT). Ao atribuirmos DUATs ao nosso povo, estamos cientes de que a 
maior parte da terra ocupada pelos produtores familiares não está formalmente titulada, colocando em desvantagem 
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aos seus ocupantes.

Tradicionalmente, os economistas consideram que a terra, entendida como terras cultiváveis, florestas, minas, 
entre outros espaços; o trabalho - neste caso o homem e o capital, que são máquinas -; equipamentos, instalações 
ou matéria-prima  são factores de produção. No nosso território, e em outros cantos do mundo, temos registos de 
cidadãos que perdem os seus campos de produção porque algumas pessoas de má fé, usando injustamente artifícios 
legais, usurpam as terras dos camponeses, contribuindo para baixos níveis de comercialização agrícola.

Estamos a proceder à entrega de DUATs aos produtores, porque sabemos que a terra é condição indispensável 
para a prática de uma agricultura sustentável. Por conseguinte, se o produtor aumenta os níveis da sua produção 
e produtividade agrícola, estarão criadas algumas das condições económicas para colocar o seu excedente de 
produção no mercado interno e externo, com impacto positivo na comercialização agrícola nacional.

Portanto, a partir de hoje, quinze mil produtores de Mocuba passam a ter as suas machambas mais seguras, de modo 
a produzirem para garantir a sua segurança alimentar e nutricional, bem assim para incrementar a sua renda com a 
comercialização dos seus excedentes.

Nestes termos, os produtores devem olhar para o DUAT não somente como um documento ou papel que garante 
segurança da posse de terra, mas sobretudo como um activo precioso que confere renda às suas famílias.

Distintos Convidados,

O balanço nacional da comercialização agrícola revela-nos que, de Janeiro a Setembro de 2016, foram comercializadas 
cerca de um milhão e quinhentos e setenta e nove mil e trezentas e cinquenta e uma toneladas de produtos diversos.

Esta cifra, apesar de ser significativa, representa um decréscimo na ordem de  1.7%, quando comparada com 
a comercializada em igual período de 2015. Este défice foi causado, em grande parte, pelas cheias, a estiagem e, 
mesmo, a seca que assolaram o nosso país na última campanha agrícola.

Felizmente, para a campanha de comercialização agrícola 2016-2017, projecta-se um aumento do excedente agrícola, 
sobretudo das culturas de milho, em cerca de um milhão e oitocentas e quarenta e cinco mil toneladas, e hortícolas, 
em trezentas e setenta e três mil toneladas. Não obstante o aumento da produção, poderá haver défices de produção 
de arroz em cerca de duzentas e trinta e sete mil toneladas, quatrocentas e sessenta mil toneladas de trigo, défice de 
feijões em cento e trinta e uma mil toneladas e, soja, em oitenta e nove mil toneladas.

Estas estatísticas, mais do que mera representação numérica da nossa produção e comercialização, informam-nos 
que temos o grande desafio de aumentar a nossa produção e alocação de excedentes no mercado interno e externo.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A comercialização dos excedentes agrícolas deve assegurar o circuito da produção agrícola e sua distribuição no 
mercado interno e externo. Deve ser capaz de prover a indústria nacional de produtos agrícolas e elevar os níveis das 
suas exportações, com a consequente melhoria da nossa balança comercial, assim como contribuir para monetizar a 
economia rural e melhorar a renda das famílias produtoras.
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Sabemos que isso não tem sido fácil, porque a comercialização agrícola é uma actividade complexa, que exige uma 
integração de mercados, formação de cadeias, redes e arranjos produtivos, entre outros factores ainda incipientes 
para o pequeno e médio produtor nacional.

Estes e outros factores ligados, por exemplo, à deficiente infra-estrutura de estradas, têm resultado na perda de 
oportunidades de negócios, não absorção da produção agrícola pelo mercado interno, perdas de excedentes, 
irregularidades de distribuição de produtos e fraquezas de ligação da produção com o mercado interno e externo.

Ciente disto, o Governo tem realizado uma série de acções, com destaque para a aprovação do Plano Integrado da 
Comercialização Agrícola, do Plano Operacional da Comercialização Agrícola, a criação da Bolsa de Mercadorias de 
Moçambique e, recentemente, a reestruturação do Instituto de Cereais de Moçambique.

No Primeiro Fórum Nacional da Comercialização Agrícola, a ter lugar hoje, aqui em Mocuba, prevemos que se 
identifiquem os melhores caminhos que nos levem a melhorar a nossa comercialização agrícola, esmiuçando-se, 
igualmente, como é que o DUAT deve influenciar nisso.

Caros Participantes,

Considerando que em algumas parcelas do país tivemos condições climatéricas favoráveis para a produção 
agrícola, certamente, já temos produção e excedentes para serem comercializados. Sabendo que, no processo de 
comercialização, o pequeno e médio produtor  têm sido, na maioria das vezes, o elo mais fraco, gostaríamos de deixar 
algumas recomendações.

Aos operadores recomendamos:

• Cumpram com os preços previamente acordados nos contratos, sem prejuízo de nenhuma das partes;

• Não imponham preços de compra aos pequenos e médios produtores;

• Observem e respeitem os princípios de transparência do pagamento do preço justo; e

• O produtor deve fornecer ao mercado um produto de qualidade.

Às autoridades governamentais recomendamos:

• Eliminem a insuficiência de informação, providenciando-a atempadamente ao produtor: sobre preços, produtos 
e mercados, por forma a se tomarem decisões mais acertadas; e,

• Continuem a massificar o Programa Terra Segura, para que cada produtor tenha o seu DUAT.

À população, no geral, recomendamos:

• Não vendam toda a vossa produção, ao ponto de não possuírem o que consumir e não disporem de sementes  
para a campanha agrícola seguinte; e

• Usem o DUAT para o devido fim, pelo qual vos foi atribuído, e evitem repassar a terceiros de ânimo leve.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Antes de terminar, gostaria de, mais uma vez, felicitar a todos os compatriotas que receberam os títulos de Direito 
de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) hoje. Deste modo, e na expectativa de que, doravante, a Aquisição de 
DUATs poderá dinamizar a Comercialização Agrícola orientada para o Mercado Interno e Externo, Potenciando os 
Intervenientes e o Agro-processamento, declaro lançada a Campanha de Comercialização Agrícola 2017-2018.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da 1ª Feira Nacional de Raízes e Tubérculos

Maputo, 06 de Julho de 2017
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Senhor Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar;

Senhor Ministro da Cultura e Turismo;

Senhor Governador da Província de Inhambane;

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros;

Senhor Governador da Província de Manica;

Senhor Administrador do Distrito de Zavala;

Senhor Presidente do Município da Vila de Quissico;

Senhores Membros do Governo Provincial;

Ilustres Líderes Comunitários;

Distintos Convidados;

Caros Expositores;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É motivo de orgulho e satisfação testemunharmos, neste momento, este evento que visa valorizar e promover a 
importância das raízes e tubérculos. O Governo, através do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário 
- PEDSA, pontifica as raízes e tubérculos como culturas estratégicas na componente de segurança alimentar e 
nutricional, mas também como fonte de geração de renda para os produtores.

As raízes e tubérculos têm também um valor cultural e turístico, pois enriquecem o menu de alimentação típica do 
nosso país.

Assim, a realização da primeira Feira Nacional de Raízes e Tubérculos enquadra-se nesse pressuposto, uma vez 
que visa promover o valor das raízes e tubérculos em toda a sua cadeia. Este processo compreende a investigação, 
produção, conservação, processamento, comercialização e consumo, inclusive, para fins medicinais cientificamente 
comprovados.

Partimos do pressuposto de que as feiras são de importância peculiar para os produtores e comerciantes. Além 
de aumentarem a visibilidade dos produtos e dos serviços, elas têm o condão de servir de plataforma para uma 
interacção entre produtores e expositores, e  os potenciais clientes.

Por isso, permitam-me que saúde aos produtores do sector agrário que, com o seu empenho e abnegação, lograram 
atingir excelentes níveis de produção de alimentos nesta etapa da campanha agrária 2016/2017. 

Apraz-me, igualmente, desejar as boas vindas a todos os participantes desta Iª Feira Nacional de Raízes e Tubérculos, 
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cujo lema é: “Valorizar as Raízes e os Tubérculos para a Nutrição e o Desenvolvimento Social e Económico Sustentável”.

Compatriotas,

Moçambique ainda tem muito que fazer para garantir a Segurança Alimentar e Nutricional. A desnutrição crónica, 
em Moçambique,  afecta 43% das crianças menores de cinco anos, com implicações na saúde física e capacidades 
cognitivas. A desnutrição tem estado a afectar, igualmente, o processo de aprendizagem, ao mesmo tempo que torna 
as crianças extremamente vulneráveis a doenças.

O desafio é reduzir os níveis de desnutrição crónica em crianças menores de cinco anos, para abaixo de 20%, nível 
considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sobre o estado nutricional das crianças, em Moçambique prevalecem desafios que têm merecido a atenção do 
Governo, nomeadamente, os baixos índices das boas-práticas de alimentação infantil: apenas 11% de crianças 
consegue a dieta mínima aceitável.

Sobre a prevalência de doenças em crianças, 49% teve, pelo menos, uma das três doenças: diarreia, febre ou tosse.

Perfilam como causas centrais de desnutrição em Moçambique, a ingestão insuficiente de alimentos ou a má 
utilização de alimentos pelo corpo, ou ambas. A deficiência de proteína-energia, que força o metabolismo a utilizar 
uma ingestão limitada de proteína, como fonte de energia, é outra causa. 

Como Governo, temos envidado esforços no sentido de promover o aumento da produção e produtividade, tendo em 
vista o aumento da disponibilidade de alimentos; e temos, também, divulgado boas-práticas alimentares e educação 
nutricional. 

Concentramos a prioridade da nossa acção sobre crianças, mulheres grávidas e lactantes, por serem as mais 
nutricionalmente vulneráveis. Os seus requisitos de nutrientes são especificamente maiores, para atender ao 
aumento da demanda fisiológica de crescimento e lactação.

A promoção do consumo de raízes e tubérculos, para aumentar a ingestão de energia, insere-se nesta vasta campanha 
que deve ser observada com actos, por todos moçambicanos.

Caros compatriotas,

No círculo de alimentos base encontram-se, com relevância, algumas raízes e tubérculos. São eles o alho, as variedades 
de batata, mandioca, inhame, beterraba, nabo, cenoura, rabanete, cebola, taro, entre outros, além daqueles que são 
também considerados raízes medicinais, tais como o açafrão, o gengibre, o aipo, a mostarda e outros. Este grupo 
fornece energia para trabalhar, estudar e pensar.

Depois existe o círculo de alimentos que são acompanhantes, para crescer, para proteger e, outros, ricos em energia 
concentrada. Estamos aqui para conferir o valor e a importância necessária a esta classe de alimentos, para o nosso 
consumo e renda.

O INHAME é rico em potássio, manganês, cálcio, fósforo, ferro e outros elementos. 



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 143

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO    |  CAPÍTULO III

O inhame contribui para a remoção de impurezas no sangue e no equilíbrio do sistema imunológico.

A BATATA–DOCE contém as vitaminas A, B e C, sais minerais, fibras, proteínas, carbohidratos e mais. A batata–doce 
de polpa alaranjada, em particular, possui mais betacaroteno e as suas folhas são ricas em ferro. A polpa ajuda a 
prevenir o câncro, cegueira nocturna, doenças cardíacas, e pode regularizar o sistema nervoso e o aparelho digestivo.

A MANDIOCA, de que se explora a famosa mathapa, a partir das suas folhas, é também rica nas vitaminas B e C, 
em sais minerais, acetona, glicosideos, e não possui quase nenhuma gordura. A nossa mandioca alivia as dores de 
cabeça, anemia e ajuda na formação dos ossos.

A BETARRABA é um vegetal muito versátil, contém derivados de aminas, carbohidratos, betalaínas e vitamina A, 
assim como os complexos B e C. A beterraba diminui a concentração de açucar no sangue, regula o funcionamento do 
estômago, fígado e rins, e auxilia a memória, porque vigoriza o cérebro.

Caros presentes,

A descrição poderá ser interminável, partindo do que vimos e aprendemos da exposição que acabamos de visitar, 
uma exposição que retrata o País, trazida de todos os cantos do nosso belo Moçambique. Não será de admirar se 
alguém, porque nunca teve a oportunidade, não conhecer algum produto aqui exibido.

Igualmente, as plantas e raízes com valor medicinal reconhecido têm um papel preponderante no tratamento de 
algumas enfermidades; por isso, participam nesta feira. 

Aos operadores turísticos no sector de restauração e hotelaria, convidamos a incluírem nos seus cardápios produtos 
feitos na base de raízes e tubérculos. Essa será a forma de dar maior importância à produção local, diversificar a dieta 
e valorizar pratos típicos de Moçambique.

As raízes e tubérculos que tivemos oportunidade de apreciar durante a nossa visita aos pavilhões, podem também 
servir de pratos-cartão de visita para os nossos visitantes.

Não tenhamos receio de produzir o alho, a cebola, a cenoura, o nabo, ou seja, os tubérculos; nem medo de consumir o 
que é nosso. Temos que aprimorar o surgimento de unidades de processamento de raízes e tubérculos. 

Além de garantir a segurança alimentar diversificada e o aumento da renda familiar, o processamento gera mais 
postos de trabalho e agregação de valor: farinha de pão, fabrico de bolos e sumos altamente nutritivos, e mais.

A sociedade, em geral, deve interiorizar estas informações e perspectivas, e sairmos desta feira consciencializados e 
municiados de rudimentos sobre a importância que as raízes e tubérculos representam. 

Caros Compatriotas;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Antes de terminar, gostaria de referir que temos noção de que a realização desta Feira Nacional de Raízes e Tubérculos 
constitui o culminar de um longo e aturado trabalho; mas hoje gratificante.



INCLUSÃO SOCIAL III144

Queremos, portanto, dirigir uma saudação especial aos Ministérios da Agricultura e Segurança Alimentar, da Indústria 
e Comércio, e da Cultura e Turismo - e a todos os outros que se envolveram neste processo.

Aos Governos da Província de Inhambane e do Distrito de Zavala, assim como ao Município de Quissico, enaltecemos 
a sua atenção e a responsabilidade que tiveram na preparação desta Primeira Feira, que fica marcada na história de 
Moçambique.

Uma palavra de gratidão especial dirigimos à população anfitriã, pela calorosa recepção e acolhimento que nos tem 
proporcionado desde a nossa chegada. Temos sido abrilhantados com cânticos e danças que enriquecem o nosso 
mosaico cultural, destacando-se a contagiante Timbila de Zavala, Património Imaterial da Humanidade. 

Aos expositores, gostaria de reconhecer que, sem a vossa presença, não seria possível a realização desta Feira 
Nacional de Raízes e Tubérculos, que é a primeira. 

Com estas palavras, declaro aberta a Primeira Feira Nacional de Raízes e tubérculos.

Muito obrigado pela atenção!
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PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DO MAR

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, na 
cerimónia de lançamento da Política e Estratégia do Mar 

Maputo, 13 de Outubro de 2017
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Senhor Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas; 

Venerando Presidente do Conselho Constitucional; 

Digníssima Procuradora-Geral da República; 

Digníssimo Provedor da Justiça; 

Senhor Joaquim Chissano, Antigo Presidente da República; 

Senhora Governadora da Cidade de Maputo; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo; 

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros; 

Senhores Deputados da Assembleia da República; 

Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados em Moçambique; 

Senhor Representante do Sistema das Instituições da Organização das Nações Unidas em Moçambique; 

Senhor Representante do Banco Mundial em Moçambique; 

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

As nossas primeiras palavras são de gratidão, pelo privilégio que nos concederam de presidirmos este evento, que 
entra para as páginas douradas da História de Moçambique. Este é o passo que se impunha para uma planificação e 
gestão integrada e sustentável do nosso mar.

 Assim, gostaríamos de saudar a todos os participantes e convidados, e, de modo distinto, aos parceiros de cooperação 
internacional que, com o seu saber, inteligência e vontade se entregaram para que Moçambique tivesse uma POLMAR.

 O mar moçambicano - este extenso, sensível e precioso recurso natural que banha o país de Quionga à Ponta D’Ouro - faz 
parte do Oceano Global, um local que se pretende de Paz, segurança, tranquilidade e de desenvolvimento sustentável, 
no quadro da Economia Azul. Estamos perante a centralidade do mar, a razão que suscitou a necessidade da criação 
de um quadro normativo que estivesse sempre em defesa dos mais elevados interesses da Nação Moçambicana.

Congratulamo-nos por este feito de todos nós, que reitera o nosso compromisso, como Governo, de fazer do mar 
um recurso efectivamente ao serviço do nosso desenvolvimento económico, ambiental e de promoção de uma 
cooperação pela paz, progresso e segurança no mundo.

A Política e Estratégia do Mar do nosso país assenta em sete pilares que traduzem a expressão da vontade do país: 
a Governação e o Quadro legal; a Coordenação institucional; o Ambiente marinho e costeiro; o Desenvolvimento 
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económico; o Desenvolvimento territorial; o Desenvolvimento do capital humano e a Cooperação internacional.

Por isso, a Política e Estratégia do Mar que temos hoje a honra de lançar, é um instrumento aglutinador e estruturante 
que traduz uma visão e missão bem definidas. A política responsabiliza o povo moçambicano a promover melhores 
níveis de sustentabilidade nos múltiplos usos do mar. É um instrumento em conformidade com a Agenda 2030 - 
“Futuro que queremos” - no que se refere à Meta número 14 dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

O mar representa o desafio de resguardo para que as gerações vindouras, em especial, desfrutem de um ambiente 
marinho são, de harmonia e de paz. No mar subjaz o reconhecimento da sua importância estratégica, que norteou 
o novo ciclo do Governo de Moçambique a criar, pela primeira vez, um ministério específico que cuidasse do mar e 
assegurasse uma adequada governação: o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas. 

A Política e Estratégia do Mar, cujo lançamento temos hoje a grata oportunidade de partilhar, resulta de um amplo 
processo de auscultação pública e materializa o imperativo de conferir melhor controlo e equilíbrio à exploração, 
conservação e preservação do mar e seus recursos. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A relação de Moçambique e dos moçambicanos com o mar é secular e natural; genuína e indissociável. Somos, 
por excelência, uma nação oceânica e rica em biodiversidade, e exploráveis recursos marinhos e costeiros, vivos 
e não vivos, conhecidos e ainda desconhecidos. Encontramo-nos, vivemos e convivemos com o mar de tal forma 
que ele está ilustrado no Emblema da nossa República, representando a mais alta expressão de reverência do povo 
moçambicano para com este prestimoso recurso natural.

 Do nosso extenso mar emerge uma importante fonte de alimentação e nutrição da nossa população, rica em 
proteínas, mas, igualmente, meio de trabalho e de geração de renda de muitos compatriotas, do nosso Estado e não 
só. Do turismo, consubstanciado na exploração das belezas paisagísticas das praias que se estendem de norte a sul, 
e da limpidez das suas águas profundas, entrelaçam-se moçambicanos e cidadãos de outras latitudes do mundo. Nos 
corais, multiplicam-se espécies arrebatadoras neste encanto que a Mãe-Natureza nos ofereceu como dádiva. 

Com o início da exploração dos hidrocarbonetos na Bacia do Rovuma, avivam-se, a partir do mar, expectativas quanto 
ao crescimento exponencial da nossa economia e esperanças de que esta riqueza colectiva contribua para um futuro 
cada vez melhor para todos nós. 

Na nossa qualidade de nação de talentos, também no desporto do mar e no mar, o continente proclama-nos, 
orgulhosamente, campeões africanos de desportos náuticos como vela e canoagem, revelando a face do mar como 
nosso espaço de desporto, lazer e cultura, nosso espaço de vida. O mar, como elemento aglutinador nesta nossa 
relação secular, contribui significativamente para moldar a sociedade, impondo-nos novas maneiras de ser e de estar.

Com os desafios que o mar nos impõe nos tempos que correm, enfrentamos uma multiplicidade de contrariedades: 
umas, ditadas pela acção da natureza, e outras, pelo próprio Homem.

 O mar representa a origem da vida, um enorme e poderoso regulador do clima; o mar representa uma importante 
reserva da biodiversidade de que resultam os recursos pesqueiros que nos alimentam.
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 O mar é uma hidrovia que permite o transporte de pessoas e de bens, para além de outros benefícios materiais, 
culturais e espirituais que lhe estão associados. Para o efeito, é preciso proteger o mar. Convidamos a todos: a 
academia, os media e os fazedores da cultura, artes e letras para buscarem, permanentemente, formas inovadoras 
de pesquisa e disseminação do conhecimento sobre o mar. Todos devemos participar, em consciência e com o 
domínio dos nossos deveres, no uso e aproveitamento deste recurso natural, sempre com o dever de conservá-lo, 
conjuntamente com  o equilíbrio que estabelece no meio ambiente em que todos nos integramos.

 A Política do Mar, que hoje assinalamos o seu lançamento histórico, é um marco que representa um forte compromisso 
do governo e do povo moçambicanos. É o suporte instrumental para o reforço e fortificação da capacidade do Estado 
na governação do mar através, entre outros, da defesa do ambiente, preservação da integridade territorial e defesa 
da soberania nacional. 

A Política e Estratégia do Mar assegura a fiscalização do exercício de actividades, o controlo da migração, o combate 
à pesca ilegal, ao narcotráfico e à pirataria, e garante a segurança marítima. 

Compatriotas;

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Deste processo de aprimoramento, emergem desafios para os nossos órgãos legisladores. Muito trabalho de 
desenvolvimento institucional e elaboração legislativa nos espera.

Precisamos de instrumentos legais que nos coloquem alinhados permanentemente com os desígnios nacionais e 
internacionais, sobre o uso sustentável do mar.

Ao nosso sistema de justiça, o desenvolvimento institucional impõe que nos organizemos de modo a acompanhar 
a dinâmica internacional sobre a Política e Estratégia do Mar. Os múltiplos e complexos litígios que emergem das 
actividades que se realizam no mar devem encontrar pronto e eficaz atendimento, devido ao carácter sensível e 
urgente de que a complexidade do mar se reveste.

Tendo em conta esses pressupostos, o Governo da República de Moçambique elaborou e aprovou a Política e 
Estratégia do Mar, tendo como visão “Um mar seguro, gerido de forma integrada e responsável, com benefícios sócio-
económicos para Moçambique, rumo ao desenvolvimento sustentado”.

Na implementação da Política do Mar, que obedece aos valores da Unicidade, Sustentabilidade, Equidade, 
Transparência e Competitividade, o Governo de Moçambique observa, entre outros eixos, o estabelecimento de 
um ambiente favorável ao desenvolvimento de actividades económicas no mar e nas zonas costeiras. Daí decorre 
a Missão de “Promover o conhecimento e o desenvolvimento económico, social e cultural sobre o mar, assentes nos 
princípios da Economia Azul”.

Acreditamos que uma gestão bem-sucedida do mar deverá assentar num quadro institucional, e legal, que privilegie 
a participação e o engajamento de todas as partes interessadas no processo de tomada e implementação de 
decisões. O carácter multissectorial e interinstitucional dos assuntos do mar exige uma complementaridade entre 
os vários intervenientes. Há uma necessidade de coordenação permanente entre estes, como a chave para uma boa 
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governação do meio marinho. 

Por tudo isto, preservar o ambiente marinho e costeiro não é uma opção, mas uma obrigação individual e colectiva de 
todos nós, fruto da nossa ligação e relação com o mar. 

Caros Compatriotas, 

Como Governo, estamos a fazer o que se impõe fazer. Cabe a cada moçambicano conhecer, compreender e divulgar 
a visão e missão consagradas na Política e Estratégia do Mar. Este é um instrumento que deve permanecer robusto e 
aglutinador, por ser estruturante.

 Utilizar o mar, com conhecimento, é desabrochar a abundância e prosperidade dos moçambicanos, e das suas 
gerações vindouras, traduzindo fielmente os princípios de desenvolvimento sustentável pelos quais se orientam as 
nações de todo o mundo. Por isso, iniciemos o aprofundamento do conhecimento sobre o nosso mar, fazendo uma 
ampla divulgação desta Política.

Apelamos aos Órgãos do Estado, a todos os níveis, às Organizações da Sociedade Civil, aos Agentes Económicos 
e a todos os nossos concidadãos, sem distinção de qualquer natureza, para que nos entrelacemos em torno deste 
instrumento e respondamos aos desafios que se nos colocam para a sua materialização. 

Gostaríamos de saudar pelo seu empenho, dedicação e sentido de servir, os quadros e funcionários do Ministério 
do Mar, Águas Interiores e Pescas, e todos os outros que, de forma directa ou indirecta, em todo o país, estiveram 
envolvidos no processo de elaboração deste documento. 

Respeitados Representantes de Parceiros de Cooperação Internacional,

A nossa visão sobre o mar, e a extensão da plataforma continental pelo Oceano Índico, tem como prioridade a defesa 
dos interesses do país, por meio da coexistência fraternal de cooperação internacional, que respeita a conservação e 
uso de forma sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento. 

Estando a nossa Política do Mar  alinhada com os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável - no que se refere 
ao incremento da cooperação bilateral, regional, continental e internacional -, agora precisamos de buscar mais 
conhecimentos e experiências, para que nos alicercemos sobre este imenso e complexo domínio da exploração 
e gestão do nosso mar para o desenvolvimento. Contamos com a vossa sempre prestável colaboração para a 
materialização desta nossa Política do Mar. O seu sucesso se somará aos progressos na implementação da Agenda 
Global dos Mares e Oceanos, que pertence a todos nós.

Com estas palavras, e na esperança de uma economia do mar próspera, declaramos lançada, oficial e publicamente, 
a Política e Estratégia do Mar.

Muito obrigado!
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AQUACULTURA

INVESTIR NA PESQUISA COMO FACTOR IMPULSIONADOR DA PRODUÇÃO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da inauguração do Centro de Pesquisa em Aquacultura 

Gaza, 9 de Novembro de 2017
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Senhor Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas; 

Senhora Governadora da Província de Gaza; 

Senhores Ministros e Vice-Ministros; 

Senhora Embaixadora do Reino da Noruega e da República da Islândia; 

Senhores Representantes dos Parceiros de Cooperação; 

Senhores Representantes do Sector Privado; 

Ilustres Líderes Comunitários; 

Senhores Representantes das Organizações Religiosas, Profissionais e da Sociedade Civil; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Quero começar por endereçar uma saudação especial a toda a população da província de Gaza e, em particular, a 
todos os presentes neste acto de inauguração do Centro de Pesquisa de Aquacultura. 

 Saudamos, igualmente, a todas as entidades aqui representadas, que vieram  testemunhar uma etapa que termina, e 
outra que vai iniciar, com a inauguração deste Centro de Pesquisa já há muito esperado por todos nós. 

Uma palavra de apreço vai para todos os que, directa ou indirectamente, tornaram possível a materialização 
deste importante empreendimento que se vai dedicar à pesquisa em aquacultura, com o objectivo de multiplicar 
reprodutores geneticamente melhorados e alevinos nativos de Moçambique, contribuindo para a disponibilização 
da tilápia no mercado. Refiro-me, especificamente, aos nossos parceiros de cooperação da Noruega e Islândia, que 
financiaram a construção, apetrechamento e formação dos técnicos moçambicanos que trabalham neste Centro de 
Pesquisa. 

Dirigimos palavras de apreço, igualmente, ao parceiro interno incontornável, o Ministério da Agricultura e Segurança 
Alimentar e à população da Província de Gaza, e da comunidade de Mapapa, anfitriã desta unidade de investigação, 
que acreditaram e acarinharam este projecto. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Moçambique projecta produzir trezentas e sessenta e cinco mil toneladas de pescado, até ao fim do ano, cifra 
correspondente a treze quilogramas por habitante, que continuam abaixo dos dezoito a vinte quilogramas, por 
habitante, recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Este é um cenário que o nosso Governo trabalha para 
reverter. E vamos lá chegar. 

A aquacultura afigura-se uma solução acertada, se tomarmos em conta que actualmente representa um terço do 
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abastecimento mundial de pescado e tende a ser uma opção de muitos países para a diversificação da economia. 
A cadeia de valor da aquacultura, implementada com muito sucesso em muitos países do mundo, permite explorar 
diversas oportunidades de negócio que propiciam a geração de emprego e renda.

No nosso país, a aquacultura é uma realidade muito nova; no entanto, temos excelentes condições climatéricas e 
naturais para o seu desenvolvimento, permitindo suprir as necessidades em pescado, cada vez mais crescentes. 

A contribuição socio-económica da aquacultura no nosso país ainda é baixa, se comparada com alguns países como 
a China, Brasil e Egipto que já atingiram níveis de produção industrial para o consumo interno e externo. Mesmo 
reconhecendo que a aquacultura já regista alguns níveis de crescimento em Moçambique - considerando que estão 
disponíveis 7.592 hectares para tanques de terra, 32.124 hectares para gaiolas e 10.591 hectares para a produção de 
algas marinhas. 

Podemos afirmar, isso sim, que existem potencialidades para produzir, num futuro não distante, cerca de 1.000. 
000 de toneladas de peixe por ano. Cientes destes desafios, o Governo tem estado, desde 2015, a desdobrar-se na 
busca de soluções, tendo em vista o aproveitamento pleno do potencial para o desenvolvimento da aquacultura em 
Moçambique. 

Foi nesse espírito que criámos o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, com vocação específica para fazer o 
acompanhamento e a gestão sustentável dos recursos existentes no mar, águas interiores e pescas, de modo a que 
estes estejam ao serviço do desenvolvimento nacional. Agora poderão, com demonstrações, compreender a nossa 
visão para este sector ainda pouco explorado. 

O nosso Programa Quinquenal considera, entre outros, a aquacultura como um dos vectores mais importantes, 
capazes de impulsionar o crescimento económico e social. É neste contexto que hoje inauguramos o Centro de 
Pesquisa em Aquacultura, aqui em Mapapa, distrito de Chókwe, por ser uma das regiões com muitas potencialidades 
para o desenvolvimento deste sector. 

Distintos Convidados, 

Como dissemos, o Governo tem consciência de que os resultados até agora alcançados na aquacultura estão longe 
das nossas ambições. Porém, ensinam-nos que ainda temos muito trabalho por fazer e um caminho longo por 
percorrer. 

O fortalecimento e a sustentabilidade da nossa aquacultura passam pelo investimento no desenvolvimento da cadeia 
de produção, incluindo infraestruturas, principalmente as de pesquisa, porque são fundamentais para a reprodução 
de espécies de rápido crescimento, resistentes às doenças ambientais, cultiváveis em Moçambique e com ganhos na 
economia. 

Portanto, a construção deste Centro de Pesquisa em Aquacultura, por si só, já representa um avanço, porque vai 
permitir uma prática de aquacultura com previsibilidade e controlo da produção. 

Queremos ser uma referência na produção de alevinos nativos e na produção da tilápia, para o mercado nacional 
e internacional. É nossa convicção que a inauguração desta instituição vai criar novos polos de desenvolvimento 
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e oportunidades de negócios variados - desde a produção de peixe, centros de consumo, fornecimento de bens e 
serviços para o sector da aquacultura.

Todos aqui presentes, em especial o sector privado local e nacional, devemos olhar para a aquacultura como uma 
oportunidade para criar novos negócios em redor de toda a sua cadeia de valor.

 Do nosso lado, continuaremos a desenvolver instrumentos que facilitem não só a pesquisa, mas também o ambiente 
de negócio deste sector, os mecanismos para o acesso ao financiamento, bem como o acompanhamento através de 
serviços de extensão e apoio aos produtores.

 A construção do Centro de Pesquisa só terá impacto se responder aos propósitos para os quais foi criado. Pretendemos 
impulsionar o sector de aquacultura para níveis económicos relevantes, capazes de reduzir o impacto da importação 
de pescado e contribuir para a melhoria da renda familiar, segurança alimentar, nutricional e para o crescimento 
significativo do Produto Interno Bruto. Façamos, por isso, um compromisso de tornar o mar, águas interiores e pescas 
um recurso, efectivamente, ao serviço do nosso desenvolvimento económico e ambiental.

Nestes termos, esperamos dos quadros do recém-nascido Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, de modo 
particular, aqueles que estarão afectos às unidades-chave de pesquisa, produção e às actividades do centro, uma 
postura consentânea com os desafios actuais. 

Ao Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, a quem responde esta instituição, e ao Governo da Província de Gaza, 
que acolhe este Centro, exortamos que acompanhem e se envolvam na sua monitoria para que, efectivamente, seja 
uma mais valia para a aquacultura. 

A terminar, dirijo uma palavra de gratidão a todos os que tornaram possível a nossa presença neste local e esperamos 
voltar para contemplar os resultados deste investimento. 

Auguramos que este empreendimento, que teve apoio dos nossos parceiros, seja valorizado e conservado pela 
Província, e que os resultados que aqui serão gerados sejam benéficos para todo o país.

 Deste modo, tenho o privilégio de declarar inaugurado o Centro de Pesquisa de Aquacultura de Chokwé. 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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AQUACULTURA

UM NEGÓCIO INTELIGENTE, NOBRE E LUCRATIVO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da cerimónia de abertura do Fórum de Aquacultura 

Bilene, 10 de Novembro de 2017
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Senhor Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas; 

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros; 

Senhora Governadora da Província de Gaza; 

Senhores Governadores Provinciais; 

Digníssimos Parceiros de Cooperação; 

Senhores Directores Nacionais e Provinciais; 

Senhor Representante da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA); 

Senhor Presidente do Município da Praia de Bilene; 

Senhores Administradores Distritais; 

Senhores Representantes de Instituições Financeiras Nacionais e Internacionais; 

Caros Aquacultores Empresariais e Comunitários; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Antes de tudo, gostaria de cumprimentar a todos os presentes e manifestar alegria pelo engajamento dos 
moçambicanos no debate sobre a sua vida, particularmente aqueles que abraçam a área da aquacultura. Quero 
agradecer aos parceiros e todos os que se dignaram partilhar, neste formato, o seu saber, preocupações e soluções 
para um dos mais actuais desafios  da economia moderna: “A produção do pescado fora do seu meio natural”.

 Estamos certos de que este espaço e formato - que congregam intervenientes nacionais e convidados estrangeiros, 
que nos trazem experiências e realidades dos seus países - proporcionarão reflexões e debates que nos permitam 
aferir em que medida a aquacultura pode contribuir, ainda mais, para a segurança alimentar e nutricional, e para o 
aumento de exportações, de modo a equilibrar cada vez mais a nossa balança de pagamentos.

 Gostaríamos de saudar, de modo especial, aos anfitriões deste Fórum, especialmente, à população, às Autoridades 
do Governo da Província de Gaza, Distrito e Município da Praia de Bilene, pelo acolhimento, pela hospitalidade e pela 
excelente organização. 

Distintos Convidados,

A produção de comida foi assumida pelo meu Governo como uma prioridade absoluta. Não somente para o reforço 
da segurança alimentar e nutricional da população,  mas também para promover a economia nacional. A produção 
de comida vai reduzir a dependência das importações, considerando a tendência desenfreada para a compra no 
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mercado externo, que já atingiu, até, mercadorias que Moçambique é, por tradição, um excelente produtor.

Por alguma razão, temos tido a propensão de olhar para os grandes projectos, mormente, os de hidrocarbonetos, 
como sendo as soluções exclusivas para melhorar as nossas condições de vida. Essa asserção ocorre em detrimento 
de actividades que, felizmente, muitos moçambicanos a elas se dedicam, principalmente nas zonas rurais. 

As comunidades rurais produzem alimentos para o seu próprio sustento e geram renda para suportar as despesas 
de alimentação, saúde, educação, vestuário, habitação, água, energia, entre outras necessidades básicas que 
concorrem para o bem-estar das famílias. A par da agricultura, o sector pesqueiro é desenvolvido em todo o país, 
independentemente das zonas - sejam elas costeiras, ou não. É uma fonte primária de produção de alimentos para o 
consumo interno, exportação e, mesmo, para a sua eventual industrialização, tendo em vista o incremento do Produto 
Interno Bruto. 

Ora, se noutros momentos nos debruçamos sobre determinados sectores da actividade económica, fazendo convergir 
actores-chave no seu desenvolvimento, desta vez escolhemos a aquacultura. Em torno da aquacultura, iremos 
interagir, partilhar ideias, visões e experiências que nos permitam dar um salto qualitativo na implementação do 
nosso desiderato de emancipação económica e de prover alimentos à nossa população, em quantidade e qualidade.

 O nosso maior móbil, neste encontro, é reflectir sobre a forma como temos estado a implementar o que projectámos 
no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, no que tange à produção de peixe. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

O sector pesqueiro, tal como sabemos, tem condições naturais favoráveis para se transformar e assumir-se como 
uma actividade de maior rendimento para as famílias, e mais orientada para o mercado. Moçambique dispõe de 
uma extensa costa marítima de cerca de 2.600km, além de vastas massas de águas interiores que nos oferecem 
perspectivas bastante animadoras para o aumento da produção pesqueira, capitalizando a pesca em mar aberto. 
Temos, igualmente, a possibilidade de explorar os recursos pesqueiros, actualmente pouco aproveitados, desde que 
o façamos de forma ambientalmente responsável.

 Entretanto, considerando que a procura mundial de pescado se tem incrementado significativamente nas últimas 
décadas, principalmente, devido ao crescimento populacional e à consciência dos consumidores de priorizarem 
alimentos mais saudáveis, a aquacultura surge como a alternativa mais viável para responder a esta demanda. 

O nosso país possui condições naturais favoráveis e enormes potencialidades para a produção aquícola, que ainda 
é pouco explorada. Por exemplo, em 2016, a produção de peixe em cativeiro foi de pouco mais de 1.000 toneladas, 
proveniente, essencialmente, do subsector de subsistência. Como se pode depreender, com estas oportunidades por 
explorar, não temos motivos para ficar satisfeitos com números tão baixos.

 Na verdade, Moçambique é um país abençoado. A Mãe-Natureza bafejou-nos com condições excepcionais para 
desenvolvermos a aquacultura em toda a extensão do nosso território e, lado a lado com a agricultura, podermos 
produzir para que a fome e a pobreza fiquem relegados para a história no nosso país. 

Queremos, com isso, dizer que temos de arregaçar as mangas e, sem quaisquer preconceitos, produzir comida à 
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medida das condições naturais de que dispomos. 

No sector das pescas, a aquacultura, pela sua peculiaridade, tem a obrigação de liderar o processo de transformação 
estrutural. Vamos transitar de uma actividade modesta para uma actividade que eleve a nossa economia para outros 
patamares. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

O sector pesqueiro contribui somente com cerca de dois por cento do Produto Interno Bruto; uma cifra francamente 
inaceitável, face às potencialidades produtivas do país - quer nas águas marinhas, quer nas águas interiores. A 
aquacultura, orientada para a subsistência e, essencialmente, praticada por mulheres que associam a produção de 
peixe à horticultura e outras culturas alimentares direccionadas para o sustento dos seus agregados familiares, é 
incipiente quando equacionada com a capacidade existente. 

Mesmo com o tímido surgimento de produtores privados de pequena escala, visando alimentar o mercado, 
continuamos muito distantes da exploração plena da realidade aquícola do nosso país. Por exemplo, só para citar 
alguns números referentes ao ano passado, as três melhores províncias - Inhambane, Manica e Niassa - registaram 
uma produção global de 814 toneladas e, do lado oposto, as províncias com menores índices de produção - Maputo, 
Cabo Delgado e Sofala - totalizam apenas 95 toneladas.

 Estas cifras se, por um lado, explicam claramente o papel das comunidades e, em particular, das mulheres na produção 
alimentar - em regime de associações ou no quadro da economia informal -, por outro, colocam-nos o desafio de 
encararmos a aquacultura com maior atenção e responsabilidade. Para isso, devemos robustecê-la, desenvolvendo-a 
em cadeia de valor completa, num processo que contemple os pequenos produtores comunitários rurais.

 Reconhecemos que os resultados acima, embora modestos, foram obtidos pelos pequenos produtores num contexto 
adverso, marcado pela dificuldade de acesso a alevinos, ração de qualidade e infraestruturas de conservação e 
processamento adequadas, a custos competitivos. 

Caros Compatriotas, 

Num país como o nosso, em que tanto se pode praticar aquacultura em tanques de terra como em gaiolas em águas 
doces e marinhas, não nos devemos conformar com indicadores desta natureza. Por isso, estamos aqui para discutir 
condições e encorajar o incremento da produção e produtividade aquícola; daí a necessidade de atacarmos os 
desafios que se colocam de forma corajosa e estruturante, em toda a cadeia de produção. 

Estes desafios relacionam-se, fundamentalmente, com a indisponibilidade de centros ou estações de produção 
de larvas, alevinos e juvenis. Relacionam-se com a indisponibilidade de ração, fragilidade do sistema de extensão, 
insuficiente pesquisa e disseminação de tecnologias e soluções inovadoras. Constitui, igualmente, desafio a ausência 
de instrumentos de facilitação de crédito bancário para financiar projectos de investimento de natureza comercial. 
Paralelamente, devemos ter uma visão estratégica, para que a aquacultura se torne num pilar na geração de renda, 
criação de riqueza e garantia da segurança alimentar e nutricional das famílias moçambicanas. 

A aquacultura deve erguer-se como um veículo para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, ou da 
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Agenda 2030 das Nações Unidas, no que se refere à segurança alimentar e nutrição. Para tanto, é imperioso que 
evoluamos do actual modelo de aquacultura de subsistência para modelos de produção comercial, sustentável e 
lucrativa, de recursos potencialmente cultiváveis nas águas marinhas e interiores.

Queremos, pois, convidar o sector privado e familiar, os investidores nacionais e estrangeiros a embarcarem nesta 
potencialmente rentável actividade. Fazemos um vigoroso apelo para uma mudança de atitude e de paradigma de 
desenvolvimento na sociedade, em geral, para que Moçambique passe a figurar na lista de países de sucesso na 
produção aquícola. 

Num país maioritariamente jovem, como o nosso, apelamos aos jovens a enveredarem pelo empreendedorismo 
em projectos comerciais na cadeia de valor da produção aquícola, sobretudo, num mercado nacional, regional e 
internacional cada vez mais competitivo.

 Com uma atitude empreendedora, e com a devida formação e capacitação técnico-profissional, os nossos jovens 
podem, através da aquacultura, cumprir a nobre missão de disponibilizar alimentos para a população, participando, 
desse modo, no desenvolvimento económico e social do país. 

Ilustres Convidados, 

Compatriotas,

“Aquacultura – Um Negócio Inteligente, Nobre e Lucrativo”, mais do que um mero lema escolhido para este fórum, é 
o real desejo de uma aposta inteligente nas parcerias e sinergias entre os agentes económicos privados e o sector 
público. Com este lema, revemo-nos na convicção de que juntos, e com uma visão comum, podemos viabilizar a nossa 
agenda de desenvolvimento.

 Para nós, momentos como este, de reflexão, planificação e acção colectiva de produtores artesanais, associativos 
e privados; empresários e investidores provenientes de todo o território nacional, proporcionam-nos uma ocasião 
privilegiada para uma discussão desapaixonada sobre os dilemas, desafios e oportunidades do sector pesqueiro, em 
geral, e da aquacultura, em particular. 

Caros Participantes,

Juntamos neste evento agentes económicos, instituições públicas de fomento da aquacultura, de pesquisa, de 
educação, instituições privadas envolvidas na cadeia de valor - ligadas à provisão de insumos, ao processamento, 
ao financiamento e à comercialização -, bem como operadores vinculados à indústria pesqueira e Parceiros de 
Cooperação. Esta combinação de instituições que, por definição, estão ligadas à pesca é uma expressão concreta de 
que o desenvolvimento das áreas rurais está no centro da nossa acção governativa. Por isso, permitam-nos que, em 
nome do Governo, enderecemos uma palavra de reconhecimento a todas as famílias rurais e empresas, de todas as 
dimensões, que estão na vanguarda da luta contra a fome, pobreza e em prol do desenvolvimento económico do país.

 A província que nos acolhe, tal como as demais deste nosso amplo e diversificado Moçambique, está repleta de 
potencialidades e oportunidades de desenvolvimento da aquacultura. Além de se situar na zona costeira, Gaza possui 
rios, lagos e lagoas riquíssimos em peixe - incluindo uma albufeira em Massingir, que produz uma tilápia bastante 
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apreciada entre nós e nos países da Região.

E porque um dos maiores entraves para o real desenvolvimento da aquacultura relaciona-se com a problemática dos 
alevinos e da ração, a província, por iniciativa própria, e no quadro da cooperação com o Governo da Tailândia, acaba 
de implantar uma unidade de produção situada aqui mesmo no Bilene. Trata-se de uma iniciativa que se enquadra nas 
parcerias público-privadas, e que bastante apreciamos e estimulamos. 

A este empreendimento alia-se a entrada em funcionamento, com o apoio dos Governos da Noruega e da Islândia, do 
Centro de Pesquisa em Aquacultura - CEPAQ, que ontem tivemos o grato prazer de inaugurar no Distrito de Chókwè. 
Esse Centro vai, sobremaneira, incentivar e massificar a aquacultura em Gaza, de modo particular, e em todo o país, 
em geral. 

Estes esforços fazem parte do cumprimento do que assumimos no dia 15 de Janeiro de 2015, quando iniciámos a 
presidência do ciclo: “Intensificaremos a produção de alimentos e o seu acesso pelo cidadão, de modo a garantir a 
segurança alimentar e nutricional. A alimentação condigna não deve constituir um privilégio. Ela é um direito humano 
básico que assiste a todos os moçambicanos”. Estamos a agir. 

Distintos Participantes, 

Estamos conscientes da árdua tarefa que ainda temos pela frente, para alcançar os níveis de produção e de 
produtividade que pretendemos na aquacultura. Não obstante, o nosso Governo encara o sector privado como parte 
essencial da solução dos problemas estruturais prevalecentes no subsector. 

Manifestamos, por isso, o nosso total compromisso de criar um ambiente de negócios cada vez mais incentivador 
para o investimento privado nacional e estrangeiro. 

Deste modo, uma palavra de apreço vai para o sector privado, particularmente à CTA que, prontamente, se juntou a 
esta iniciativa, o que demonstra que, quando há sinergias, facilmente se alcançam os resultados desejados.

Exortamos aos investidores, ou aspirantes estrangeiros, que participam neste Fórum, a conhecerem melhor o 
potencial aquícola de Moçambique. Para o Governo, o Fórum é uma ocasião de partilha de experiências de sucesso, 
divulgação de oportunidades e mecanismos de apoio ao investimento, e de estabelecimento de bolsas de contactos 
entre empresários. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Inspirados no lema “Aquacultura: Um negócio Inteligente, Nobre e Lucrativo”, declaramos aberto o Fórum Nacional 
de Aquacultura. 

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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IRRIGAÇÃO:

UM FACTOR DE GESTÃO EFICIENTE DA ÁGUA PARA O DESENVOLVIMENTO 
AGRÍCOLA

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
na cerimónia de inauguração do Regadio de Magula

Magula, 09 de Novembro de 2017
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Senhor Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar; 

Senhora Governadora da Província de Gaza; 

Senhor Administrador do Distrito de Chongoene; 

Caro Representante do Banco Africano de Desenvolvimento; 

Senhor Presidente do Conselho de Administração do Regadio do Baixo Limpopo; 

Senhores Membros do Governo Provincial; 

Ilustres Líderes Comunitários; 

Caros Associados e Produtores do Regadio do Baixo Limpopo; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores; 

Querida população da província de Gaza, aqui representada,

Constitui, para nós, um motivo de grande satisfação estarmos aqui hoje, nesta extensa região agrícola do Baixo 
Limpopo, para procedermos à inauguração do Sistema de Irrigação do Bloco Magula, da Empresa Pública do Regadio 
do Baixo Limpopo. 

A implantação desta infraestrutura poderá contribuir para rentabilizar as reconhecidas potencialidades agrícolas 
desta região, cuja produção abastece aos mercados locais e de outras províncias do nosso Moçambique, assim 
como gera renda para as famílias produtoras. Queremos associar-nos ao entusiasmo e à alegria contagiante desta 
população que, de todos os cantos da província de Gaza, veio emprestar um ambiente de festa a este evento.

 Mais do que uma honra, temos o prazer de transmitir uma viva saudação a todos os presentes, e uma expressão 
de louvor aos seus organizadores, designadamente, o Governo da Província de Gaza e o Ministério da Agricultura e 
Segurança Alimentar. 

Compatriotas, 

A inauguração deste regadio acontece pouco menos de um mês após o lançamento, no passado dia 25 de Outrubro, da 
Campanha Agrária 2017/2018, sob o Lema: “Por Uma Agricultura Orientada para o Agronegócio, Segurança Alimentar 
e Nutricional”. A partir de Moamba, tivemos a ocasião de manifestar o nosso apreço a todos os moçambicanos, por 
terem aceite o desafio de aumentar a produção e produtividade agrícolas. Exortamos aos moçambicanos a estarem 
preparados para aumentar ainda mais os níveis de rentabilidade das culturas por hectare, competindo consigo 
mesmo para superar a meta alcançada na campanha anterior.

O regadio de Magula, concebido no quadro da operacionalização do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
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Agrário, é uma expressão inequívoca da vontade do Governo de promover a exploração plena das potencialidades 
agrícolas nacionais, concorrendo para a transformação estrutural do sector e aumento assinalável da produção. 
É, por outro lado, uma resposta acertada do Governo de Moçambique, face aos graves problemas de escassez de 
chuvas, intercalada com períodos de cheias e secas severas que grassam a região sul de Moçambique. Trata-se de 
um fenómeno meteorológico permanente que decorre das mudanças climáticas, cujo impacto é nefasto para a 
agricultura e para a economia, em geral. 

Deste modo, esta infraestrutura hidráulica que hoje entregamos aos produtores constitui uma medida de resiliência 
e adaptação às mudanças climáticas, e demonstra, com acções concretas, a nossa firme determinação de recuperar 
o papel da agricultura como base do nosso desenvolvimento. É um sinal claro da nossa aposta por uma agricultura 
que, além de promover a segurança alimentar e nutricional, proporcione matéria-prima para impulsionar a indústria 
e gerar mais renda para dinamizar a economia familiar e nacional.

Por isso, as nossas expectativas em termos de produção, com a entrada em funcionamento de mais mil e cinquenta 
hectares do Sistema de Irrigação de Magula, são ainda maiores, pois as condições de produção permitem, por um 
lado, a melhoria e diversificação dos sistemas de cultivo e, por outro, a intensificação da produção através de modelos 
de exploração que garantam o aumento da produção e da produtividade de uma forma mais efectiva e eficiente.

Caros Agricultores do Baixo Limpopo, 

Magula está hoje no centro das atenções dos moçambicanos e, em particular, dos camponeses que conhecem o real 
significado da inauguração desta infraestrutura, e já sonham com o seu impacto no aumento da sua capacidade 
produtiva. Com efeito, alegra-nos saber que, doravante, contam com uma capacidade instalada de produzir cinco mil 
toneladas de arroz e vinte mil toneladas de hortícolas diversas. Esse investimento, feito pelo Governo, em parceria 
com o Banco Africano de Desenvolvimento, só pode ser valorizado se todos os beneficiários assumirem o desafio 
de que as cifras a que aludimos podem ser superadas. Para este fim, façam uma produção com elevados índices de 
eficiência, que não se resumam à optimizacão dos resultados face aos recursos empregues, mas também ao aumento 
de ciclos de produção, redução de perdas pós-colheita, melhoria de condições de armazenamento e conservação, 
embalagem e comercialização.

 Só assim é que, através da agricultura, estaremos a contribuir, verdadeiramente, para o progresso e bem-estar de 
todos os moçambicanos. Queremos, por isso, fazer uso desta ocasião para felicitar-vos vivamente, porque, com esta 
infra-estrutura de irrigação, passam a dispor de condições para transformarem o sonho do aumento da produção 
numa realidade. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Fazendo jus ao nosso lema do lançamento da campanha agrícola, segundo o qual pugnamos “Por uma Agricultura 
Orientada para o Agronegócio, Segurança Alimentar e Nutricional”, exortamos aos agentes económicos para se 
lançarem em mais iniciativas de investimentos que rentabilizem o Regadio do Baixo Limpopo, transformando a 
actividade agrícola de meio de subsistência, que ainda é hoje, em fonte de negócio. Outrossim, impõe-se uma maior 
aposta no agro-processamento.
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Queremos que o Baixo Limpopo inspire a todos os regadios, à escala nacional, a constituírem-se como polos de 
transformação da agricultura de subsistência para a indústria agrícola, consentânea com as directrizes plasmadas 
nos principais instrumentos de desenvolvimento económico do nosso país.

 Queremos instar os quadros e colaboradores do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar a intensificarem 
as suas campanhas de assistência aos produtores, para assegurar a necessária troca de conhecimentos científicos 
e culturais, que determinam os processos de produção rumo a uma maior produtividade e segurança alimentar, e 
nutricional da população.

A terminar, queremos endereçar ao Banco Africano de Desenvolvimento, pelo financiamento concedido para que 
o projecto se tornasse uma realidade na região do Baixo Limpopo, o nosso muito obrigado. Gostaríamos de poder 
continuar a contar com esta proficiência do Banco Africano de Desenvolvimento, no desenvolvimento de projectos 
multisectoriais geradores de mudanças de impacto visível no seio das nossas comunidades. Mais do que investir, 
coloca-se o desafio de o fazer de forma certeira, com retornos visíveis e capazes de gerar mais mudanças de impacto 
que transformem, de forma sustentável a face de Moçambique. 

Com estas palavras, declaro inaugurado o Regadio de Magula. Parabéns Magula, Parabéns Gaza, Parabéns 
Moçambique! 

Muito obrigado.
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CONSTRUINDO NOVAS INFRA-ESTRUTURAS PARA AUMENTAR A DISPONIBILIDADE 
E O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, por ocasião do 
lançamento da pedra para a construção do Hospital Geral de Nampula

Nampula, 8 de Dezembro de 2017
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Senhora Ministra da Saúde; 

Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos; 

Senhor Governador da Província de Nampula; 

Senhores Membros do Governo Provincial; 

Caros Parceiros de Cooperação; 

Estimados Líderes Comunitários; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Em primeiro lugar, quero, em nome do Governo de Moçambique, e em meu próprio, saudar a todos vós que se dignaram 
a honrar-nos com a vossa presença neste acto histórico de “Lançamento da primeira pedra” para a construção do 
Hospital Geral de Nampula! Esta é uma cerimónia cheia de significado para o povo moçambicano e para a população 
da Província de Nampula, em particular.

Por isso, saudamos e agradecemos a precisão dos nossos parceiros internacionais de desenvolvimento, ao mostrarem 
a sua disponibilidade para, juntos, e com o seu saber e colocação de recursos, construirmos esta infra-estrutura que 
vai melhorar a qualidade e prolongar a vida do nosso povo. 

Quero, ainda, aproveitar a ocasião para reconhecer e saudar o esforço abnegado e contínuo demonstrado pelos 
trabalhadores do sector da saúde, ao longo de todo o país, que, apesar da vida lhes ser desafiante, têm estado a 
prestar, de forma incansável, cuidados de saúde de qualidade às comunidades. 

Caros Participantes! 

O projecto de construção do Hospital Geral de Nampula surge em cumprimento do nosso programa de governação. 
O Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 define como objectivos estratégicos da Prioridade II, Desenvolver 
o Capital Humano e Social, expandir o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de saúde, reduzir a mortalidade 
materna, a morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malária, tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis e 
doenças preveníeis, entre outros. 

A construção de novas unidades hospitalares é, pois, uma intervenção prevista, visando a concretização destes 
objectivos; portanto, trata-se da realização do programa assumido. 

Foi no prosseguimento deste desiderato que concluímos com sucesso o Hospital Central de Quelimane, na Zambézia; 
a primeira unidade sanitária de género construída após a independência, que conta com tecnologia moderna de 
diagnóstico e tratamento das doenças que afligem o nosso povo. Erguemos os hospitais distritais de Monapo, aqui na 
província de Nampula, e Mapai, em Gaza. Inauguramos dois Blocos Operatórios nos distritos de Mocímboa da Praia e 
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Mandimba, nas províncias de Cabo Delgado e Niassa, respectivamente. De 2015 a 2016, em todo o território nacional, 
colocamos em funcionamento 83 novos Centros de Saúde.

Entre as várias acções a executar, no âmbito do Programa Quinquenal do Governo, pretende-se dotar o Sistema 
Nacional de Saúde de serviços de referência para o tratamento de complicações obstétricas, cirurgias e tratamento 
de casos complicados provenientes das unidades sanitárias periféricas.

O Hospital Geral de Nampula prestará serviços de urgências para adultos, pediatria, neonatologia, ginecologia e 
obstetrícia, assim como serviços de cirurgia e internamento - todos eles providos de equipamento moderno. Com 
estas infra-estruturas sanitárias, vamos diminuindo o tratamento diferenciado e melhorar a equidade e acesso aos 
cuidados de saúde.

O Hospital Geral de Nampula, que será a maior unidade sanitária na província de Nampula, vai custar ao Estado 
Moçambicano e seus parceiros, o Banco Árabe de Desenvolvimento Económico de África e o Banco Islâmico de 
Desenvolvimento, cerca de 20 milhões de dólares norte-americanos. O projecto deste Hospital Geral inclui a aquisição 
de equipamento e a construção de habitações para o pessoal médico.

Após a conclusão da construção do hospital, num prazo de dois anos, o mesmo terá uma capacidade de internamento 
de 350 camas. Pela sua localização geográfica na região norte do país, poderá servir, igualmente, as províncias 
circunvizinhas e aliviar a carga e o fluxo de pacientes ao Hospital Central de Nampula.

 Estamos, deste modo, a colocar os cuidados de saúde de qualidade mais próximos do nosso povo, cumprindo o nosso 
mandato de servir e servir bem.

Outro compromisso, paralelo ao de prover infra-estruturas devidamente equipadas, é a resposta que devemos 
dar à qualidade e humanização dos cuidados de saúde em Moçambique e em Nampula, especificamente. Vamos 
prosseguir com a formação de quadros de saúde para a melhoria dos rácios médico/utente e enfermeiro/utente, não 
só em quantidade, mas também em qualidade, e introduzir medidas de melhorias no atendimento, respeito, zelo e 
eliminação de cobranças ilícitas. 

Moçambicanas e Moçambicanos, 

Caros compatriotas,

Queremos hoje, e aqui em Nampula, falar do que muito nos preocupa: refiro-me à ocorrência persistente da malária 
e da cólera, doenças que têm semeado sofrimento e luto nas famílias moçambicanas. A malária é um dos maiores 
problemas de saúde pública no país; é a doença que mais mata.

Nas consultas externas, esta doença é a primeira causa de atendimento, entre crianças menores de 5 anos, e a 
segunda entre adultos. O mais preocupante é que a prevalência da malária reduz-se de forma bastante tímida, de 
58% em 2007 para 42% em 2015. Nampula e Zambézia são as províncias mais afectadas. 

O relatório mais recente da Organização Mundial de Saúde (OMS), sobre a malária no mundo, coloca o nosso país 
como um dos países com elevadas taxas de mortes por malária, e figura na lista dos 15 países onde, em 2016, se 
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registaram mais mortes por malária. Anualmente, mais de mil moçambicanos morrem por esta doença. 

Nos últimos 4 anos, temos registados 8.409 óbitos por malária, 2.794 dos quais só na Província de Nampula. É 
bastante! Apesar de haver uma tendência de redução dos números de óbitos intra-hospitalares, a situação ainda 
é assustadora e exige do Governo provincial, da população de Nampula e de todos nós acções enérgicas para 
vencermos esta batalha. 

A malária é uma doença causada por um parasita, que é transmitido através das picadas de mosquitos infectados. Já 
dentro do nosso corpo, este parasita se multiplica no fígado. Se não for tratada, a malária torna-se um grande risco 
de vida. A melhor maneira de combater a malária é a prevenção.

Para controlarmos a malária, precisamos de evitar o contacto com mosquitos; e, uma das formas seguras de evitar 
esse contacto, é o uso da rede mosquiteira. Devemos, igualmente, combater o mosquito, pulverizando as nossas 
casas. Uma vez infectados, precisamos de obter tratamento o mais rápido possível.

Estimada população de Nampula, 

Moçambicanos e Moçambicanas! 

O outro problema que nos preocupa é o surto da cólera. Nas épocas chuvosas, como esta em que acabamos de entrar, 
a ocorrência de cólera tem sido outra epidemia mortífera. 

De 2014 até hoje registamos 15.006 casos, e um total de 75 óbitos. O ano com o maior número de casos notificados 
foi o de 2015, com 9.000 casos. Este ano tivemos 3.216 casos de cólera notificados. E a província de Nampula é uma 
das duas mais afectadas, com 1.519 casos reportados, e 5 óbitos. 

Embora o Estado gaste anualmente acima de 100 milhões de meticais, em campanhas de combate, a redução destas 
doenças ainda não satisfaz as nossas expectativas de salvar o maior número de vidas humanas. Como me referi, 
estas doenças são todas evitáveis e, quando contraídas, podem ser tratadas. Precisamos de estar todos envolvidos 
nas acções de prevenção, combate e tratamento dessas doenças.

Vamos todos apostar nas acções de limpeza e saneamento do meio ambiente. Vamos evitar a acumulação de águas 
estagnadas e aglomerados de lixo, para que o vibrião colérico e o plasmódio não encontrem espaço nas residências e 
bairros. Neste aspecto, chamamos atenção a todos moçambicanos para intensificar as acções de recolha de lixo nas 
zonas urbanas e suburbanas.

O programa provincial de melhoramento dos cuidados de saúde e assistência social (PROMESAS) define a criação 
de fóruns de sensibilização para saneamento do meio, como uma das suas acções prioritárias. Há que utilizar, 
efectivamente, os núcleos de advocacia e os comités distritais de saúde, e conferirmos maior capacidade para 
o sucesso das suas actividades junto das comunidades. Estes devem ser os maiores parceiros do Governo na 
transmissão de informação aos moçambicanos. 

As escolas devem estar na vanguarda e ser mais actuantes no ensino sobre a higiene individual e comunitária - 
na prevenção de doenças tropicais -, com o envolvimento dos pais e encarregados de educação no processo de 



INCLUSÃO SOCIAL III170

disseminação dos bons hábitos de higiene. 

Exortamos à nação moçambicana e, em particular, às autoridades da saúde e as comunitárias para, juntos, declararmos 
combate sem tréguas contra a malária e a cólera. Queremos deixar, a partir de Nampula, a nossa instrução para que 
o Ministério da Saúde possa preparar o lançamento, em 2018, da Campanha Nacional Contra a Malária. A campanha 
deve conter um plano de acção capaz de ser avaliado em cada etapa da sua implementação.

Gostaria, uma vez mais, de reiterar a nossa sincera gratidão pela presença de todos os que connosco festejam este 
sonho de ter cada vez mais próximos os cuidados de saúde. Este acto simboliza o desenvolvimento do Sistema 
Nacional de Saúde em Moçambique.

Antes de terminar, gostaria de desejar, a toda população de Nampula, festas felizes e próspero 2018. 

Assim, declaro lançada a pedra inicial da construção do Hospital Geral de Nampula. 

Muito obrigado pela atenção prestada!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da abertura do Ano Lectivo

Maputo, 20 de Janeiro de 2017
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Senhora Presidente da Assembleia da República; 

Senhora Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano; 

Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional; 

Senhor Vice-Ministro do Género, Criança e Acção Social; 

Senhora Governadora da Província de Gaza; 

Senhores Embaixadores da Alemanha, Finlândia e Irlanda; 

Caros Parceiros de Cooperação; 

Estimados Professores e Quadros da Educação; 

Excelentíssimos Pais e Encarregados de Educação; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores; 

Moçambicanas e Moçambicanos; 

Queridos Alunos:

Somos por Um Ano Lectivo Com Participação Activa de Todos! 

Tem início hoje, 20 de Janeiro, o Ano Lectivo de 2017. Estamos aqui para prever o ano lectivo de 2017, conforme 
as aspirações da nação moçambicana. Estamos aqui porque queremos um sistema de educação que assente nos 
valores e nas condições sócio-culturais do nosso povo. 

A nossa Educação deve ter, como ponto de partida, a imagem que temos sobre o Homem moçambicano, e o ponto 
de chegada deve ser o desenvolvimento das suas faculdades humanas. Assim, o objectivo central do Sistema de 
Educação que defendemos é: assegurar o desenvolvimento integrado do aluno, em todo o processo que se inicia no 
ensino básico, passando pelo secundário ou profissionalizante, até ao nível superior. Esta é a razão de todo o país 
estar hoje a falar de Educação.

A reflexão é de todos os intervenientes do Sistema Educativo. É dos gestores, professores, alunos, funcionários, pais 
e encarregados de educação. A reflexão é também com os nossos parceiros, líderes comunitários, organizações 
políticas e a sociedade em geral. Todos convergem as suas acções, hoje, na criação das condições para que este Ano 
Lectivo comece, decorra e termine da melhor forma.

Neste momento, importa iniciar, fazendo uma breve retrospectiva do ano lectivo de 2016. O ano passado foi fortemente 
condicionado por factores que são adversos ao processo de ensino-aprendizagem: por um lado, a ocorrência de 
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calamidades naturais, em algumas zonas do país, obrigou a deslocações das famílias; isso teve consequências 
na educação. Isto quer dizer que a seca e as cheias que se verificaram provocaram fome e instabilidade social, 
condicionando o ensino e o aproveitamento escolar.

Por outro lado, a tensão militar deixou algumas regiões desabitadas, dispersou as populações e afectou a organização 
escolar. São muitos os alunos que tiveram que abandonar a escola, nessas circunstâncias. Tristemente, isso aconteceu 
em zonas onde, coincidentemente, queremos impor de forma insistente a nossa acção educativa, como forma de 
reduzir as assimetrias em termos de escolarização. Estes são alguns dos elementos imprevistos que contribuiram 
para o adiamento dos nobres sonhos de muitos moçambicanos verem os seus filhos a estudar. 

O Nosso Compromisso na Formação do Capital Humano! 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Tomámos a decisão de proceder à abertura do Ano Lectivo de 2017 num Centro de Recursos para Educação 
Inclusiva, porque o ensino-aprendizagem para crianças com necessidades educativas especiais representa o nosso 
compromisso no domínio da provisão de Educação inclusiva. Os nossos alunos, os nossos filhos com problemas 
de fala, deficiência auditiva, visual, mental, físico-motora, entre outras, devem dispor de igual oportunidade de 
aprendizagem. Eles devem estar preparados para dar o seu contributo no desenvolvimento da sua pátria amada.

Queremos que os centros de recursos sejam verdadeiras unidades de aprimoramento curricular, de capacitação 
de professores em metodologias específicas. As nossas escolas devem fomentar ambientes inclusivos, onde todos 
os alunos se sintam acarinhados, sem nenhuma espécie de discriminação. No Programa Quinquenal do Governo 
2015–2019, o compromisso da formação e educação do capital humano constitui um dos principais pilares da nossa 
acção governativa. 

Como temos vindo a afirmar, o desenvolvimento humano está associado ao processo educativo. A Educação deve 
servir de ferramenta essencial para a aquisição de conhecimentos e competências para a vida. Queremos que 
os alunos se confrontem, de forma livre e crítica, com a realidade local, tradicional e cultural do seu meio e do 
Moçambique real. Queremos formar o Homem do amanhã, autónomo, e com capacidade de argumentar e produzir 
alternativas de soluções sobre as preocupações do país.

Ao escolher o lema “Por Uma Educação de Qualidade Rumo ao Desenvolvimento Humano”, fazemo-lo porque a 
qualidade da nossa educação deve ser avaliada e decidida neste âmbito de realização, como um povo. É isso que nos 
move e justifica a nossa posição: somos por uma Educação focada no domínio da ciência e técnica, e da formação da 
personalidade dos moçambicanos.

Queremos que os nossos alunos saibam ser patriotas, saibam apreciar e valorizar a nossa cultura e as nossas línguas. 
Queremos que as futuras gerações consolidem a tradição de uma cultura de trabalho. Somos contrários a uma escola 
geradora de violência, de discriminação  de qualquer espécie. Por isso, viemos a esta cerimónia repetir que, para 
lograr esses objectivos que assentam no desenvolvimento do capital humano, urge prosseguir a linha que coloca a 
Escola como o centro do saber e da transmissão de valores morais e do conhecimento.

Daqui resulta a qualidade que queremos, que é adversa à simples transformação do slogan saber fazer, ser e estar, 
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num emaranhado oco de palavras que se repetem, desprovidas de conteúdo prático; mas sim como um caminho 
certeiro do futuro colectivo dos moçambicanos. 

Ensino Primário 

Neste nível de ensino é imperiosa a necessidade de garantir que as crianças que entram para a primeira classe 
adquiram as competências de Leitura, Escrita e Cálculo.

Significa que todos os alunos que terminam a segunda classe devem saber: expressar-se; ler; escrever e fazer 
cálculos. Isto é fundamental para o desenvolvimento e para o sucesso da criança nos níveis escolares que se seguem.

É ainda necessário assegurar que todas as crianças, raparigas e rapazes, tenham a oportunidade de frequentar e 
concluir todas as classes do Ensino Primário. Devemos, por isso, remover os obstáculos ainda prevalecentes  na 
frequência escolar, os obstáculos responsáveis pela desistência, sobretudo das raparigas. Por outro lado, não 
podemos ficar satisfeitos quando o nosso sistema de ensino assume características sempre experimentais. Temos 
de estabilizá-lo. As mudanças constantes não permitem avaliar o que está a falhar e o que está correcto. 

Igualmente, vamos reduzir a tendência de permanentes consultas ou audições sobre o que se sabe ou o que foi 
concebido e ainda não foi implementado. A inconsistência é sinónimo de insegurança.

Ensino Secundário 

No Ensino Secundário orientamos uma atenção redobrada para a eficácia do processo de ensino-aprendizagem ao 
longo de todo o ano lectivo. Ainda nos preocupam os resultados dos exames escolares neste subsistema.

Neste nível de ensino, uma atenção especial deve ser dada à educação da rapariga, para aumentar as oportunidades 
de empoderamento das alunas e, consequentemente, das mulheres. O ensino secundário é, na verdade, uma placa 
giratória, pois não só põe em contacto diferentes níveis etários, subsistemas de ensino e grupos sociais, como 
também concentra em si uma enorme complexidade de elementos que consideramos desafiadores. É igualmente 
uma fase em que se tem a responsabilidade de introduzir os jovens à idade adulta.

 A partir do Ano Lectivo de 2017, todos os alunos do Ensino Secundário passam a usar o livro único para cada disciplina 
e cada classe, em todo o território nacional. É uma experiência que deve ser aplicada com optimismo e avaliada com 
sentido crítico, com o objectivio de a aperfeiçoar cada vez mais. Encorajamos a adopção de medidas adicionais, como 
a provisão de outros materiais didácticos, laboratórios e desenvolvimento profissional contínuo dos professores, para 
o incremento da prestação do sector neste nível de ensino.

Ensino Técnico-profissional 

Neste subsistema de ensino encontra-se em curso uma profunda iniciativa governamental, com vista à transformação 
e consolidação do Ensino Técnico e da Formação Profissional. Estamos a falar da Reforma da Educação Profissional 
que visa estabelecer um sistema integrado, coerente, flexível e orientado para a demanda do Mercado de Trabalho. 

De forma estratégica, pretende-se, com a Reforma da Educação Profissional, estabelecer um quadro institucional 
para a sua gestão e financiamento. Pretende-se criar um sistema integrado de qualificações e formação, baseado 
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em padrões de competência, e aumentar a capacidade de fazer, de produzir. O Governo pretende desenvolver uma 
força de trabalho devidamente qualificada e dotada de competências profissionais, cultura de trabalho e espírito 
empreendedor.

Queremos que sejam formados homens e mulheres capazes de intervir efectivamente nos processos de 
desenvolvimento do país, através do aumento da produção e produtividade.

É tarefa dos Ministérios aumentar o acesso das populações à educação profissional, incluindo a formação não 
coberta pelo sistema formal, com o foco nos jovens e, com maior enfoque ainda, nas mulheres.

Senhores Gestores do Sistema de Educação em Moçambique, 

Um dos assuntos com que nos deparamos, quando exigimos o acesso e a massificação da Educação, são os efeitos 
que se consideram colaterais à qualidade. Muitas vezes, relacionamos a qualidade só com os resultados escolares ou 
com a satisfação do mercado. E vezes há que, embora correctamente, também restringimos a qualidade ao conjunto 
de condições materiais, infraestruturas e motivação dos educadores; qualificação dos docentes ou disponibilidade 
bibliográfica. 

O Governo quer muito mais! Queremos que a qualidade signifique a conquista de valores em todas as circunstâncias 
de ensino. A qualidade deve constituir a marca ou a imagem de cada estabelecimento escolar. Qualidade não deve 
significar reprovações massivas; da mesma forma que um bom desempenho não se deve traduzir, necessariamente, 
na transição de classe de alunos que ainda possuem lacunas evidentes. 

Portanto, a tarefa institucional é de articular os vários componentes, com vista à criação de uma imagem de qualidade 
reconhecida, isto é, à construção de valores em todas as suas dimensões.

Caros Compatriotas,

“A Educação é Tarefa de Todos Nós!”. Para o sucesso dos pontos que temos vindo a arrolar, impõem-se a participação 
activa de todos os actores do processo Educativo. Do Director de Escola, esperamos muita dedicação e competência. 
O professor que continue a ser o nosso maior activo no Sistema Educativo. Seja pai, mãe, educador, recreador, amigo: 
que se torne o verdadeiro parceiro de visão e experiência da construção de conhecimentos, assumindo o papel 
fundamental de promotor da aprendizagem.

O pai e/ou encarregado de educação deve se constituir no pólo de desenvolvimento moral e afectivo do educando. 
Do nosso querido aluno, esperamos que não falte à escola, que não desista de estudar e que cumpra com os seus 
deveres.

Queremos que, através da Ligação Escola-Comunidade, a escola interaja com a vida da comunidade, e o aluno 
aprenda a respeitar a nossa cultura e os nossos hábitos. Neste âmbito, convidamos a todos os actores para visitar e 
revisitar, ou se disseminem sempre que se afigurar necessário, as orientações que deixamos durante o Seminário de 
Capacitação dos Directores das Escolas Secundárias em Matérias de Gestão Escolar, a 22 de Fevereiro de 2016, na 
Cidade de Maputo.
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Ao incluirmos o Desenvolvimento Humano na Educação, e o Ensino Superior e o Ensino Técnico-Profissional na 
Ciência e Tecnologia, temos objectivos concretos, preconizados no nosso Plano Quinquenal do Governo 2015-2019: 
almejamos uma educação de qualidade em todos os níveis, porque queremos que a educação contribua para a 
redução da pobreza. Queremos que se formem Homens capazes de competir num mercado diversificado - seja ele 
nacional ou internacional.

A nossa educação deve formar homens e mulheres com sensibilidade para proteger a Biodiversidade, e reduzir a 
degradação do ambiente. A nossa educação deve, igualmente, garantir que o cidadão seja capaz de compreender 
e participar nos processos democráticos, nos processos de boa governação e na tomada de decisões de forma 
participativa e inclusiva.

Quero concluir, saudando ao Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, e a todos os funcionários que têm sabido envolver-se de forma 
desmedida, tornando a educação realizável no cenário nacional.

Saudação especial vai para todos os professores, mulheres e homens que, debaixo das adversidades a que temos 
estado a referir, dia e noite, lutam para que milhares de moçambicanos tenham a educação merecida.

Saudamo-los, acima de tudo, conscientes de que o cumprimento da sua missão ultrapassou, nalguns casos, o mero 
profissionalismo, e alcançou o topo do patriotismo. A todos eles vai a nossa palavra de apreço!

Quero, de forma sincera, reconhecer e agradecer, em nome dos moçambicanos, o apoio dos nossos parceiros de 
cooperação aqui representados, e outros ausentes. Sem o vosso apoio, numa fase em que os apoios foram restringidos 
para o nosso país, não seríamos capazes de fazer o que melhor fizemos no sector da Educação, em relação aos anos 
anteriores, e não só. Bem haja a cooperação internacional!

Com estas palavras, tenho o prazer de declarar oficialmente Aberto o Ano Lectivo de 2017, fazendo votos de um bom 
trabalho para todos. 

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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TIRAR A CRIANÇA DO CHÃO É CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO 
ENSINO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da cerimónia de Entrega de Carteiras

Tete, 25 de Novembro de 2017
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Senhora Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano; 

Senhor Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural; 

Senhor Governador da Província de Tete; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Tete; 

Senhores Membros do Governo Provincial de Tete; 

Ilustres Líderes Comunitários; 

Prezados Professores, Alunos, Pais e Encarregados de Educação; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Quando iniciamos o nosso ciclo de governação, fizemos um pacto com os moçambicanos. Dissemos que iríamos 
despender todas as nossas energias para melhor servir ao povo e à pátria. Assumimos como prioridade o 
desenvolvimento económico e social de todo o país. A nossa perspectiva de inclusão é a eliminação das desigualdades 
de acesso aos serviços públicos de qualidade. Aproveito, pois, esta ocasião, para saudar, de modo especial, aos 
munícipes de Tete. 

Tete constitui o palco a partir do qual lançamos esta iniciativa de tirar a criança do chão. Milhares de alunos espalhados 
pelas escolas do nosso país sairão do chão, ao disponibilizarmos este material fundamental - as carteiras escolares 
- que temos a honra de, simbolicamente, proceder à sua entrega. Trata-se de um processo que está a acontecer ao 
longo de todas as províncias do país.

O nosso ciclo de governação decidiu agir de forma extraordinária, volvidos quarenta anos de independência, com 
a criança a estudar ainda no chão. A iniciativa de tirar a criança do chão continuará de forma impetuosa, até que 
tenhamos alcançado a meta final. Por isso, quero usar esta oportunidade, em que materializamos parte do nosso 
compromisso, para saudar a todos os presentes e louvar o empenho daqueles que, de forma directa ou indirecta, tudo 
fizeram e têm feito para tornar realidade o sonho de tirar a criança do chão, nas nossas escolas.

Quero, igualmente, saudar a todos os moçambicanos por acreditarem que, unidos e em paz, podemos vencer as mais 
variadas adversidades que enfrentamos no processo de construção de uma Nação próspera. 

Compatriotas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Este problema concreto está a ser resolvido. Desde a heróica conquista da Independência nacional, o acesso de 
todos à educação continua a ser uma das nossas grandes prioridades. Para atingir este propósito, temos vindo a 
massificar a educação, expandindo, ano após ano, a prestação destes serviços junto das nossas comunidades, isto é, 
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aproximando cada vez mais a educação ao cidadão. 

Os esforços do governo, das comunidades e dos nossos parceiros permitiram que reduzíssemos a taxa de 
analfabetismo para 45%. Presentemente, em cada cem moçambicanos, cinquenta e cinco podem ler, escrever e 
fazer contas. Como resultado dos esforços empreendidos, a taxa líquida de escolaridade aos seis anos, no país e na 
primeira classe, subiu para 86.5%. 

Apesar dos sucessos alcançados, em termos de acesso à educação, ainda persistem problemas de qualidade. 
Temos consciência de que mais do que alcançar as metas, devemo-nos preocupar em melhorar as condições de 
aprendizagem. Os alunos devem saber ler e escrever letras, sílabas, palavras, frases e textos e, por essa via, adquirir 
as competências requeridas na vida ou nos níveis e classes subsequentes.

Sabemos que, além de professores qualitativamente formados, escolas com salas de aula adequadas e material 
didáctico especificamente concebido, a disponibilidade de carteiras nas salas de aula influencia positivamente o 
alcance de um ensino de qualidade. O Governo está empenhado na busca de soluções inovadoras para suprimir o 
défice em carteiras escolares que, actualmente, situa-se em cerca de oitocentas mil. As províncias da Zambézia, 
Nampula e Niassa são as que apresentam maior défice, com mais de metade das necessidades. 

Considerando que a maioria das nossas escolas funcionam em dois turnos, estimamos que perto de três milhões de 
alunos, dos seis aos dezassete anos, estão sem carteiras. Cientes da importância da carteira escolar, para a melhoria 
das condições de aprendizagem, assumimos como prioridade a meta quinquenal de 2015-2019, para a aquisição de 
setecentas mil carteiras. 

Foi assim que, entre 2015 e 2016, adquirimos e distribuímos um total de cento e cinquenta e uma mil carteiras. A este 
número, juntam-se mais quarenta mil e seiscentas carteiras adquiridas e distribuídas até ao terceiro trimestre do ano 
em curso, perfazendo cento e noventa e uma mil e seiscentas. Portanto, desde 2015, até hoje, conseguimos cumprir 
27% da meta definida. Se tomarmos ainda em conta que o preço unitário médio da carteira, no mercado nacional, 
é de perto de cinco mil meticais, seriam necessários cerca de quatro mil milhões de meticais para, apenas, repor as 
carteiras actualmente em falta nas escolas. 

Este valor é bastante significativo, o que, desde logo, nos impeliu a imaginar sobre outras formas, mais inovadoras, 
para suprir o actual défice. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Como sabeis, o nosso país é rico em recursos naturais, entre os quais os florestais, de onde provém a madeira 
das mais variadas espécies, que podem ser fonte de ganhos para a economia, em geral, e para as comunidades. 
Lamentavelmente, estes recursos, que nos foram dados pela mãe natureza, nem sempre foram explorados de forma 
sustentável e responsável. Temos assistido a um processo de desflorestamento desenfreado para fins de contrabando 
da madeira. 

O desflorestamento não provoca apenas danos graves ao ambiente; também sonega importantes receitas ao Estado 
e benefícios às comunidades. Foi para travar esse mal que, como Governo, apostámos num processo de reforma. 
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Concebemos um novo modelo de fiscalização e recolha de toda a madeira abatida de forma ilícita. Refiro-me à 
“Operação Tronco”, lançada a 1 de Março pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. A “Operação 
Tronco” constitui-se na confiscação de madeira ilegal, como forma de estancar a delapidação de recursos florestais 
no país. 

Esta operação, pela sua natureza educativa, não só está a resultar na redução da perda de divisas, como também e, 
neste caso concreto, na solução do problema da falta de carteiras nas nossas escolas. A “Operação Tronco” está a 
dinamizar a nossa indústria, criando riqueza e emprego no processo.

Para acelerar e diversificar o apetrechamento das escolas em carteiras, o Governo decidiu alocar parte considerável 
da madeira extraída à margem da lei para o fabrico de carteiras escolares. Através da iniciativa ‘Operação Tronco’, 
serão disponibilizados, até ao fim de 2018, cento e quarenta mil novas carteiras. O sucesso desta abordagem 
passará pelo incremento da capacidade do empresariado nacional, para responder à grande demanda, em termos 
de produção de madeira limpa e seca para o fabrico das quantidades de carteiras necessárias, capaz de sanar o 
problema a curto prazo. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Encorajamos o nosso empresariado a envolver-se na empreitada comercial de produção de carteiras. Acreditamos 
que o seu envolvimento não só será rentável para as empresas, como também ajudará na criação de novos postos 
de emprego. 

A par do empresariado nacional, as escolas técnicas e os centros de formação profissional são chamados a juntar-se 
aos esforços do Governo no fabrico e na reparação de carteiras. É preciso fazer desta actividade uma oportunidade 
para actividades práticas dos formandos, e no contexto da produção escolar. Por conseguinte, é pertinente que cada 
um dos nossos governos distritais tenha, no seu leque de prioridades, o ponto de situação das carteiras, devendo 
cada distrito dispor de planos que não só envolvem a aquisição de novas unidades, mas também a sua conservação, 
manutenção e reparação. 

Em cada escola, o bom uso da carteira, a sua manutenção e reparação imediata, em caso de algum dano, por mais 
pequeno que seja, deve ser prática permanente. Os professores e gestores escolares devem envolver os alunos, os 
pais e encarregados de educação e a comunidade, em geral, na adopção de medidas que garantam a durabilidade e 
manutenção da carteira e do mobiliário escolar. 

As escolas secundárias devem recorrer ao uso de pequenas unidades de reparação de carteiras, onde os próprios 
alunos se envolvam. A avaliação do desempenho dos nossos gestores escolares deve incluir a sua capacidade e 
criatividade para solucionar o problema de crianças sentadas no chão. O Director Distrital de Educação e o Director 
da Escola devem ter a consciência de que não é normal ser director de alunos que estudam sentados no chão.

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Caros Presentes, 

Queremos, igualmente, com este gesto, educar as crianças e alertar à sociedade, em geral, a não enveredar pelo 
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caminho da exploração ilícita e desregrada dos recursos naturais do país, pois, o seu uso sustentável pode constituir 
uma mais-valia para todos os moçambicanos. O Programa “Uma Escola, Uma Floresta” é outra actividade que 
continuamos a incentivar, pois a madeira produzida hoje será a carteira de amanhã. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Temos consciência de que a Educação e o desenvolvimento do capital humano não podem ser responsabilidade 
exclusiva do Governo. É uma missão tão gigantesca, quanto abrangente, que a sua consecução só pode ser tangível 
com múltiplos intervenientes. Por isso, convidamos mais parceiros a aderirem a este movimento. 

Mais do que produzir novas carteiras, todos nós somos chamados a redobrar os esforços para anular qualquer 
tentativa de vandalização ou extravio de carteiras e outros bens nas instituições públicas. 

Quero usar esta oportunidade para saudar a todos os alunos e professores de Moçambique, que se encontram na 
fase das avaliações finais. Ao professor, em especial, queremos recordar que a sua atitude tem influência directa na 
educação do aluno. É preciso honrar a profissão e dignificar a admiração e o respeito do povo que, mesmo vivendo 
adversidades, procura acarinhar o professor. 

Antes de terminar, reitero o nosso profundo reconhecimento aos empresários, e outros parceiros do Governo, nesta 
iniciativa que constitui um exemplo vivo de como a solidariedade e a união fazem a força que gera o desenvolvimento 
e o bem-estar que tanto almejamos.

Com estas breves palavras, declaro lançado o Programa Nacional de Produção e Distribuição de Carteiras Escolares, 
para que nenhuma criança moçambicana estude sentada no chão. 

Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado.
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ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL COMO FORMA DE CONFERIR UM VALOR AINDA 
MAIOR À VIDA

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da inauguração do Instituto de Ciências de Saúde do Infulene

Cidade de Maputo, 1 de Junho de 2017
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Senhora Ministra da Saúde;

Senhora Governadora da Cidade de Maputo;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;

Senhores Membros do Governo da República de Moçambique;

Caro Representante da Agência Japonesa para Cooperação Internacional (JICA);

Ilustres Líderes Comunitários; 

Estimados Gestores do Instituto de Ciências de Saúde do Infulene;

Caros Professores e Estudantes;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O Plano Estratégico do Sector da Saúde 2014-2019 refere que “a saúde é a condição essencial para o desenvolvimento 
dos indivíduos, das comunidades e do país no geral”. Esta é uma razão mais do que suficiente para, hoje, estarmos 
aqui reunidos e a celebrar esta inauguração. 

O Distrito de Ka-Mubukwana, em particular o Bairro do Infulene, entra no mapa da forja dos futuros profissionais de 
saúde que irão conferir um valor ainda maior à vida dos moçambicanos. Por isso, aclamo o empenho e dedicação 
do Ministério da Saúde, do Governo da Cidade de Maputo e do Município da Cidade de Maputo, na edificação desta 
infra-estrutura pública, vocacionada para a formação de técnicos, com o fim último de prover saúde a mulheres e 
homens desta nação.

Ao Governo do Japão, através da JICA, dedicamos uma palavra de agradecimento por, mais uma vez, estar de mãos 
dadas com o Governo moçambicano na promoção do desenvolvimento humano e económico do país, através da 
construção desta infra-estrutura especializada para a formação de capital humano.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Este Instituto faz parte de um pacote de medidas que o nosso Governo estruturou para responder à pertinência de 
mais recursos humanos na área da saúde, que ainda são insuficientes. Aqui, estamos diante de um dos momentos 
consagradores do ensino técnico profissional, num dos seus ramos mais importantes, especializado em ensinar 
como se cuida da vida das pessoas.

Com a qualidade destas infra-estruturas, que tivemos oportunidade de visitar, é nossa expectativa que tenhamos 
dado um passo importante para a frente, que é o de prover saúde de qualidade para o nosso povo.

Neste diapasão, pretendemos que este Instituto funcione dentro dos padrões, dentro dos parâmetros de qualidade 
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internacionalmente concebidos para a área de formação de técnicos de saúde. É nossa expectativa que este Instituto 
seja eficaz e eficiente, e que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidades, 
gestão e atitudes que respondam às necessidades do desenvolvimento integrado e inclusivo do país.

Há necessidade de criar uma capacidade de resposta, para que os profissionais formados aqui sejam, efectivamente, 
capazes de resolver problemas de saúde pública nas zonas mais recôndidas do nosso território nacional. Queremos 
que o processo de ensino e aprendizagem coloque o aluno na sua centralidade, tendo o professor como facilitador.

Queremos também que os serviços e cuidados de saúde estejam cada vez mais humanizados. A responsabilidade de 
garantir a manutenção e conservação destas instalações, bem como dos equipamentos hospitalares existentes, deve 
ser de todos nós.

Nestes termos, ciente de que o “Ensino Técnico Profissional pode Conferir Um Valor Ainda Maior à Vida da Nossa 
População”, tenho a distinta honra de anunciar inaugurado o Instituto de Ciências de Saúde do Infulene.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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COLOCANDO A CIÊNCIA AO SERVIÇO DA COMUNIDADE

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,  
na cerimónia de graduação da Universidade Pedagógica-Delegação de Nampula

 Nampula, 08 de Setembro de 2017
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Senhora Vice-Ministra da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional;

Senhor Governador da Província de Nampula;

Magnífico Reitor da Universidade Pedagógica  de Moçambique;

Senhor Administrador do Distrito de Nampula;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nampula;

Senhores Membros do Governo Provincial;

Magníficos Reitores, Vice-Reitores e Directores das Instituições de Ensino Superior aqui presentes;

Senhores Membros dos Órgãos Colegiais e de Direcção Central, e da Delegação de Nampula;

Caros Docentes e Funcionários da Universidade Pedagógica;

Distintos Graduados e Estudantes;

Caros Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Gostaria de iniciar com uma saudação a todos os presentes, e manifestar o meu profundo agrado por participar nesta 
XIV Cerimónia de Graduação da Universidade Pedagógica – Delegação de Nampula. Foi nesta delegação que, como 
se disse, no ano zero, dei a minha contribuição para a sua instalação, mobilizando recursos para equipar o gabinete 
do seu primeiro Director. Esta é a primeira Cerimónia de Graduação da Universidade Pedagógica em que participo, na 
qualidade de Presidente da República. 

Quis a história que ela acontecesse exactamente nesta Delegação onde, durante cinco anos, dei a minha modesta 
contribuição como docente nas ciências matemáticas, álgebra, teoria do conjunto, estatísticas, entre outras. Por 
isso, agradeço à Direcção da Universidade Pedagógica por me ter endereçado o convite para, junto com os nossos 
graduados, partilharmos desta festa de significado ímpar que a todos nós orgulha, como moçambicanos.

Caros Convidados, 

O acto que temos o ensejo de presidir é um momento de elevado simbolismo porque, como país, vamos respondendo 
aos vários desafios decorrentes da necessidade de conferir conhecimentos aos moçambicanos. Vamos apostando 
no capital humano e incutindo novos valores, costumes, práticas e até atitudes, porém, sempre focados no supremo 
objectivo de induzir o crescimento e desenvolvimento do país. A nossa satisfação é indisfarçável, por notarmos que a 
Delegação da UP em Nampula tem crescido em tamanho e em maturidade ao longo destes anos. 

Para melhor compreenderem o que dizemos, recordamos que, quando foi criada em 1995, esta Delegação contava 
com apenas cinco docentes e nove funcionários do Corpo Técnico e Administrativo. Ministrava, unicamente, o curso 
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de Bacharelato em Ensino de Português. A sua criação respondia a um plano de longo prazo, de expansão do ensino 
superior por todo o País. Cumpria o ideal de aproximar, progressivamente, a academia ao povo moçambicano, de 
modo a impulsionar um desenvolvimento sustentável, equilibrado e inclusivo. 

A missão principal era dotar a zona norte do país de uma instituição de ensino superior de formação de professores. 
Volvidos vinte e dois anos, com orgulho, constatamos que esta Delegação, tal como as outras da mesma Universidade, 
cresceu e ganhou autonomia. Ela mostra-se capaz de prosseguir como Instituição de Ensino Superior, preparada para 
cumprir cabalmente o seu mandato. A UP-Nampula tornou realidade o sonho colectivo de prover quadros superiores 
para acelerar o crescimento e desenvolvimento nacional. Este crescimento demonstra, de forma prática, que a nossa 
política de desconcentração e descentralização, na Administração Pública Moçambicana, é um objectivo que está 
a ser sustentado e alcançado em todos os sectores, incluindo no ensino superior. O crescimento, em quantidade 
e qualidade, é uma clara justificativa para continuarmos a aprofundar o processo de redimensionamento da UP, de 
forma a conferir autonomia a diferentes Instituições e torná-las cada vez mais especializadas e vocacionadas em 
termos concretos, para a resolução das necessidades presentes. 

Estamos, assim, a pôr em acção um velho sonho, de tornar próximos  os processos de tomada de decisão sobre o 
ensino às populações locais, melhorando e agilizando a sua gestão, conferindo-a um cunho local, colocando-a mais 
próxima da realidade. Desta forma, colocaremos a Universidade cada vez mais ao serviço do povo, respondendo aos 
desafios das comunidades onde está inserida e incutindo novas formas de ser e estar, que induzam a profundas 
transformações sociais. 

Distintos Membros da Comunidade Académica, 

A formação de quadros, para alimentar a Administração Pública e o Sector Privado, enquadra-se na Prioridade II 
do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, que preconiza acções, visando “Desenvolver o Capital Humano e 
Social”. 

Por isso, o nosso processo governativo assenta no modelo altamente técnico dos quadros, o que impõe uma 
abordagem formativa orientada para a qualidade e, consequentemente, para a existência de instituições devidamente 
preparadas para o efeito.

 Reconhecemos, como Governo, o trabalho que têm realizado no cumprimento da Missão da UP, de “formação 
superior de professores para todos os níveis de ensino, e de outros profissionais para a área da educação e afins, bem 
como a investigação e a extensão”; ou, em suma, o Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Com a formação de quadros, reforçamos a nossa capacidade de realização de actividades sociais e económicas 
necessárias para o desenvolvimento socio-económico sustentável e integrado do País. Na componente pesquisa, 
observamos, com muito agrado, os progressos significativos registados e traduzidos no aumento de projectos de 
investigação, nacionais e internacionais, que estão cada vez mais alinhados com as nossas prioridades de governação. 
Sentimos, porém, que ainda é possível, e é preciso, fazer muito mais e melhor. 

A pesquisa deve ocupar o seu lugar de alavanca do nosso progresso sócio-económico e, por isso mesmo, cada vez 
mais alinhada com os desafios locais de desenvolvimento. 
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Acreditamos que os currículos que incluem estudos relacionados com as ciências agrárias, recursos hídricos, 
faunísticos, protecção de riscos ambientais, adaptação às mudanças climáticas, bem como as tecnologias de ensino 
e o acesso a materiais mais baratos de ensino, podem contribuir para a realização de alguns objectivos estratégicos 
do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 como, por exemplo, a criação de emprego, o aumento da produção e 
produtividade em todos os sectores, com ênfase para a agricultura.

 Queremos desafiar-vos a não descansarem, enquanto o vosso trabalho não resolver, plenamente, as necessidades 
das comunidades, começando pela Cidade de Nampula e seus arredores. 

No que diz respeito à extensão, apelamos que continuem a envidar esforços no sentido de aumentar as intervenções 
nas comunidades, aplicando o que se ensina e se pesquisa, para transformar a realidade social e económica em 
ganhos tangíveis para a população. Isto só é possível se conseguirmos influenciar positivamente os hábitos e 
costumes seculares, crenças e outras concepções sociais contrárias ao progresso. 

Queremos também lançar-vos o desafio de se pautarem por uma atitude cada vez mais ousada e inovadora. Adoptem 
critérios de gestão que concorram para mais produção e produtividade científica e pedagógica, com base em altos 
padrões de excelência. A vossa visão, como UP, é clara; e, como Governo, queremos encorajar-vos a transformá-la 
numa prática quotidiana e não somente uma intenção figurativa. 

Caros Graduados, 

Este dia é dedicado a vós, aos vossos familiares e à nossa Sociedade, em geral. Felicitamos as centenas de homens e 
mulheres que hoje graduam, por terem, merecidamente, alcançado este patamar na sua formação. Hoje estão melhor 
capacitados do que ontem, para contribuir na busca de melhores caminhos para a criação do bem-estar e promoção 
do desenvolvimento no país. Passam a dispor de credenciais e competências para ajudar ao Governo na identificação 
de questões essenciais de desenvolvimento e a encontrar soluções eficazes para as mesmas. 

Ainda nesta semana, dirigimo-nos aos engenheiros, no seu Congresso. Recordamo-los que o engenheiro não comenta 
problemas. O engenheiro analisa e procura soluções. Queremos, por isso, com este ditame, influenciar aos nossos 
jovens, hoje graduados, para adoptarem esta postura. 

Juntem-se a milhões de braços e formem uma só força que, pedra-a-pedra, se empenha na construção da nossa 
Pátria Amada. As cerimónias de graduação não são meros encontros de festejo. São momentos de colheita, mas 
também de reflexão, análise e planificação, para melhor desempenharmos o nosso papel como cidadãos e tornarmo-
nos, doravante, mais úteis à sociedade. 

Espera-se de cada um de vós uma atitude empreendedora que possa resultar na criação de auto-emprego e na 
criação de postos de trabalho para os vossos concidadãos. Libertem-se de protestos de dependência profissional, 
ou de que o graduado deve ser automaticamente empregado ou assalariado. A atitude empreendedora deve, 
também, manifestar-se através de uma postura mais proactiva e inovadora nos vossos postos de trabalho, dentro 
das empresas, das instituições público-privadas e de outras organizações, na busca das melhores soluções para a 
consecução dos objectivos definidos.

 Da Universidade, carregam valores importantes, nomeadamente: Autonomia, Liberdade, Excelência, Confiança, 
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Responsabilidade Social, Justiça e Equidade. 

Esses, e mais valores, devem servir de inspiração para o cultivo de outros valores de importância extrema no contexto 
do patriotismo, sentido de bem servir e Identidade Moçambicana.

 Recordem-se sempre de que, antes de tudo, cada um de vós é moçambicano. É também vosso dever contribuir para 
consolidar a Unidade Nacional, a Paz e a Soberania, factores indispensáveis para a construção de uma Nação forte e 
próspera. Espera-se que sejam agentes disseminadores de conhecimentos gerais e técnicos, aqui adquiridos, junto 
daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de frequentar uma universidade, gerando um efeito multiplicador.

Estejam igualmente preparados para debater esses conhecimentos num processo livre e de confrontação 
multifacetada com a prática, permitindo a sua validação e aprimoramento. Fazemos votos de que usem o 
conhecimento científico e ajudem na tomada de decisões mais informadas, mais racionais, provadas na prática e, 
por isso, cobertas de cientificidade. 

Sejam como as rosas que, quando se abrem, perfumam o ar, melhoram o ambiente e oferecem conforto. Ensinem, 
difundam, espalhem o conhecimento e tornem-se modelos e parâmetros de comparação. Promovam a educação 
cívica e moral, incutam o espírito da identidade moçambicana, do patriotismo, da Unidade Nacional e de valores 
como a Paz e Amor à Pátria. O povo moçambicano confia em vocês! 

Caros Gestores da UP, 

Estimados Graduados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Felicitamos de forma efusiva à direcção da UP, no geral, e, particularmente, à delegação de Nampula, por colocar, 
hoje, à disposição do país, mais um grupo de graduados de nível superior, um grupo significativo. Felicitamos os 
graduados que, com abnegação e dedicação, terminaram esta jornada, e agradecemos aos seus familiares, que 
foram fundamentais para esta concretização. Reconhecemos o empenho de todos os trabalhadores da Universidade 
Pedagógica, em geral, e da delegação de Nampula, em particular; da população da cidade de Nampula e de todos os 
que, directa ou indirectamente, contribuíram para que este dia chegasse. 

Reservo estas últimas palavras para apelar a todos os moçambicanos, em particular à comunidade universitária 
de todo o território nacional, para, juntos, edificarmos o processo de paz e reconciliação. Vamos todos ser pombas 
brancas, que amam e cultivam a paz. Sejamos portadores da mensagem de Paz, agentes da reconciliação, 
consequentes defensores da tranquilidade, moçambicanos unidos no abraço e no sonho, porque unidos e em paz 
somos mais fortes. 

Muito Obrigado!
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UNIVERSIDADE NACHINGWEA

HONRANDO OS MAIS NOBRES VALORES DE PATRIOTISMO FORJADOS NO CENTRO 
DE PREPARAÇÃO POLÍTICO-MILITAR DE NACHINGWEA

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,  
por ocasião da Cerimónia de Graduação dos Primeiros Licenciados da Universidade Nachingwea 

(UNA), no Posto Administrativo da Machava, Cidade da Matola, Província de Maputo

Matola, 27 de Junho de 2017



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 195

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO    |  CAPÍTULO III

Magnífico Reitor da Universidade Nachingwea;

Senhor Armando Emílio Guebuza, Antigo Presidente da República;

Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional;

Senhores Membros do Conselho de Ministros;

Senhores Vice-Ministros;

Senhor Governador da Província de Maputo;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade da Matola;

Magníficos Reitores, Vice-Reitores e Directores Gerais das Instituições de Ensino

Superior aqui Presentes;

Estimados Dirigentes do Partido FRELIMO, Patronos da UNA;

Senhores Membros do Conselho de Direcção da UNA;

Estimados Líderes Comunitários;

Caros Docentes;

Distintos Estudantes, Trabalhadores e Colaboradores da Universidade

Nachingwea;

Caros Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Na vida só colhe quem semeou. E, na tradição moçambicana, é comum, inclusive, organizarem-se festas, para celebrar 
os resultados das colheitas. Hoje, depois de pouco mais de quatro anos de sementeira, a Universidade Nachingwea 
convidou-nos para testemunhar a sua colheita. Com esta cerimónia, estamos a graduar os primeiros licenciados 
formados nesta instituição: estamos a colher.

Por isso, foi com regozijo que aceitamos o convite de virmos participar nesta festa tão expressiva que fica registada 
nos anais da história da UNA como a primeira cerimónia de graduação realizada por esta universidade privada, cujo 
proprietário é o Partido FRELIMO. Isso é razão suficiente para dedicar uma palavra de apreço à direcção, trabalhadores 
e docentes desta instituição de ensino superior, pelo trabalho abnegado que têm vindo a desenvolver em prol da 
educação em Moçambique.

As nossas saudações são merecidamente endereçadas, de forma particular, aos pais e encarregados de educação, 
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por terem confiado o futuro dos filhos e parentes a esta jovem Universidade.

Não poderia dar continuidade à minha intervenção, sem felicitar de forma suprema aos verdadeiros donos desta 
festa, os graduandos, pelo diploma que acabaram de conquistar.

Esta é uma prova inequívoca de que, ao longo dos quatro anos de formação fizeram-na, com dedicação, devoção e 
firmeza, para vencerem várias adversidades, para aqui chegarem. Parabéns a todos os graduados!

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

No passado dia 25 de Junho celebramos a passagem do quadragésimo segundo aniversário da nossa Independência 
Nacional. Uma conquista alcançada com a grande contribuição dos jovens do 25 de Setembro. Jovens devidamente 
treinados e formados no Centro de Preparação Político-Militar de Nachingwea, na Tanzânia. Como se pode depreender, 
a Universidade de Nachingwea ostenta o mítico, emblemático e venerado nome que se confunde com a história de 
nascimento do Estado moçambicano. Para dignificar o seu nome, a Universidade Nachingwea só pode esmerar-
se; para honrar os mais nobres valores de moçambicanidade, forjados no Centro de Preparação Político-Militar de 
Nachingwea, formando estudantes de qualidade.

Senhores Membros do Conselho de Direcção da UNA;

Caros Docentes,

As escrituras sagradas advertem-nos que: “Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem uma árvore má 
produzindo bom fruto. Cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos”. Esta é a expectativa dos moçambicanos 
e do mundo em relação à colheita dos primeiros frutos da UNA. Daqui, estes frutos vão ao crivo do mercado 
socioprofissional. É no mercado onde a sociedade irá avaliar a qualidade da UNA, a partir dos seus frutos, ou seja, a 
partir dos seus graduados.

Se forem bons frutos, serão absorvidos pelo mercado e pela sociedade. Com isso, queremos dizer que a ciência, a 
técnica e a tecnologia só têm valor quando colocados  em benefício do consumidor, do cidadão. O conhecimento 
adquirido deve ajudar a transformar os recursos que a natureza oferece em riquezas para o benefício da sociedade.

A ciência, quando desenquadrada dos fins sociais, económicos e culturais da comunidade, pode gerar entraves 
ao desenvolvimento. Estamos aqui para manifestar o nosso desejo de ver o graduando da UNA a esboçar soluções 
pragmáticas que vão contribuir para o melhoramento das condições de vida das nossas populações. Sendo 
este o primeiro produto, será importante que a direcção da UNA faça o acompanhamento do enquadramento 
socioprofissional dos graduados, para aferir o nível da sua aceitabilidade no mercado. 

No processo de acompanhamento, a UNA terá a possibilidade de efectuar os reajustes necessários, na formação de 
estudantes, visando o constante melhoramento do produto desta Universidade. Na verdade, o Governo projecta que, 
até 2020, Moçambique tenha “um ensino superior em expansão, com equilíbrio e qualidade, guiando-se pelo princípio 
da democraticidade, desenvolvendo actividades produtoras de conhecimento e que seja objecto de reconhecimento 
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nacional e internacional.”

Neste prisma, tanto à UNA, como a todas as outras instituições de ensino superior em Moçambique, endossamos o 
desafio de não só se preocuparem com a formação científica, mas também com a educação do indivíduo. É preciso 
transmitir valores éticos e morais universalmente aceites, valores de humanismo, de paz, de respeito, de honestidade, 
de justiça e da cultura de trabalho.

Caros Estudantes e Distintos Graduados,

A sociedade e vossos parentes depositam em vocês grandes esperanças: de que irão contribuir na resolução de várias 
preocupações que apoquentam a sociedade. Foi pensando nisso que, apesar das várias dificuldades, se sacrificaram 
para conseguirem manter-vos na faculdade durante os cerca de quatros anos da vossa formação.

Dos Licenciados em Direito, os moçambicanos esperam por uma justiça que os identifique, que os sirva e defenda os 
seus interesses. Dos agrónomos, o país não está a espera de mais homens para aumentarem a fila dos que procuram 
emprego; espera jovens proactivos que, tendo a terra e o conhecimento científico, usem-na para trabalhar e produzir 
riqueza.

Dos economistas, quadros que contribuam para garantir a viabilidade de toda a actividade económica. O nosso 
economista deve compreender e estudar os processos capazes de promover o desenvolvimento sustentável do País.

Dos Licenciados em Administração Pública, o país espera que contribuam para o melhoramento dos sistemas de 
Organização, Planificação, Direcção e Controle das instituições. A sociedade espera que contribuam para a melhoria 
da gestão e administração da coisa pública, de modo a servirem cada vez melhor o cidadão e disseminar a cultura de 
trabalho e responsabilidade no seio dos funcionários.

Um país não se desenvolve com pacotes de reivindicações, acusações e com recurso à violência; nem comentando 
o trabalho dos que trabalham e dos que já produzem. O graduado da UNA deve fazer diferença. Tendo em conta os 
impactos da globalização no domínio da empregabilidade, ao entrarem no mercado de trabalho, saibam que estarão a 
competir com todos os profissionais formados em todo o território nacional, nos países da região e no mundo inteiro. 
Por isso, no mercado, pensem globalmente; mas actuem localmente. Só assim estarão em condições de ombrearem 
com quadros formados em outras instituições do ensino superior, incluindo os estrangeiros.

Os primogénitos graduados da UNA carregam grandes responsabilidades para o sucesso das próximas gerações de 
graduados. A nossa maior alegria é: honrar os nossos heróis com a produção de conhecimento científico.

Bem haja a Universidade Nachingwea!

Muito obrigado pela atenção!



INCLUSÃO SOCIAL III198

INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS LABORAIS 
ALBERTO CASSIMO

UMA CONTRIBUIÇÃO SALIENTE NA LUTA PELA FORMAÇÃO E BEM-ESTAR DOS 
MOÇAMBICANOS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da inauguração do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto 

Cassimo, no Distrito de Chongoene, Província de Gaza

Chongoene, 13 de Julho de 2017
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Senhor Vice-Ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social; 

Senhora Governadora da Província de Gaza; 

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros; 

Senhor Governador da Província de Tete; 

Senhor Administrador do Distrito de Chongoene; 

Senhores Membros do Governo Provincial; 

Caros Gestores e Professores do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo, de 
Chongoene; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Quando, em 2016, o Governo decidiu elevar Chongoene à categoria administrativa de Distrito, fê-lo ciente de que 
esta parcela do país, para fazer jus ao novo estatuto que ostenta, deverá ser apetrechada com novas infra-estruturas 
administrativas, económicas e sociais. É nesse contexto que está em construção o Palácio de Justiça do Distrito, que 
vai aglutinar, num único edifício, a Procuradoria, o Tribunal, a PRM, o IPAJ, entre outras instituições afins. Em paralelo, 
estão em construção as novas sedes das localidades de Muzingane e Ciaia.

Construímos a nova estação de bombagem para o Regadio do Baixo Limpopo, que já está em fase conclusiva. A 
par destas infra-estruturas, foram abertos, recentemente, cerca de 15 furos de água, entre outras infra-estruturas 
económicas e sociais programadas e em implantação.

Por essa razão, é com sentimento de júbilo e satisfação que estamos aqui, para dirigir a cerimónia da entrega formal 
do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo, de Chongoene. 

Por isso, quero felicitar o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, e o Governo da Província de Gaza, 
pela sábia decisão de implantarem esta infra-estrutura de suma importância para a formação do capital humano do 
distrito, da província e do país no geral.

 Ao governo e população de Chongoene, agradecemos a excelente recepção e organização deste evento; mas, acima 
de tudo, o encorajamento que nos transmitiram, por estarmos a liderar esta iniciativa - que visa melhorar os níveis 
de empregabilidade do nosso povo, especialmente entre  os jovens deste distrito e desta província. Muito obrigado 
população de Chongoene!

 Quando pegamos o volante para conduzir esta nação, em 2015, comprometemo-nos a dirigir o país rumo à criação de 
mais empregos, aumento da produção, da produtividade e competitividade, visando a melhoria do bem-estar do povo 
moçambicano. Decorrente desse compromisso, o desenvolvimento do capital humano e social está pautado como a 
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segunda prioridade do nosso Programa Quinquenal do Governo. 

Com efeito, só no primeiro semestre deste ano, foram formadas 52.901 pessoas, maioritariamente jovens, das quais, 
17.865 são do sexo feminino. Este resultado representa o cumprimento da meta anual, em 42%, e um crescimento de 
13% em relação a igual período do ano passado.

 Com estes resultados, quando adicionados aos 235.792 formados em 2015 e 2016, constatamos, com satisfação, que 
já alcançamos, coincidentemente, cerca de 42 % da nossa meta para o Quinquénio. Em palavras simples, diríamos 
que as coisas estão a acontecer paulatinamente.

 Nestes termos, a inauguração deste Instituto constitui mais uma ferramenta para acelerarmos a implementação do 
nosso Programa Quinquenal do Governo, através de um Sistema Educativo que garante a aquisição das competências 
requeridas, ao nível de conhecimentos e habilidades, que respondam às necessidades actuais do mercado de 
emprego. 

Trata-se, como ficamos a saber, de um centro de formação com capacidade para albergar, de uma única vez, 
100 formandos. O centro lecciona as especialidades de Electricidade Instaladora, Corte e Costura, Canalização, 
Refrigeração e Climatização, Serralharia Geral, Carpintaria e Marcenaria. Os cursos desenhados para este centro 
respondem à demanda dos sectores produtivos.

 Cientes de que esta província tem um histórico de exportação de mão-de-obra para África do Sul, os jovens de Gaza 
têm neste Instituto uma excelente oportunidade de se especializarem, ganhando competências que lhes possam 
abrir janelas para um emprego mais digno e sustentável, internamente ou além-fronteira.

O Governo continuará a apostar na criação de mais oportunidades de formação profissional, com vista a capacitar 
os jovens para o auto-emprego e incutir o espírito empreendedor, que é a alternativa viável para o combate ao 
desemprego. É diante disso que os nossos centros de formação profissional, em Moçambique, estão a elevar os 
seus padrões de qualidade e competências, que permitem uma formação sólida com aceitabilidade dentro e fora de 
Moçambique.

Distintos Participantes, 

A inauguração desta infra-estrutura deve ser vista no quadro da nossa luta pelo bem-estar do povo moçambicano. 
Uma luta que, como povo e nação, abraçámo-la com sentido de missão e responsabilidade. E esta conquista inspira-
nos a continuar, com maior firmeza, a nossa caminhada rumo ao bem-estar dos moçambicanos.

Por isso, aos Gestores: gostaria de vos desafiar a esmerarem-se, no sentido de, o mais rápido possível, obterem 
a certificação internacional deste estabelecimento. É também nossa expectativa que saibam conservar estas 
instalações, para que continuem a oferecer conforto tanto para vós como para os formandos.

 Aos formandos, o nosso sonho é, de aqui a algum tempo, convidarem-nos para virmos inaugurar as vossas oficinas, 
carpintarias, serralharias, alfaiatarias; as obras construídas por vocês, entre outros empreendimentos que estiverem 
a dirigir.
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A terminar, convocamos, uma vez mais, a cada um dos moçambicanos, a fazer parte desta luta, tralhando e adensando 
a nossa certeza de que Moçambique está de volta.

Nestes termos, tenho a honra de anunciar, formalmente, a entrega desta infra-estrutura de produção de capacidades. 

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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POR UMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 
DO PAÍS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto  Nyusi, Presidente da República de Moçambique,  
por ocasião da abertura da XXVI Reunião Nacional dos Directores do Ensino Técnico-Profissional

Maputo, 18 de Setembro de 2017
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Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional; 

Senhora Governadora da Cidade de Maputo; 

Senhor Presidente do Conselho De Administração da Autoridade Nacional da Educação Profissional; 

Caros Quadros e Técnicos do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional; 

Digníssimos Membros do Corpo Diplomático acreditado em Moçambique; 

Senhores Directores das Escolas e Institutos Técnico-Profissionais; 

Senhores Representantes dos Parceiros Sociais; 

Senhores Representantes dos Parceiros de Cooperação;   

Minhas Senhoras e Meus Senhores!

Quero começar por cumprimentar a todos os presentes nesta sala, que congrega os fazedores do ensino técnico-
profissional do nosso país, e seus parceiros, bem como por reiterar que é com um prazer renovado que me dirijo a 
todos vós. 

Saúdo, de modo particular, à equipa organizadora do evento, por se ter esmerado em proporcionar-nos a plataforma 
e o ambiente agradável de que precisamos para reflectir sobre as melhores formas de capitalizar as potencialidades 
que o país possui, deste sub-sistema de ensino, para estimular a produção e a produtividade. 

Gostaria, igualmente, de endereçar uma saudação especial a todos os Professores, em geral, e aos do Ensino Técnico 
Profissional, em particular, que, no seu dia-a-dia, se entregam abnegadamente às suas tarefas e, nalgumas vezes, 
em condições difíceis. São educadores que dão o melhor de si para que os nossos concidadãos, crianças e jovens, 
adquiram os saberes que amanhã os tornarão homens e mulheres responsáveis, com capacidade técnica e científica 
para intervir nos diversos processos de desenvolvimento de Moçambique.

Por conseguinte, agradecemos à equipa do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional 
pela iniciativa e pelo convite que nos foi formulado para procedermos à abertura deste evento, podendo colocar as 
nossas ideias, para serem discutidas neste importante fórum. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

O ensino, ou formação técnico-profissional em Moçambique, sempre foi e será apanágio do Governo; no entanto, ao 
longo dos anos, conheceu vários estágios de desenvolvimento.

O Programa Quinquenal do Governo 2015 – 2019 define como objectivo central: melhorar as condições de vida do 
povo moçambicano, aumentando o emprego, a produtividade e a competitividade.

Pretende-se criar riqueza e gerar um desenvolvimento equilibrado e inclusivo, num ambiente de paz, segurança, 
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harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os Moçambicanos. E uma das áreas prioritárias deste programa é o 
desenvolvimento do Capital Humano e Social.

Este encontro anual, que se realiza sob o lema “Por uma Educação Profissional para o Trabalho e Desenvolvimento 
do País”, congrega, na mesma sala, os fazedores deste sub-sistema de ensino, provenientes de todas as instituições 
técnicas, públicas e privadas existentes no nosso País, e constitui um momento privilegiado de debate e reflexão 
sobre a Educação Profissional em Moçambique.

 Como sabem, o nosso Governo está a implementar um amplo programa de Reforma da Educação Profissional, 
que tem como objectivo principal o estabelecimento de um Sistema de Educação Profissional integrado, coerente, 
flexível e orientado pela demanda do mercado de trabalho. A formação técnico-profissional tem as suas vantagens 
competitivas assentes no facto de permitir aos estudantes o acesso ao mercado de trabalho ou auto-emprego. Os 
seus programas, ou curricula, são estruturados com base na relação estreita e intrínseca entre o conhecimento 
técnico-científico e a prática (o saber fazer na prática). 

O mesmo não acontece com outros sub-sistemas de ensino - como é o caso do ensino geral, que municia o estudante 
de conhecimentos gerais para uma vasta aplicação, e não especifica. A Formação Técnico-Profissional, além de 
conhecimentos gerais, oferece competências técnicas e vocacionais específicas e necessárias para exercer uma 
determinada profissão ou ofício. Este é orientado para a rápida integração do estudante no mercado de trabalho, 
auto-emprego ou empreendedorismo, aplicando os conhecimentos técnicos e práticos adquiridos ao longo da sua 
formação. 

O Governo de Moçambique, meu Governo, consciente da importância do Ensino Técnico-Profissional no 
desenvolvimento do capital humano, definiu este sub-sistema de ensino como uma das prioridades na formação dos 
jovens que, em vários sectores da economia nacional, irão assegurar a operacionalização dos vários investimentos 
em curso e, por via disso, o desenvolvimento do país.

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

O Ensino Técnico-Profissional representou, tem representado e continuará a representar uma mais valia para 
Moçambique. Este sub-sistema de ensino permite que os moçambicanos participem nos projectos de exploração dos 
enormes recursos que o país detém. 

Para elucidarmos, a aposta do Governo no saber-fazer: Moçambique conta actualmente com mais de 40 escolas 
técnicas distribuídas por Maputo, Gaza, Inhambane, Zambézia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado, e tem registado um 
crescimento significativo, apesar de ser ainda muito pouco. Contudo, em geral, a mão-de-obra moçambicana não tem 
ainda as competências e habilidades técnicas necessárias para enfrentar os vários desafios que temos pela frente, o 
que constitui um constrangimento ao crescimento económico e ao investimento.

Nestes esforços o Governo conta com o envolvimento dos seus parceiros sociais, nacionais e estrangeiros, 
nomeadamente, empregadores, sindicatos, sociedade civil e investidores. No quadro das acções que temos vindo 
a desenvolver no domínio da Educação Profissional, destacamos a aprovação da Lei de Educação Profissional pela 
Assembleia da República. A aprovação da Lei da Educação Profissional constituiu um momento histórico, dado 
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que, pela primeira vez, o nosso país tem uma Lei que outorga a esta área a devida importância estratégica para o 
desenvolvimento e progresso que almejamos para Moçambique. 

A Lei da Educação Profissional é oportuna, também, por preconizar a adopção de mecanismos e instrumentos 
fundamentais para a modernização deste sub-sistema de ensino, comparável aos padrões regionais e internacionais 
que permitem a qualificação e valorização da força de trabalho moçambicana. Outrossim, a Lei é abrangente e, entre 
várias inovações, estabelece um novo quadro de Governação e Gestão da Educação Profissional, através da criação 
da Autoridade Nacional de Educação Profissional (ANEP). A ANEP é o órgão regulador da Educação Profissional em 
Moçambique, cuja gestão integra representantes do Governo, dos Empregadores, Sindicatos e Sociedade Civil.

Outra grande inovação, trazida pela Lei da Educação Profissional, é a criação do Fundo Nacional de Educação 
Profissional. Este é um novo mecanismo de financiamento da Educação Profissional, o qual, além do Estado, beneficia 
da contribuição financeira do Sector Empresarial, através de uma prestação mensal de 0.65%, calculada sobre a folha 
de salário de cada empresa contribuinte, mantendo o trabalhador isento desse encargo. Para a operacionalização 
deste mecanismo de financiamento, o Governo aprovou, recentemente, o Decreto que Regula o Fundo Nacional de 
Educação Profissional. Este fundo vai contribuir para a melhoria da qualidade de formação das nossas instituições e 
oferecer oportunidades de requalificação profissional aos trabalhadores das empresas contribuintes do Fundo.

A nossa expectativa, neste domínio, é ver um sector produtivo cada vez mais presente e actuante na definição do 
currículo de formação e na avaliação das competências dos graduados, como forma de assegurar a relevância e 
qualidade da formação. 

Caras e Caros Agentes de Formação Técnico-Profissional em Moçambique, 

Gostaria de optimizar o nosso tempo, na nossa qualidade partilhada de formadores, para trazer algumas reflexões 
que podem ser consideradas, de certo modo, profundas. Elas podem e devem ser avaliadas durante os vossos 
debates, de forma criativa e sem complexos nem limitações de pensamentos, numa perspectiva técnica, científica 
e profissionalmente viável. Hoje em dia, e cada vez mais, os países não estão apenas preocupados com o progresso 
económico mas, acima de tudo, com o Desenvolvimento Sustentável.

O Desenvolvimento Sustentável vai além da definição clássica de satisfazer as necessidades das gerações presentes, 
mas assegurando as das vindouras, para incorporar as preocupações com as mudanças climáticas, as crises 
financeiras, as desigualdades sociais, as instabilidades políticas e, até, os interesses internacionais do capital.

Foram essas dimensões que originaram a definição dos 17 Objectivos do Desenvolvimento Sustentável pela 
Organização das Nações Unidas em 2015, na Agenda 2030, e estas preocupações são uma realidade no nosso País.

 A 1 de Janeiro de 2016 entrou em vigor a resolução da ONU intitulada “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 
de Desenvolvimento Sustentável”, desdobrada em 169 metas, que foi aprovada, por unanimidade, por 193 estados-
membros da ONU, reunidos em Assembleia Geral. Esta nova agenda visa resolver as necessidades das pessoas, tanto 
nos países desenvolvidos assim como nos países em desenvolvimento, enfatizando que ninguém deve ser deixado 
para trás. Trata-se de uma agenda ambiciosa, que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, da 
promoção da paz, da justiça e de instituições eficazes.
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Leva em conta o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e procura obter avanços nas metas não 
alcançadas. O Resultado relacionado com a formação técnico professional, na agenda 2030, é o resultado 4, que refere 
o asseguramento à educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promoção  de oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida, para todos. 

Entre outros indicadores, a Agenda 2030 refere, ainda, que até 2030 deve-se aumentar, substancialmente, o número 
de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive, competências técnicas e profissionais para o 
emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Daí que devemos enveredar por um desenvolvimento sustentável, 
que bem definimos como sendo aquele que temos certeza de que nos levará a uma Nação forte, desenvolvida, 
unida, solidária e próspera, baseada nos nossos objectivos, na nossa visão e nos princípios de transparência e de 
oportunidades iguais no processo de distribuição da nossa riqueza.

Tal desenvolvimento, que emana de um progresso económico com dimensão humana, depende, dentre outros 
elementos, de uma estratégia de criação de competências técnico-profissionais assertiva, baseada no contexto 
sócio-económico e cultural nacional que hoje vivemos.

Esta pretensão coloca-nos novos desafios e novas oportunidades, para os mesmos velhos problemas e 
constrangimentos.  É imperioso, por isso, que repensemos e refinemos o papel da formação técnico-profissional, 
de maneira crítica e holística. É que, para Moçambique alcançar efectivamente os seus anseios e metas de 
desenvolvimento sustentável, temos que contar com uma capacidade efectiva e eficaz de formação de profissionais 
competentes, motivados e consciencializados para servir o País.

 Através da formação, devemos ser capazes de responder cabalmente às necessidades das indústrias investidoras, por 
um lado, e às das comunidades, por outro. Estes são os que poderíamos chamar de profissionais da sustentabilidade, 
enquanto agentes da transformação da nossa sociedade: de uma sociedade receptiva para uma participativa; de uma 
reactiva para uma pro-activa; e de uma sociedade globalizada para uma sociedade globalizante.

Além disso, Moçambique tem características agro-ecológicas apropriadas para o desenvolvimento do sector agrícola 
e da indústria florestal. Possui um grande potencial para o desenvolvimento do sector de energia (tanto hidroeléctrica 
como termoeléctrica) e actividades turísticas (tanto turismo de praia como turismo sinergético). 

Com efeito, quer falemos da agro-indústria, da pesquisa e exploração mineira, ou da indústria petro-química, da 
geração de energia, da indústria metalúrgica ou mesmo ligeira; quer falemos da indústria de turismo ou da logística, 
em todos esses sectores, a disponibilização de profissionais certificados e competentes é a chave da real inclusão.

Para isso, o País em geral, os Ministérios responsáveis pelas políticas da formação técnico-profissional, em particular, 
e as instituições de formação, em específico, devem jogar o seu papel de uma forma que também seja sustentável. 
Assim, hoje, mais do que nunca, urge investir o nosso tempo para reflectirmos sobre quão prontos estamos, 
como País, para responder à demanda e às exigências desses investimentos e das nossas próprias iniciativas de 
desenvolvimento, em termos de profissionais para operar as indústrias que emergem.



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 207

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO    |  CAPÍTULO III

Isso deve nos levar a reflectir sobre o nosso Sistema de Formação Técnico-Profissional, porque é desse sistema que 
esperamos que provenham os moçambicanos que devem operar e materializar essas oportunidades, no presente e 
no futuro. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Permitam-me, antes de estabelecer a ligação entre Formação Técnico-Profissional e Desenvolvimento Sustentável, 
debruçar-me um pouco sobre o conceito de sustentabilidade. 

O debate sobre sustentabilidade tem-se intensificado, junto com a preocupação crescente sobre a qualidade de 
ensino, as alterações climáticas, a crise financeira, as desigualdades sociais, a resiliência das infraestruturas e da 
nossa economia, entre outros. Surgem, daí, novos conceitos de sustentabilidade e o que deve ser, efectivamente, 
sustentável.

O conceito de sustentabilidade significa, cada vez mais, um processo dinâmico e progressivo, envolvendo várias 
dimensões e interpretações. Sustentável não se refere apenas ao tipo de interação humana com o mundo, que visa 
proteger, preservar ou conservar o meio ambiente, para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. 
Não se limita também à manutenção prolongada de entes ou processos económicos, sociais, culturais, políticos, 
institucionais ou físico-territoriais. Sustentabilidade é, sim, uma função complexa que combina, de uma maneira 
particular, cinco variáveis de estado relacionadas com a interdependência, a reciclagem, a parceria, a flexibilidade 
e a diversidade. Aplicando esta definição de sustentável à sociedade, então teremos que: se o objectivo dela é ser 
sustentável, ela terá de ser capaz de aplicar esta função complexa, que combina as cinco características acima 
mencionadas. É por esta razão que, cada vez mais, se defende que precisamos de mais do que um modelo de 
desenvolvimento.

Precisamos de vários modelos que estão interligados, interdependentes, e que reflectem visões de mundo localmente 
relevantes e culturalmente apropriadas.

Muitas das políticas actuais do sub-sistema do ensino técnico-profissional colocam esse modelo no centro das suas 
prioridades; mas, muitas vezes, isso não passa de uma retórica fácil de recitar que, na prática, não se repercute. 
Devemos, pois, fazer uma aposta verdadeira nesta formação, em que meios, saberes e vontades são conjugados 
para produzir técnicos que vão saber diagnosticar, tecnicamente, os problemas e necessidades do País e das 
comunidades, e inventar soluções práticas, eficientes e inovativas, usando os conhecimentos e bases tecnológicas 
adquiridos na escola.

Com efeito, a ciência só serve quando descomplexa o complexo em simples; quando descomplica o complicado 
em praticável, o oculto em descoberto e o conhecimento em algo útil, palpável, económico, e que traz avanços 
significativos na vida das pessoas e da Nação.

A nossa formação técnico-profissional deve ser aquela que usa a ciência dessa maneira. De acordo com a geografia, 
as condições e bases sócio-económicas do local, a formação técnico-profissional, para ser útil ao desenvolvimento 
sustentável, tem de ser relevante e excelente. Por sua vez, a excelência vem com a especialização. 

Do ponto de vista de qualidade e excelência, temos que reflectir, ainda, sobre a situação actual em que um Politécnico 
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ministra cursos: desde a contabilidade e psicologia, até à agro-pecuária, com a engenharia pelo meio. A especialização 
na formação técnico-profissional, com vista ao desenvolvimento sustentável que almejamos, torna-se ainda um 
factor diferenciador, pois temos poucos recursos financeiros e técnicos; e os que há, há que tirar deles o máximo 
proveito. 

Temos de produzir pessoas que, ao chegar ao local da produção, já façam diferença; possam começar a dar cartas, 
possam ser uma mais-valia e não mais uma dor de cabeça ou um recurso humano a preparar, quase do início, ou, 
simplesmente, a preterir. Assim, sugerimos que os politécnicos se constituam em polos de desenvolvimento 
tecnológico de excelência, dedicando-se a um nicho específico de cursos de formação, com base nas potencialidades 
socio-económicas e na geografia em que se inserem. Isso facilitaria dotá-los de laboratórios e equipamentos 
modernos, essenciais à formação centrada no saber fazer.

Os polos deveriam ser alimentados pelos sub-polos, que seriam as escolas técnicas básicas e médias, numa relação 
sistematizada e integrada. Os docentes dos polos seriam responsáveis pela formação, actualização e aperfeiçoamento 
técnico e tecnológico dos docentes dos sub-polos.

 Para tal, haveria que reorientar os politécnicos e as escolas técnicas existentes, dando a cada unidade uma missão 
específica sobre a qual seriam canalizados todos os recursos necessários. E também serem avaliados com base no 
desempenho - medido pela sua contribuição ao desenvolvimento sustentável -, através de resultados concretos da 
empregabilidade dos seus formados e da inovação de soluções para os problemas locais.

Os estudantes dos polos acima classificados, teriam que vir das províncias, ou distritos de acolhimento, e também 
dos diversos pontos do país, pois certos cursos só podem ser excelentemente ministrados nesses polos. Isso não só 
promoveria a especialização e excelência, como também forjaria a unidade nacional. 

Compatriotas, 

Podem não parecer coisas associáveis; mas, no contexto actual do mundo em que vivemos, o patriotismo – o orgulho 
e o sentido de pertença a uma Nação que tenha o seu próprio sol e que possa brilhar e ter o controlo sobre o curso do 
seu progresso – deve estar presente no profissional que sabe fazer. Só munido de patriotismo ele pode ser movido 
pela sede de vencer; a curiosidade de inovar e a vontade de inventar as próprias soluções, para não depender de 
outrem ou para reduzir essa dependência tanto quanto possível.

O possível não tem limite, e não pode ter, se é inabalável a nossa vontade individual e colectiva de nos afirmarmos 
como país desenvolvido e forte. Assim, na nossa formação técnico-profissional, a educação patriótica, ética e 
deontológica devem fazer parte, para aguçar o espírito criativo no graduado e propulsar a construção de uma nação 
capaz de resolver os seus problemas e de avançar sem se ajoelhar para quem quer que seja.

 Os polos e sub-polos tecnológicos em que se transformariam os politécnicos e escolas técnicas que sugerimos, 
deverão ter um plano e uma plataforma concretos da participação das comunidades e empresas nos seus processos 
educativos. Desde a formulação e reformulação dos curricula, até à definição dos planos orçamentais e angariação 
de recursos para potenciar cada unidade de formação. Essa ligação permitiria a realização de estágios permanentes, 
intercalados com o processo de ensino. Isto é, durante a formação técnica, deveria haver cortes, para os formandos 
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irem trabalhar - o tempo que se julgar necessário - para aplicarem os conhecimentos dos módulos já cobertos, num 
ambiente de produção real, e assim por diante, até finalizarem o curso.

Por outro lado, essa ligação também permitiria a identificação das reais necessidades, em conhecimentos e 
competências úteis para o desenvolvimento sustentável local, regional e nacional. Dessa forma, a formação técnico-
profissional produziria um formando pronto para integrar o mercado do trabalho ou para empreender o seu próprio 
negócio.

 A educação, no geral, e a formação técnico-profissional, em particular, não podem ser um negócio onde se vendem ou 
se distribuem papéis chamados diplomas ou certificados. É preciso introduzir medidas de certificação de qualidade, 
com critérios objectivos e com o envolvimento das empresas, ordens profissionais e organismos reguladores. 

As nossas escolas técnicas devem ensinar o aluno a pensar, e não a reproduzir; devem ensinar o aluno a ser capaz de 
identificar correctamente os problemas da comunidade, ou da produção, e encontrar as soluções. Essa será a prova 
da qualidade que se pretende. 

Devem estimular a investigação contínua, o estudo permanente dos docentes e discentes, num ambiente aprendente 
e intelectualmente produtivo. Tendo o país sido dotado de recursos naturais procurados e desejados pelo mundo, 
devemos aproveitar essa vantagem comparativa para relançarmos a nossa economia, edificar as nossas bases e lograr 
o desenvolvimento sustentável; através da reorganização e potenciação da nossa formação técnico-profissional 
como uma das formas de inclusão e apropriação dos processos de desenvolvimento nacional, que representam os 
mega-projectos. 

Por exemplo, podemos conhecer e dimensionar os tipos e quantidades de profissionais necessários para os mega-
projectos, e os respectivos requisitos de certificação, e, com base nesses dados, projectarmos uma planificação 
orientada para o objectivo da formação técnico-profissional, com ampla divulgação das oportunidades. 

Dessa forma, saberemos como iremos suprir a demanda de profissionais, por exemplo, de soldadura, da manutenção 
industrial, instrumentação, serralharia, ensaios-não-destrutivos, testes laboratoriais, etc., etc., que os projectos de 
Gás, Petróleo e Mineração irão demandar (ou já demandam), sem dependermos quase inteiramente de profissionais 
estrangeiros. Será uma forma eficaz de gerar mais empregos para os nacionais, contribuindo, desse modo, para a 
redução de tensões sociais, para o aumento do poder de compra e do consumo, e o crescimento sócio-económico 
sustentável. 

Em face do papel e responsabilidades do nosso sistema de Ensino e Formação Profissionais, no provimento do capital 
humano para o desenvolvimento industrial e competitividade nacional, é imperiosa a estruturação e planificação 
da formação técnico-profissional, assim como a sua articulação com os sectores e projectos que demandam esses 
mesmos profissionais. O Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, como dissemos, 
em coordenação com os seus parceiros, deve liderar o processo de planificação do investimento público e privado 
na formação profissional, tendo em conta a demanda e os projectos-âncora, para assegurar a empregabilidade dos 
moçambicanos. 
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Deve prestar especial atenção à formação e reciclagem permanente do corpo docente do sub-sistema do ensino 
técnico-profissional e à valorização da figura de mestre, com vista à sua integração no sistema. Os sectores 
relacionados devem assegurar que o processo de aprovação dos mega-projectos venha com o apuramento de todas 
as necessidades de profissionais, suas exigências de competências, de aptidões e de certificação, e o calendário de 
sua mobilização, para a devida divulgação e planificação dos provedores e dos candidatos.

As equipes de discussão e acompanhamento dos mega-projectos devem ser multissectoriais, incluindo as autoridades 
da educação técnico-profissional. Os documentos submetidos para a aprovação dos mega-projectos devem, sempre, 
incluir a componente de recursos humanos, para que os Ministérios e Instituições do Estado que tutelam a Educação 
e Formação Técnica e Profissional possam estar enquadrados e possam cumprir com as suas responsabilidades na 
estruturação do ensino e formação técnico e profissional necessários.

As instituições públicas de ensino técnico-profissional, aos mais diversos níveis, devem estabelecer a ligação 
permanente e efectiva com o seu respectivo segmento industrial, e na busca permanente das melhores referências 
internacionais da área científica, como fonte de inspiração e inovação. Isso evita o desfasamento entre o que é 
ensinado, e como é ensinado, e as exigências da indústria. Os domínios transversais do ensino e formação técnica e 
profissional, tais como a Língua Inglesa, a Segurança no Trabalho, a Gestão Ambiental, Noções de Gestão Económica, 
e Ética e Deontologia Profissional, Empreendedorismo devem ser incluídos nos curricula de todos os cursos técnico-
profissionais a todos os níveis. 

O Ministério deve reflectir sobre que tipo de estímulos oferecer às parcerias, nas iniciativas de ligação: escola-
empresa, por exemplo, às empresas que se envolvam na formação técnico-profissional e admitam massivamente os 
recém-formados com base nas competências. 

Daí que o Sistema de Educação Profissional que estabelecemos em Moçambique privilegie o saber-fazer, saber-estar 
e saber-ser, visando o desenvolvimento de uma força de trabalho moçambicana, tecnicamente qualificada, dotada de 
cultura de trabalho e de espírito empreendedor.

A Reforma que estamos a implementar inclui, também, a adequação das infra-estruturas, tais como salas de aula, 
oficinas e laboratórios às exigências dos novos currículos. Estas e mais acções que orientamos e sugerimos a sua 
reflexão, visam garantir o sucesso da Reforma da Educação Profissional; porque estamos conscientes de que o 
principal agente da mudança é o Homem. 

Os Directores das Escolas Técnicas e dos Institutos são vistos, pelo meu Governo, como os vectores da mudança para 
o actual quadro da formação profissional, assegurando uma formação de qualidade, orientada para o mercado, capaz 
de promover o auto-emprego e empreendedorismo, que respondem aos desafios do país. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

É um facto que já se notam mudanças nas nossas instituições de educação profissional; contudo, preocupa-nos 
ainda o facto de algumas delas, quer públicas quer privadas, continuarem a ministrar cursos técnicos e profissionais 
sem obedecer aos requisitos exigidos para o efeito.
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Preocupa-nos, também, o facto de algumas instituições, apesar de possuírem condições propícias para a oferta de 
serviços formativos de qualidade, continuarem ineficientes.

Queremos instar-vos a discutirem, durante a vossa reunião, a questão da baixa eficiência que se regista nalgumas 
instituições, para que produzam soluções. Outra preocupação prende-se à necessidade de garantir a conformidade 
das instituições de Educação Profissional, com a Lei; porque sabemos que nas instituições coexistem dois currículos: 
o clássico, estruturado em disciplinas, e o novo, baseado em padrões de competência. 

Assim, esperamos que neste Encontro Nacional de Directores do Ensino Técnico discutam que estratégia adoptar 
para que, dentro do prazo estabelecido, tenhamos as instituições da Educação Profissional a formar de acordo com 
a nova metodologia de ensino. 

Senhores Directores,

Queremos que cada DIRECTOR saiba que DIRIGIR um estabelecimento de ensino técnico é gerir; e GERIR é aplicar 
correcta e racionalmente os recursos disponíveis. GERIR é respeitar as suas respectivas etapas, que são a planificação, 
implementação, monitoria e avaliação. O meu governo está para um DIRECTOR visionário e com conhecimentos 
adequados. 

Pretendemos um DIRERCTOR que tenha atitude como sua qualidade principal; isto é, seja responsável, humilde, 
honesto; que age com a máxima transparência na sua gestão; que se distancia e combate actos de corrupção; e que 
tem coragem suficiente para operar mudanças a seu nível.

O DIRECTOR é, antes de tudo, um líder que deve motivar e deve comunicar-se convenientemente com a comunidade 
escolar: professores, alunos, funcionários, pais, encarregados de educação, empregadores e a comunidade que 
rodeia a instituição. O País quer um DIRECTOR que tem a consciência de que gere o pouco que temos e, nalguns 
casos, gere o que ainda não foi colectado, havendo necessidade de reforçar medidas de contenção e de poupança.

As direcções devem desenvolver a cultura de conservação e manutenção das infraestruturas, dos equipamentos, 
dos laboratórios, das bibliotecas, com os respectivos consumíveis. Não devem dispensar o rigor na monitoria das 
actividades que visam a prevenção e o combate a doenças endémicas como a malária, as diarreias, o HIV e SIDA, 
entre outras. 

Devem, de forma programada, promover actividades produtivas, assim como culturais e desportivas, como 
parte fundamental que complementa a formação de futuros profissionais, empreendedores e promotores do 
desenvolvimento nacional. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Estimados Participantes, 

Acreditamos que, neste encontro, não iremos esgotar todos os problemas com que se debatem as vossas instituições; 
mas os temas aqui propostos vão permitir que, durante estes três dias, possam interagir na busca e identificação dos 
melhores caminhos e estratégias para as respectivas soluções.



INCLUSÃO SOCIAL III212

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para sublinhar o nosso apelo à mudança de atitude: assumindo um 
novo dinamismo, participando activamente na reforma, aceitando o grande desafio de práticas que vos identifiquem 
como gestores desta grande Família da Educação Profissional.

Endereçamos o nosso reiterado reconhecimento aos parceiros de cooperação, pela sua contribuição no 
desenvolvimento da Educação Profissional em Moçambique. Juntos podemos, efectivamente, levar o barco a bom 
porto! 

Com estas palavras, declaro aberto o XXVI  Encontro Nacional dos Directores de Escolas e Institutos Técnicos. 

Muito obrigado, pela vossa atenção!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,  
por ocasião do Eid-Ul-Adha

 Gurúé, 1 de Setembro de 2017
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Senhor Governador da Província da Zambézia;

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros;

Senhora Administradora do Distrito da Maganja da Costa;

Senhor Presidente do Município da Maganja da Costa;

Minhas Compatriotas e Meus Compatriotas;

Caros Irmãos Muçulmanos,

Assalamualeikum!

Celebramos hoje o Eid-Ul-Adha, festa ligada à peregrinação à Cidade Sagrada de Meca, a mais ampla convenção anual 
de Fé, em que os muçulmanos se encontram e se conhecem, vestindo todos com a mesma simplicidade, respeitando 
o mesmo regulamento e proferindo as mesmas súplicas. Nesse abençoado encontro, examinam os assuntos comuns, 
com o objectivo de promover o bem estar geral. É momento de recolhimento, de adoração e oração, mas também 
a maior conferência regular, onde o tema predominante é a Paz. Paz com Deus, Paz com a própria Alma, Paz com 
outros semelhantes, sendo estritamente proibido perturbar a Paz e a tranquilidade de qualquer pessoa, seja qual for 
a maneira de o fazer.

Segundo o Islam, a Paz, a moralização da sociedade, a caridade, a solidariedade, a justiça social são pilares de uma 
sociedade assente nos princípios preconizados no Sagrado Livro do Alcorão.

Caros Irmãos Muçulmanos do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico,

Permitam-me usar esta oportunidade que Allah, Senhor Omnipotente, nos concede, para saudar a todos irmãos aqui 
presentes e, através de vós, saudar a todos os muçulmanos em todo o Território Nacional e na Diáspora.

Para os muçulmanos, o Islam significa a submissão a Deus. O Eid-Ul-Adha é uma lembrança ao Patriarca dos Profetas, 
o Profeta Abraão (que a Paz esteja com Ele), quando recebeu de Allah a ordem de oferecer o seu Filho em sacrifício. 
Tanto o Pai, como o Filho, prontamente obedeceram, sem nenhuma hesitação . Mas a vida do Menino, seu único filho, 
Ismael, foi poupada e resgatada por um Cordeiro – o Kurban.

Apesar de Deus não ter a mínima dúvida da elevada Fé do Profeta Abraão, fez-lhe passar por essa prova de lealdade e 
sacrifício. Sacrifício que se tornou numa celebração anual, a comemorar aquele acontecimento e dar graças a Deus 
pelos seus favores.

Sacrifício fazemos nós todos em diferentes momentos das nossas vidas, apesar de estarmos comprometidos com as 
causas benéficas para nós, nossas famílias e nosso país. O Eid–Ul-Adha, que completa o ritual do Hajj, eleva o Reino 
da moralidade suprema e assegura que os assuntos da vida sejam tratados em comum. Ensina-nos a ser tolerantes, a 
falar justamente; ensina-nos a prática da moderação, tanto na riqueza como na pobreza; a perdoar quem foi injusto, 
a reatar a amizade com aquele que a quebrou e a dar a quem necessita.
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O Profeta Muhamad, ao difundir o perdão entre os homens, após a “Batalha de Badr”, ensina-nos que a PAZ é o maior 
desiderato Divino, sem o qual os crentes do Islam não podem cumprir a primeira ordem Divina. AIkraque diz aos 
crentes:

“Adquiram conhecimento, antes de me adorarem”.

Aproveito esta oportunidade para saudar a todos os moçambicanos e desejar aos crentes muçulmanos, por esta 
celebração religiosa, um Eid Mubarak, não se esquecendo de compartilhar o pouco com quem necessita.

Haja Paz nos nossos Corações e União nas nossas Almas!

Barakat allah! Hali-han-doli-lahi
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FORTALECER O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES E DOS CIDADÃOS PARA PREVENIR OS 
ACIDENTES

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião do II Simpósio Nacional sobre Segurança Rodoviária 

Maputo, 30 de Novembro de 2017
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Senhor Ministro dos Transportes e Comunicações;

Senhores Ministros e Vice-Ministros;

Senhora Governadora da Cidade de Maputo;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;

Senhora Representante da Organização Mundial da Saúde em Moçambique;

Senhores Membros do Corpo Diplomático e Representantes das Organizações

Internacionais;

Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique;

Senhores Parceiros de Segurança Rodoviária;

Senhores Representantes das Escolas de Condução;

Senhores Representantes das Organizações da Sociedade Civil e de Empresas

de Transporte Rodoviário;

Senhores Deputados;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Quero iniciar esta intervenção solidarizando-me com todas as famílias que foram, directa ou indirectamente, 
afectadas pelos acidentes rodoviários. A todos os presentes neste evento, de importância inquestionável para a vida 
dos moçambicanos, endereço uma saudação especial.

Nos últimos anos, Moçambique tem sido severamente afectado pelo fenómeno da sinistralidade rodoviária que, pelas 
suas consequências sociais e económicas, já se transformou num verdadeiro flagelo público. Nesse contexto, milhares 
de vidas humanas perderam-se, e outras tantas contraíram ferimentos, que se traduziram em sequelas, temporárias 
ou permanentes. Estes factos justificam uma reflexão profunda sobre as causas, factores, medidas e estratégias 
que devem ser adoptadas para que a segurança nas nossas rodovias seja a regra e, a sinistralidade, uma excepção. 
Por isso, saudamos o Ministério dos Transportes e Comunicações, e demais parceiros nacionais e estrangeiros, pela 
iniciativa de juntar na mesma sala todos os actores que intervêm na segurança rodoviária.

O lema escolhido para este II Simpósio Nacional de Segurança Rodoviária, “Segurança Rodoviária: Uma 
responsabilidade de todos, valorizemos a vida”, chama atenção para que todos, e cada um de nós, assumam as suas 
responsabilidades na prevenção dos acidentes rodoviários, preservando assim a vida humana.
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Distintos Convidados,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A importância da vida humana é reconhecida na nossa própria Carta Magna, a Constituição da República de 
Moçambique que, no seu artigo 40°, consagra o Direito à vida e à integridade física e moral a todo o cidadão. A mesma 
Constituição, no seu artigo 55°, número 2, defende que o cidadão tem o direito de circular livremente no interior e 
para o exterior do território nacional.

Portanto, ao prevenirmos a sinistralidade rodoviária, evitando danos humanos e materiais, estamos a preservar a vida 
como um direito fundamental, assegurando o cumprimento do primado constitucional a que aludimos, a circulação 
segura e sem medo.

Ao reflectirmos sobre o problema neste prisma, torna-se incontornável falar da segurança rodoviária e compreender 
o que significa o binómio SEGURANÇA RODOVIÁRIA.

A segurança significa ausência de perigo, dano, ou risco, e a necessidade de prevenção destas ameaças com o 
objectivo de proteger a vida. Por outro lado, entenda-se rodoviária como o tipo de segurança que ocorre num espaço 
específico, que são as estradas e outras vias públicas.

O II Simpósio de Segurança Rodoviária, que hoje nos junta para nos debruçarmos sobre este assunto, não é mero 
acaso: é imperativo nacional. A vida é o bem mais precioso que possuímos. Tão importante quanto à vida, é a saúde, 
em todas as suas dimensões.

Ao prevenirmos os acidentes, evitando danos humanos e materiais, estamos a preservar a vida e, ao mesmo tempo, a 
criar as bases para a edificação de uma sociedade mais sã, na qual os seus cidadãos direccionam as suas capacidades, 
físicas e mentais, para a criação da riqueza e do bem estar individual e colectivo.

Os dados estatísticos que possuímos indicam que, a nível da SADC, Moçambique é o país que apresenta o quarto maior 
índice de mortes por acidentes de viação: 32 mortes por cada 100.000 veículos. Fazendo uma análise da situação 
interna, constatamos que, nos últimos seis anos - portanto, de 2011 a 2017 -, os acidentes rodoviários ceifaram mais 
de dez mil vidas e causaram mais de trinta mil feridos, entre graves e ligeiros. O ano de 2014 foi o que apresentou mais 
perdas de vidas humanas, com o registo de um total de duas mil e quarenta mortes (2040).

Outro elemento que pretendemos partilhar, e que muito nos preocupa, é a idade das pessoas envolvidas nos 
acidentes, em Moçambique: parte considerável são jovens e adultos, do sexo masculino, na faixa dos 18 aos 45 anos; 
ou seja,  pessoas na fase final da sua formação académica e que muito ainda têm a dar ao país, e pais de família que, 
em virtude do acidente, deixam de poder cumprir o seu papel de provedor, lançando para a incerteza crianças de 
tenra idade e outros dependentes.

Estes dados são assustadores; não apenas porque estamos a falar de pessoas concretas que viram as suas vidas 
destruídas ou transformadas em consequência dos acidentes, mas também pelos efeitos perversos que estes 
causam no nosso tecido económico e social. Um acidente rodoviário, para além dos custos físicos e psicológicos 
que atingem as pessoas directa ou indirectamente envolvidas, impacta negativamente nos serviços de saúde e nas 
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infraestruturas públicas e privadas (refiro-me aos postes de energia eléctrica, semáforos, condutas de água, praças, 
edifícios, etc), desviando recursos públicos que podiam ser direcionados a outras prioridades da nossa governação. 
Não podemos continuar a assistir, de forma impávida e serena, a esta calamidade pública.

Mais do que palavras, urge responsabilizar todos aqueles que são os causadores desta desgraça.

Caros Participantes,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Ao tentarmos perceber este fenómeno, fomos obrigados a mapear as zonas de ocorrência dos acidentes, o tipo 
de veículos envolvidos, os dias e horários em que ocorrem mais acidentes, bem como as prováveis causas. Desse 
questionário, obtivemos as seguintes respostas, que vamos partilhar, e que queremos que sejam objecto da vossa 
reflexão:

• a maior parte dos acidentes ocorreu na Cidade de Maputo e nas Províncias de Maputo, Nampula e Sofala, duran-
te os fins-de-semana, e no período compreendido entre 15 e 21 horas;

• os acidentes mais trágicos, ou seja, com maior número de sinistrados, são os que envolvem veículos pesados de 
transporte e/ou de passageiros, vulgo chapas; e

• os relatórios apontam como principais causas o excesso de velocidade, manobras perigosas, condução em es-
tado de racionalidade condicionada, devido ao consumo excessivo de álcool ou de substâncias psicotrópicas, 
sonolência, cansaço, mau estado das viaturas, inobservância das regras básicas de condução, mau estado das 
vias, má sinalização rodoviária e a má travessia de peões.

Daqui se depreende que, de alguma forma, todas ou as principais causas estão associadas à acção humana. Com 
efeito, é responsabilidade do Homem atravessar a rua correctamente, como também cabe ao Homem cuidar do 
estado da sua viatura e conduzir com prudência.

É também obrigação do Homem educar outros homens para observarem as regras de trânsito ou sancioná-lo 
quando essas regras são violadas. Em poucas palavras, o Homem é o primeiro e o último responsável pela garantia 
da segurança rodoviária.

Assim, é forçoso concluir que, se as causas dos acidentes estão associadas à acção humana, é com e sobre as 
pessoas que devemos incidir a nossa acção. Todos, sem excepção, devemos assumir as nossas responsabilidades. Só 
com um compromisso individual e colectivo, responsável, podemos inverter a tendência assustadora a que acabamos 
de aludir. Esta é uma frente de luta que devemos vencer e para qual ninguém se deve eximir. Todos somos chamados, 
pois todos corremos riscos: como condutores, como transportadores, como transportados e, até, como peões.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Neste ciclo de governação, definimos, como uma das prioridades, o desenvolvimento do capital humano. Fizemo-lo, 
porque entendemos que as pessoas são o bem mais precioso que uma nação pode ter. A formação do capital humano 
é um processo a longo prazo, cujos resultados tardam a aparecer. Porém, é um processo necessário ao qual não nos 
podemos furtar. É neste prisma que nos repugna o facto de continuarmos a perder este capital humano, depois de 
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elevados investimentos para torná-lo produtivo e competitivo.

O nível de sinistralidade que atingimos está a pôr em causa todos os esforços que estamos a fazer para edificar esta 
nação. Por estes e mais motivos, a realização deste simpósio revela-se de inestimável relevância nacional; pelo que 
convidamos a todos, independentemente do local onde se encontrem, a fazer parte desta reflexão colectiva.

Mais importante que a reflexão é que, doravante, as nossas atitudes na estrada mudem e, em consequência, mais 
vidas sejam poupadas.

Ilustres Participantes,

O problema que nos apoquenta, a sinistralidade rodoviária, está perfeitamente identificado. Também estão 
identificados os seus responsáveis assim como as suas causas. Agora, cabe-nos atacar essas causas e outras, 
identificando as formas de combatê-las, de modo efectivo e consequente.

Não queremos que este seja mais um seminário. É preciso que este simpósio traga à superfície a real causa dos 
acidentes e desenhe as medidas para a sua eliminação. É também importante que reflicta sobre as medidas já em 
curso, questionando o porquê de não estarem a produzir os resultados esperados.

Como sabemos, a situação económica mundial e, em particular, de Moçambique, tem estado a experimentar 
momentos difíceis que inibem um crescimento linear.

Este é mais um motivo para que os escassos recursos disponíveis continuem a ser investidos nas áreas sociais e 
económicas, ao invés de suportarem as despesas decorrentes dos acidentes. É hora de adoptarmos a lógica de 
tolerância zero aos infractores que promovem situações que conduzam a acidentes rodoviários.

Reflictamos sobre a possibilidade de criminalização de algumas dessas infracções; aliás, de acordo com o programa, 
esta reflexão já está prevista.

Este Simpósio não deve, simplesmente, discutir teorias, dogmas, ou repetir estudos e pesquisas já realizados sobre 
a situação de acidentes em Moçambique. Este espaço deve servir de plataforma para os diferentes sectores, com 
obrigações claras na prevenção e combate aos acidentes, apresentarem as suas contribuições para a solução dos 
problemas já identificados.

Cada interveniente deve aproveitar este fórum para avaliar as suas próprias responsabilidades, assumindo um 
compromisso claro e objectivo sobre como pretende colaborar na prevenção da sinistralidade. Refiro-me às Escolas 
de Condução, ao INATTER e à Polícia de Trânsito. Todos os aspectos: o estado das vias de acesso, o estado eléctrico 
e mecânico das viaturas, a qualidade das inspecções aos veículos, os processos da certificação de condutores, bem 
como a certificação e licenciamento de transportes de passageiros, devem ser objecto de análise durante os debates.

À semelhança das instituições que acima arrolámos, importa aqui também mencionar a necessidade de colaboração 
do judiciário, a Procuradoria da República e os tribunais; da Autoridade Tributária; das empresas de seguro e da 
sociedade civil, no geral. Não nos esqueçamos que todos nós podemos ser autores e/ou vítimas de acidentes.
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Compatriotas,

O mês de Dezembro, que a amanhã inicia, tem sido caracterizado pelo movimento desusado de pessoas e bens. É o 
momento em que as famílias se juntam para repousar, depois de um ano de trabalho, e reflectem sobre os fracassos 
e sucessos do ano que termina; é o momento sagrado em que se regeneram as energias para a época seguinte. Este 
momento de festa, por vezes, propicia excessos que acabam em tragédia, luto e dor nas nossas famílias.

Queremos que, depois deste simpósio nacional, entremos na quadra festiva que se avizinha munidos de maior 
respeito e responsabilidade para com as nossas vidas e as de terceiros; que as famílias possam, sem medo, sair do 
Índico ao Zumbo e de Maputo ao Rovuma, e vice-versa, circulando livremente e transportando os seus bens.

Termino endereçando, mais uma vez, os nossos agradecimentos a todos os que tornaram possível a realização deste 
evento, esperando que os debates sejam francos, honestos e responsáveis, e que sejam um prelúdio dum novo tempo, 
livre de acidentes rodoviários.

Com estas palavras, tenho a honra de declarar aberto o II Simpósio Nacional sobre Segurança Rodoviária.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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PELA HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA PENAL

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
na cerimónia de saudação por ocasião do Dia da Legalidade 

Maputo, 06 de Novembro de 2017
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Venerando Presidente do Tribunal Supremo;

Venerando Presidente do Tribunal Administrativo;

Venerando Presidente do Conselho Constitucional;

Digníssima Procuradora-Geral da República;

Senhor Ministro do Interior;

Senhor Vice-Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos;

Senhora Ministra na Presidência para os Assuntos da Casa Civil;

Ilustre Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique;

Venerandos Juízes Conselheiros;

Digníssimos Procuradores-Gerais Adjuntos;

Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique;

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Inicio, cumprimentando os representantes da grande família da Administração da Justiça Moçambicana, aqui 
presentes, por ocasião do Dia da Legalidade, que se celebrou no dia 05 de Novembro.

Este encontro, pela sua relevância e acutilância - no contexto da construção do edifício do Estado de Direito e 
Democrático no nosso país -, já conquistou um lugar de destaque na agenda política nacional. Saúdo a mensagem de 
que são portadores, na qual reafirmam o vosso - que também é nosso - cometimento e dedicação na construção do 
Estado de Direito Democrático, assente no primado da Lei.

A legalidade, como um meio para se alcançar a justiça, não é apenas uma luta do Sistema de Administração da 
Justiça. Ela é, também, uma luta de todo o povo moçambicano e constitui uma das maiores e mais celebradas 
conquistas da nossa independência. 

Queremos, por isso, felicitar-vos pelo lema escolhido para as celebrações do Dia da Legalidade deste ano: “A 
humanização da justiça penal”.

Entendemos ser um lema bem escolhido, numa altura em que se intensificam os debates sobre os direitos humanos, 
em particular da população penitenciária, que deve e merece ter um tratamento mais humanizado. A escolha do 
lema do momento coincide, igualmente, com a recente tomada de posse do Presidente e dos membros da Comissão 
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Nacional dos Direitos Humanos, um instrumento que, por vocação, constitui uma mais-valia para a promoção e 
protecção dos direitos humanos.

Ao falar-se de Justiça Penal, entendemos, antes de tudo, estar-se a falar de investimento na formação de cidadãos de 
boa índole, respeitadores da lei e dos valores da moçambicanidade.

A nossa política de inclusão e de criação de oportunidades para todos vai também permitir que cada cidadão tenha 
acesso a recursos para, honestamente, prover o seu sustento e ao da sua família. O nosso objectivo, na verdade, é 
eliminar a tendência à tentação e aos incentivos “envenenados” para comportamentos desviantes e perturbadores 
da ordem pública. Mas se, ainda assim, persistirem condutas violadoras da legalidade e da ordem jurídica, então a 
Justiça deve ser exemplar no apuramento das responsabilidades e na aplicação das respectivas sanções. 

Temos consciência de que a busca da Justiça não deve resumir-se à punição dos prevaricadores. É essencial que, 
através das penas, se reparem os danos causados e se evite a prática de novos delitos pelo mesmo agente ou por 
outros. Desse modo, é salutar a preocupação por vós manifestada, no sentido de se privilegiar a justiça restaurativa.

A justiça restaurativa é uma acepção de justiça assente no envolvimento de todos os intervenientes e com raízes no 
diálogo fundado na nossa tradição africana. Ao procederem dessa forma, colocam a dignidade da pessoa humana 
como o fim e o limite da actuação dos órgãos e instituições de administração da justiça.

A administração da Justiça tem a incumbência de garantir o cumprimento das leis, assegurando, em particular, 
o respeito pelos valores universalmente aceites, dos direitos humanos. Trata-se de uma visão que reserva toda a 
centralidade na pessoa não como objecto do processo, mas como sujeito; um sujeito com as fragilidades inerentes 
à sua condição de humano. Com o erro cometido, o nosso compatriota não deixou de ser cidadão com direitos e 
deveres. É um cidadão que cometeu uma infracção, respondeu por ela, nos termos da Lei e, depois, deve regressar ao 
convívio social, pronto para dar a sua contribuição.

Outro aspecto digno de realce, na vossa abordagem — e que merece a nossa saudação —, é a assunção de que a 
presunção da inocência constitui um princípio sagrado, incompatível com a aplicação de medidas coactivas que não 
encontrem justificação na necessidade de garantir os fins do processo. Esse compromisso colectivo e solene dos 
órgãos de administração da justiça vai de encontro às medidas que temos vindo a encorajar, e a optar por elas, e que 
visam conferir maior dignidade ao cidadão, em particular no que diz respeito ao campo da justiça penal. Referimo-
nos à aprovação de instrumentos como o Código Penal, a Política Prisional e estratégia da sua implementação, e 
outras iniciativas, visando a reabilitação e ressocialização dos reclusos.

A aprovação do novo Código do Processo Penal, e do Código de Execução de Penas e Medidas Criminais 
Privativas e não Privativas de Liberdade, que poderá ocorrer em breve, contribuirá, sobremaneira, no processo de 
humanização da nossa justiça penal. É nossa expectactiva que a aplicação concreta destes instrumentos conduza 
à redução significativa da nossa população penitenciária e melhore substancialmente o processo de reabilitação e 
ressocialização dos reclusos.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A aprovação de instrumentos legais, a melhoria das condições financeiras e materiais das instituições de justiça, e 
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o aumento de recursos humanos - apesar de conscientes de que não são, só por si, suficientes para o alcance dos 
resultados que almejamos - também nos preocupam. As adversidades de carácter económico-financeira, que o país 
vive, não nos dão muita margem de actuação. Alguns dossiers complexos, relacionados com este fenómeno, estão 
em vosso poder.

É fundamental que o sistema de administração da justiça trabalhe arduamente na componente da organização 
interna e na consciencialização de todos os intervenientes no processo de aplicação dos vários instrumentos 
aprovados, para que cada um dos actores cumpra, pronta e eficazmente, as suas obrigações, numa conjuntura 
realista moçambicana. Na verdade, não poderemos falar de humanização da justiça sem que todos os actores - desde 
o polícia de protecção até ao agente penitenciário, passando pelos magistrados, advogados, defensores públicos, 
oficiais e assistentes de oficiais de justiça - se comprometam, com actos concretos, no exercício de fazer prevalecer 
a lei. Não haverá nem poder ou instituição que poderá, sozinha, lograr sucessos.

Devemos, todos, assumir um compromisso com a formação e a informação da população, para que esta entenda 
as atribuições e competências dos vários órgãos. Para que compreenda os pressupostos e procedimentos para a 
investigação e exercício da acção penal, e as garantias dos arguidos. Para que não pense que o polícia julga ou o juiz 
realiza o patrulhamento. Uma população mais informada constitui um parceiro activo na prevenção e combate ao 
crime, e outros comportamentos desviantes.

Por isso, façamos da Semana da Legalidade um momento para celebrarmos as vitórias e conquistas do Sistema 
de Administração da Justiça, perspectivando a superação dos desafios que ainda se fazem sentir; de entre outros, 
a simplificação e celeridade processual; mas, sobretudo, façamos da Semana da Legalidade um momento de 
divulgação da nossa actividade.

Se assim procedermos, estaremos a dar a nossa contribuição para a consolidação da paz social, pois todo o cidadão 
que tiver os seus direitos violados saberá que pode contar com os órgãos de justiça para a sua reposição, num 
processo rápido e acessível. A ser assim, não mais se justificará o recurso à justiça com as próprias mãos, com 
fundamento na ineficiência da Justiça.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Durante as visitas que temos feito aos ministérios e às províncias, na interacção com os membros dos Conselhos 
Coordenadores e Governos provinciais, respectivamente, recolhemos a sensibilidade dos governantes e as 
preocupações do nosso Povo. Há pouco mais de duas semanas, transmitimos aos nossos concidadãos, directores 
nacionais, a pertinência de alguns aspectos e comportamentos que constituem preocupação.

Durante o Encontro Nacional, vincámos os valores de integridade, de legalidade, de justiça e imparcialidade, de 
transparência, assim como a necessidade das boas práticas de gestão financeira, dos recursos humanos, patrimoniais 
e da luta que travamos contra a corrupção.

Para nós, a luta contra a corrupção é também a luta pela legalidade, ou seja, pelo cumprimento das normas e 
procedimentos instituídos por lei, para a gestão da coisa pública, do património comum de todos nós. A corrupção 
não lesa apenas a instituição onde ocorre o acto. Ela lesa todo o Aparelho do Estado e todos os moçambicanos, pois 
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priva o Estado dos recursos que servem para criar o bem-estar e o progresso do povo moçambicano. A corrupção 
desacredita a capacidade e vontade dos servidores públicos de dar o melhor de si por um país melhor.

Senhores Operadores da Justiça,

Moçambique é um país com inúmeras riquezas, de entre as quais, o precioso capital humano, capaz de conduzir 
um processo de crescimento sustentável e irreversível. É, pois, responsabilidade de todos os moçambicanos, em 
particular das instituições e funcionários do Estado, velar pelo cumprimento das leis, normas e procedimentos, 
encorajando as boas práticas, mas também detectando e punindo exemplarmente os prevaricadores. Neste 
processo, ao sector de administração da Justiça, entanto que responsável pela fiscalização do cumprimento das leis 
e responsabilização dos infractores, está reservado um papel crucial. 

Cabe ao aparelho judiciário não só dar o suporte necessário, através das acusações e julgamentos dos processos 
entrados, como também ser o exemplo de integridade e da lisura que pretendemos no nosso país. Só um judiciário 
totalmente imune da violação das leis pode ser um actor activo em defesa das leis.

Ao cumprir as suas responsabilidades, o judiciário estará a contribuir decisivamente para restabelecer a confiança do 
cidadão nos órgãos do Estado e criar uma cultura de integridade.

O outro aspecto de mestria que se mostra fundamental é de que, mais do que reprimir, a nossa acção deve primar por 
uma abordagem que seja preventiva, consciencializando os cidadãos.

A repressão, embora necessária, é um desfecho que serve apenas para confirmar que não fomos bem sucedidos 
na prevenção. A repressão é a manifestação pública do nosso fracasso na implementação das leis que corporizam 
as políticas e estratégias de combate à corrupção, que concebemos. Esta empreitada merece o apoio de toda a 
sociedade. Esperem da parte dos outros órgãos do Estado a complementaridade necessária, porque continuaremos 
a exortar para que juntos possamos caminhar em direcção a uma sociedade mais inclusiva.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Embora alguma legislação aprovada defina alguns direitos e regalias para quadros de diferentes níveis dos poderes 
judicial, legislativo e executivo, hoje, face à conjuntura macro-económica, impõe-se, mais do que nunca, a adopção 
urgente de medidas de racionalização das despesas, incluindo direitos e regalias, por forma a que os poucos recursos 
existentes sejam direcionados para os sectores sociais.

Nesse sentido, e embora consciente de que as magistraturas não fazem parte do Governo e possuem estatutos 
específicos, que os conferem direitos e regalias que devem ser respeitados, convidamo-los a juntarem-se a nós nesta 
reflexão.

O país consome o que não produz. O povo já assumiu a necessidade urgente de apertar o cinto e aumentar a produção 
e a produtividade. Acreditamos que este sector ajudar-nos-á a encontrar soluções mais criativas para enfrentarmos 
com sucesso este outro desafio.

Os valores são insuportáveis, envolvendo custos com habitação de níveis altos, transporte superiormente classificado, 
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deslocações personalizadas, subsídios diversos, e mais… tanto que alguns nunca foram possíveis de realizar.

Antes de terminar, e reconhecendo o sacrifício e os esforços que cada um dos membros desta grande família tem 
desenvolvido para, nas condições actuais, garantir o funcionamento das diversas instituições que compõem o 
Sector de Administração da Justiça, queremos deixar uma palavra de admiração e de encorajamento. É desejo dos 
moçambicanos que continuem a cumprir a vossa missão com a dedicação e entrega revestidos do patriotismo e do 
profissionalismo que vos é característico.

Continuem a ser a protecção, o último recurso de todos os cidadãos em busca de Justiça.

Termino com votos de uma Feliz Semana da Legalidade.
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FAZER DO SECTOR DA JUSTIÇA INSTRUMENTO DE GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião do Primeiro Seminário Internacional da Rede de Provedores da Justiça e Comissões 

Nacionais dos Direitos Humanos da CPLP 

Maputo, 17 de Fevereiro de 2017
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Digníssimo Provedor de Justiça da República de Moçambique;

Senhores Membros dos Órgãos de Soberania;

Senhor Presidente da Rede de Provedores de Justiça e Comissões

Nacionais dos Direitos Humanos da CPLP;

Senhores Provedores de Justiça dos Países da CPLP;

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros;

Senhora Governadora da Cidade de Maputo;

Senhores Presidentes das Comissões Nacionais dos Direitos Humanos da CPLP;

Senhor Representante da IBIS Moçambique;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Iniciamos a nossa intervenção lamentando, mais uma vez, o facto de os nossos compatriotas estarem a ser afectados 
pela perturbação tropical na Província de Inhambane, com tendência  para atingir as Províncias de Gaza e Maputo. 
Estamos a acompanhar, a partir do terreno. Queremos aqui deixar a mensagem de muita força e coragem! Tudo 
faremos para dar uma resposta, o mais rápido possível, aos efeitos deste desastre natural.

É um prazer, para Moçambique e os moçambicanos, acolher, como pioneiros, este Primeiro Seminário Internacional 
da Rede de Provedores de Justiça e Comissões Nacionais dos Direitos humanos da CPLP. A escolha do nosso país, 
como primeiro hospedeiro deste tipo de evento, não deve ter sido por acaso. Acreditamos que decorre de um 
conjunto de critérios que os proponentes desta iniciativa encontraram no nosso país.

Por isso, em nome de todos os moçambicanos, do Governo de Moçambique, e no meu próprio, manifesto a nossa 
profunda gratidão pela honra de vos acolher no nosso país. Tudo faremos para não defraudar a confiança em nós 
depositada.

De igual modo, endereço calorosas saudações a todos os participantes deste Seminário e, em especial, aos nossos 
irmãos dos Países da Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP).

Caros Participantes,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Os laços históricos que unem os nossos povos e a Língua Portuguesa, que é o nosso património comum, constituem 
elementos identitários que tornam o espaço CPLP local de fácil integração.
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Este evento reveste-se de grande importância, pois, constitui uma demonstração inequívoca do nosso compromisso 
com a promoção e protecção dos Direitos Humanos no espaço CPLP. É nossa convicção que este seminário, que se 
realiza sob o lema “O Papel dos Provedores de Justiça e Comissões Nacionais de Direitos Humanos na Garantia de 
Boa Governação”, irá consolidar a nossa visão comum sobre a necessidade de se assegurar a protecção e o respeito 
pela dignidade da pessoa humana. Encorajamos vivamente o fortalecimento da Rede de Instituições Nacionais dos 
Direitos Humanos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esta rede constitui uma plataforma privilegiada 
de partilha de visões e experiências em matéria de promoção e protecção dos direitos humanos.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Moçambique é signatário dos principais instrumentos legais, regionais e internacionais dos Direitos Humanos. 
A Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, de que também fazemos parte, aumenta sobremaneira a 
nossa responsabilidade, o que nos impele a olhar para estas matérias com especial atenção. No nosso país, este 
compromisso é materializado através de instituições do Governo que actuam de acordo com as disposições da 
Constituição da República. O Plano Quinquenal do Governo assegura acções concretas que são implementadas 
através de planos de acção sectoriais. Este compromisso é, igualmente, assegurado por instituições do Estado 
autónomas e independentes.

Tais são os casos da Provedoria da Justiça e da Comissão Nacional dos Direitos Humanos - estabelecidas em 2011, de 
acordo com os princípios de Paris -, bem como das organizações da Sociedade Civil.

Apraz-nos referir, com destaque, que Moçambique aderiu ao Mecanismo de Revisão Periódica Universal das Nações 
Unidas. Na última avaliação feita em Janeiro de 2016, o nosso País mereceu, mais uma vez, uma apreciação positiva.

Os longos anos de instabilidade político-militar, que o nosso país enfrentou, afectaram, de algum modo, a situação 
dos direitos humanos. 

A mobilidade dos cidadãos ficou condicionada, perderam-se vidas humanas,  e a liberdade das pessoas ficou limitada. 
Cientes desta realidade, estamos profundamente empenhados na restauração de uma paz efectiva em Moçambique. 
Com uma Paz duradoura, poderemos assegurar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, consagrados na 
nossa lei mãe, a Constituição da República. Queremos construir uma sociedade onde a nossa marca sejam os direitos 
humanos.

Conforme me referi no meu discurso inaugural, exigimos maior eficiência e melhor qualidade das instituições e dos 
agentes públicos que respeitem os princípios da legalidade, transparência e imparcialidade, por forma a servir cada 
vez melhor o cidadão.

Caros participantes,

A promoção e defesa dos Direitos Humanos é uma responsabilidade que se impõe a qualquer Estado comprometido 
com o bem-estar do seu povo. A mensagem que gostaríamos de vos transmitir, especialistas que são, é no sentido de 
cada um dos delegados dar o seu melhor na identificação de soluções estruturantes e sustentáveis para a garantia 
desses direitos. Os cidadãos dos países da nossa comunidade devem viver sem qualquer dúvida de que os nossos 
Estados asseguram os seus direitos e liberdades. Por isso, queremos exortar para que explorem esta plataforma para 
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reflectir sobre:

• Como garantir a redução do crime, incluindo o crime organizado nas suas mais variadas formas, nos nossos 
países;

• Como evitar que o Estado constitua ameaça para os seus próprios cidadãos;

• Como garantir a segurança alimentar ao povo, numa situação de carências nos nossos Estados;

• Como manter as instituições de administração da justiça e de governação mais robustas e capazes de se 
tornarem a melhor ferramenta de protecção do cidadão.

Em suma, uma reflexão profunda de como garantir os direitos humanos, em particular, o direito à vida e às liberdades 
fundamentais do Homem.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A importância e a pertinência deste seminário internacional é inquestionável, por isso, queremos, mais uma vez, 
saudar a iniciativa do Provedor da Justiça de Moçambique e os seus parceiros, que tornaram possível a sua realização. 
Não temos dúvidas de que a partilha de experiências será intensa e frutuosa, o que, certamente, concorrerá para o 
fortalecimento de todas as instituições que lidam com as questões dos direitos humanos.

Com estas palavras, declaro aberto o Primeiro Seminário Internacional da Rede de Provedores de Justiça e Comissões 
Nacionais dos Direitos Humanos da CPLP.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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BANCO DE MOÇAMBIQUE

42 ANOS DA HISTÓRIA DE UM POVO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da inauguração dos edifícios da Sede do Banco de Moçambique

Maputo, 3 de Julho de 2017
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Senhor Ministro da Economia e Finanças;

Senhor Governador do Banco de Moçambique;

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros;

Senhores Deputados da Assembleia da República;

Senhora Governadora da Cidade de Maputo;

Senhor Presidente do Conselho Municipal de Maputo;

Senhores Membros do Corpo Diplomático;

Caros Parceiros de Cooperação;

Senhor Vice-Governador do Banco de Moçambique;

Senhores Membros do Conselho de Administração do Banco de Moçambique;

Senhores Antigos Governadores e Vice-Governadores do Banco de Moçambique;

Senhores Representantes de Instituições Públicas e Privadas;

Caros Trabalhadores do Banco de Moçambique;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me que apresente, primeiro, os meus calorosos cumprimentos a todos os presentes nesta cerimónia. 
Estamos aqui para procedermos à inauguração deste imponente complexo de edifícios da Sede do Banco de 
Moçambique, no coração e na zona mais antiga da capital do nosso país. Trata-se de um acontecimento de dimensão 
e significado singulares no crescimento do Banco de Moçambique e do nosso país. 

Assinalamos, no passado dia 25 de Junho, 42 anos de Independência Nacional, uma idade coincidente com a do 
Banco de Moçambique. Quando, em 1974, o Governo de Transição encetou, com o Governo Português, as negociações 
que conduziram aos Acordos de Lusaka, fê-lo, desde cedo, com a consciência clara de que a independência política do 
país só seria verdadeira se fosse acompanhada pela emancipação económica. Marco importante para a materialização 
deste desiderato foi o estabelecimento do princípio de passagem de todo o activo e passivo do então Banco Nacional 
Ultramarino para o Banco Central a criar.

Volvidos 42 anos, desde o início do processo de criação do Banco de Moçambique, avaliando, por um lado, os 
propósitos da sua criação e, por outro, as realizações que temos vindo a testemunhar, sentimos que os objectivos 
foram logrados. Este edifício traz conforto e dignifica a dimensão do povo moçambicano e do seu crescimento. Este 
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edifício só veio 42 anos depois, como resultado de ponderação criteriosa.

Quero, por isso, saudar as várias gerações de dirigentes, gestores e técnicos do Banco de Moçambique, pela cuidada 
gestão que têm feito do nosso património comum, em cumprimento do mandato consagrado na Lei que rege o nosso 
Banco Central:

• Preservando o valor do nosso Metical, a nossa moeda Nacional;

• Assegurando a estabilidade do sector financeiro;

• Promovendo a modernização do sistema nacional de pagamentos; e· Dinamizando a inclusão financeira do nos-
so povo.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Desde 17 de Maio de 1975, data da criação do Banco de Moçambique, a esta parte, temos assistido a um ascendente 
e irreversível processo transformacional desta instituição financeira e monetária. Assinalamos em 1992 um marco 
importante deste processo, com a separação de funções de banco comercial e central, passando então o Banco de 
Moçambique a desempenhar, exclusivamente, a função de Banco Central. Essa decisão respondia a exigências de 
ordem política, económica e social, num contexto em que o sistema financeiro moçambicano era apenas constituído 
por 3 bancos.

Do ponto de vista qualitativo, pelas medidas tomadas para responder aos desafios da sofisticação do sistema 
financeiro nacional e aos da integração económica do país na região da SADC, o Banco de Moçambique cresceu 
significativamente. Estamos cientes de que, não obstante este crescimento, ainda temos um longo caminho por 
percorrer, até alcançarmos na plenitude os nossos objectivos.

Importa recordar que, em Agosto do ano transacto, lançámos na Província de Inhambane o programa “um distrito, 
um Banco”. Foi um acto deliberado e inadiável, porque sabemos que o desenvolvimento da economia do nosso país 
e a inclusão financeira preconizada na lei não se podem fazer sem uma rede bancária extensa e eficaz. Fizemo-lo 
conscientes de que não basta expandir o número de instituições financeiras para responder aos preceitos da lei e às 
múltiplas exigências da sociedade. Impõe-se que estas instituições se conformem com as boas práticas de gestão, 
mantendo-se robustas, com rácios de liquidez e solvabilidade sustentáveis.

Foi para responder a esta premissa que o Banco de Moçambique aumentou, recentemente, os limites de capitais 
mínimos e o nível de rácios mínimos obrigatórios para a abertura de instituições bancárias, garantido assim a sua 
solidez e maior credibilidade junto do vasto público.

O Governo, para habilitar a expansão bancária em curso, tem estado a incentivar o aumento da produção e da 
produtividade. Queremos usar este espaço para agradecer aos bancos que aderiram a este nosso apelo, passando 
de simples produtores de receitas, com a actividade bancária em Moçambique, a produtores de parceiros de 
desenvolvimento do país, donde advêm as suas rendas.
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Minhas Senhoras,

Meus Senhores,

No breve percurso que fizemos aos três edifícios que integram a sede do Banco de Moçambique, constatamos, 
claramente, que estão criadas as condições de trabalho mais dignas para os trabalhadores desta instituição. O 
complexo de edifícios responde, igualmente, aos elevados padrões de segurança e eficácia que se exigem de um 
Banco Central, em termos de espaço físico, mas também em termos de nível profissional, ético e deontológico dos 
colaboradores. Moçambique já merecia uma infraestrutura à sua dimensão.

Estas são instalações modernas, com um padrão de funcionalidade e segurança ajustado com o que de melhor se faz 
em edifícios de bancos centrais pelo mundo fora. São igualmente um aporte fulgurante da beleza paisagística da zona 
baixa da nossa encantadora Cidade das Acácias. Por isso, queremos encorajar o Conselho de Administração e todos 
os trabalhadores do Banco de Moçambique a preservarem e manterem este grandioso investimento.

Esta cerimónia decorre num período em que a nossa economia, embora ainda fragilizada, começa a mostrar sinais 
de estabilização e de transição para uma nova fase do seu ciclo, depois de um período particularmente difícil. O 
nosso Banco Central teve, mais uma vez, um importante papel na promoção da estabilização macroeconómica, 
condição necessária para a realização de investimentos num cenário de maior previsibilidade dos indicadores 
macrofinanceiros. Foi nesta perspectiva que o Banco de Moçambique tomou medidas vigorosas em 2016, visando 
a estabilização da taxa de câmbio e da inflação que, entre 2014 e 2016, conheceram um crescimento acelerado com 
impactos negativos no custo de vida das famílias.

Com essa intervenção corajosa e decisiva do Banco de Moçambique, em coordenação com outras instituições do 
Governo, a taxa de câmbio do metical hoje, em relação ao dólar americano, situa-se em torno de 60 meticais, contra 
o pico observado em Setembro de 2016, de 80 meticais. A inflação de Moçambique baixou dos 25% observados no 
final de 2016 para os actuais 20.7% em Maio do presente ano.

Estas medidas exigem não apenas determinação, coragem e capacidade técnica, mas sobretudo condições e meios 
de trabalho disponibilizados aos técnicos e gestores do Banco de Moçambique. Reconhecemos, no entanto, que não 
bastam os meios e a capacidade técnica para que o Banco de Moçambique cumpra, cabalmente, o seu mandato; 
é preciso, também, que o ambiente de trabalho envolvente seja favorável. Caberá, pois, a todos os moçambicanos 
tirar lições do passado e utilizar de forma sábia, inteligente e competitiva as oportunidades que se apresentam, 
decorrentes das vantagens comparativas do nosso país, no contexto regional, e das potencialidades em termos de 
recursos naturais.

No que tange à competitividade regional, com os meios e funcionalidades do novo edifício - que ainda há pouco foram 
enumeradas pelo Governador do Banco -, julgamos estarem criadas condições para que o Banco de Moçambique 
ombreie com os bancos centrais congéneres da região e com os do resto do mundo.
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Distintos Convidados,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Ao terminar, reitero as minhas felicitações aos quadros do banco, gestores e à Administração do Banco de Moçambique, 
pela inauguração deste complexo de edifícios, e pelas realizações e desempenho positivo que a nossa autoridade 
monetária vem alcançando ao longo destes 42 anos da sua existência. Embora acreditemos nas capacidades de 
gestão dos quadros do Banco de Moçambique, continuamos a advertir para que o acompanhamento e a monitoria 
continuem, face a diferentes riscos e incertezas que prevalecem. Referimo-nos ao nível internacional de volatilidade 
dos preços das commodities exportadas. Referimo-nos, ainda, aos factores políticos e de estabilidade económica na 
Região Austral.

A nível interno, continuaremos a envidar esforços com vista ao estabelecimento da Paz efectiva. É importante a gestão 
das operações financeiras do Estado no actual cenário da não entrada da ajuda externa. É igualmente necessário 
considerar como grande desafio a incerteza quanto à retoma do programa com o Fundo Monetário Internacional.

Fazendo votos de muitos êxitos na prossecução da missão do Banco de Moçambique, tenho a honra de declarar 
oficialmente inaugurados os edifícios centrais do Banco de Moçambique.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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40 ANOS DA ELECTRICIADDE DE MOÇAMBIQUE

LIGANDO MOÇAMBIQUE ATRAVÉS DA REDE DE ENERGIA ELÉCTRICA

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
alusivo à comemoração dos 40 anos da Electricidade de Moçambique 

Maputo, 29 de Agosto de 2017
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Senhora Ministra dos Recursos Minerais e Energia;

Venerando Presidente do Tribunal Supremo;

Senhor Presidente do Conselho de Administração da EDM;

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros;

Senhora Governadora da Cidade de Maputo;

Senhor Presidente da Conselho Municipal da Cidade de Maputo;

Senhores Membros do Corpo Diplomático aqui presentes;

Senhores Membros do Conselho de Administração da EDM;

Estimados Gestores Técnicos e Colaboradores da EDM;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Foi com imenso prazer que aceitamos o convite que tanto nos honra, e que nos foi endereçado, para marcarmos 
presença neste evento inserido nas celebrações  do quadragésimo aniversário da Empresa Electricidade de 
Moçambique.

Por esta ocasião, dirigimos as nossas mais calorosas felicitações ao Conselho de Administração, aos Técnicos, aos 
Trabalhadores e a todos os Colaboradores da empresa Electricidade de Moçambique, pelo percurso transcorrido ao 
longo destes 40 anos, em cumprimento da missão heróica de prover energia eléctrica aos moçambicanos - até às 
zonas recônditas do nosso País -, à economia do País e da região Austral de África.

Saudamos, igualmente, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, pelo seu papel na direcção e asseguramento 
da execução da política do Governo no que tange à energia e ao desenvolvimento e expansão das infra-estruturas de 
transporte e distribuição de energia eléctrica, neste caso concreto. Estendemos, ainda, os nossos cumprimentos aos 
representantes de todas as instituições aqui presentes, em particular as que operam no sector energético nacional, 
incluindo os nossos parceiros internacionais, pela caminhada que têm trilhado com a Electricidade de Moçambique, 
iluminando o País! A todos, os nossos parabéns por este momento memorável!

Distintos Convidados,

Minhas Senhoras, Meus Senhores,

O percurso da EDM, que hoje assinalamos, conheceu avanços e momentos difíceis. A instabilidade sócio-política e 
económica que o País atravessou, ao longo desse período, não permitiu, na altura, a realização de programas para a 
expansão da rede eléctrica nacional. O equipamento da EDM estava exposto às acções de destruição resultantes do 
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conflito armado.

A Empresa teve, muitas vezes, que concentrar a alocação dos seus escassos recursos na reparação e reposição 
precoce das infra-estruturas, por forma a garantir o fornecimento de energia eléctrica a todo custo.

A história da EDM é uma história de heroicidade. É de mulheres e homens trabalhadores, de gestores persistentes; é 
uma história de audácia e determinação.

O operário da Electricidade de Moçambique levou a energia para zonas longínquas, enfrentando a morte e as 
intempéries dos desastres naturais. Muitos electricistas saíram para esticar a linha de energia, ou reerguer um 
transformador derrubado, e não mais voltaram à casa, e tantos outros ficaram feridos e mutilados. O sentido de 
patriotismo, os valores de moçambicanidade falaram alto e forte, e o país continuou em iluminação.

Moçambique registará, para sempre, os factos nobres da história desses moçambicanos na frente de construção de 
um Moçambique iluminado. 

Congratulamos a Empresa, que soube reestruturar-se e responder aos desafios com que se deparava, e passou a 
orientar e a desenvolver a sua actividade de forma sábia. Hoje, por cada dia que passa, testemunhamos que mais 
postos administrativos, localidades, povoações e bairros estão a beneficiar-se de energia eléctrica. Nessas áreas, 
que já se beneficiam de energia, os pedidos da nossa população mostram a consciência de que devem contribuir, 
pagando as suas despesas. Assumem a responsabilidade de gerir as suas poupanças; daí que reclamem a montagem 
de contadores pré-pagos, vulgo CREDELEC!

Registamos também, com agrado, que o número de projectos de energia da Electricidade de Moçambique, resultantes 
de investimentos públicos, ou em parceria com o sector privado, tem estado a aumentar. Quando, a 19 de Fevereiro do 
ano passado, inaugurámos a central termoeléctrica a Gás Natural da GIGAWATT, em Ressano Garcia, anunciámos a 
nossa visão estratégica de fazer da energia o motor do desenvolvimento económico e da industrialização.

Dissemos que, para a Região Sul, incluía a central ora inaugurada, a central termoeléctrica a Gás Natural de 
Kuvaninga, da central do ciclo combinado de 100 Megawatts, na cidade de Maputo,  e o reforço das infraestruturas de 
distribuição de energia de Ressano Garcia-Macia e das linhas de alta tensão Lionde-Mapai, entre outras realizações. 
Este compromisso já é uma realidade!

Na Região Centro, o nosso projecto programou a reabilitação das centrais de Chicamba e Mavuzi. O reforço da 
subestação de Matambo, em Tete, da subestação de Chibata e a linha de transporte Chibata-Dondo. Também não é 
um simples sonho, é uma realidade.

Para o Norte do País, entrou em funcionamento a central flutuante de 115 Megawatts, em Nacala, e estão em 
projecção as centrais solares de Mocuba e Metoro. Apresentamos o projecto exequível da subestação de Namialo e 
da construção da linha de transporte Caia-Nacala. O Governo está a realizar o seu programa e o país está a iluminar-
se! Todos os distritos serão electrificados.

Caros compatriotas, este é o mérito e a virtude! É a justificativa dos quarenta anos de existência da EDM.
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Distintos Convidados,

Minhas Senhoras, Meus Senhores

Como Governo, estamos a par do processo da reestruturação institucional da EDM, em curso, que assenta na promoção 
da competência, melhoria de gestão e desempenho, com vista a transformar-se numa empresa comercialmente 
viável, e de referência regional e internacional, a operar nos mais altos padrões de funcionamento.

Acompanhamos com agrado o processo de introdução do código de ética; o aperfeiçoamento institucional, visando 
melhorar, cada vez mais, o atendimento ao cliente; e a apresentação do relatório e contas, dentro do tempo estipulado 
pelo Governo. Encorajamos estas e outras práticas de boa gestão, nesta e nas nossas outras empresas públicas.

O Governo pretende explorar os vastos recursos naturais energéticos de que Moçambique dispõe, através de uma 
estratégia bem desenhada, transformando a vantagem comparativa da geração de energia, na região, numa realidade 
competitiva que coloque o país na liderança regional. Para a concretização deste nosso desiderato, encorajamos a 
EDM, primeiro, a assumir a liderança; e, depois, a prosseguir com a sua missão de iluminar e garantir a industrialização 
de Moçambique e da região Austral de África.

De forma destacável, enaltecemos a necessidade de prossecução da gestão profissional e transparente, a formação 
de pessoal e a capacitação institucional, como parte da agenda que deve nortear as acções da EDM. A EDM deve 
garantir uma actualização dos gestores e dos trabalhadores, sobre os progressos tecnológicos. Estes pressupostos 
são o instrumento crucial para assegurar a qualidade e a eficiência necessárias para a implementação dos projectos 
de electrificação do país.

Notamos, com satisfação, que o nosso país tem vindo a acolher muitos investimentos nacionais e estrangeiros neste 
sector da energia. Queremos, nesta ocasião, incentivar a todos os investidores e reafirmar que são bem-vindos os 
projectos de geração de energia eléctrica. Estes devem concorrer para a melhoria da qualidade da energia, para o 
aumento da capacidade de provisão dos serviços de fornecimento de energia, e torná-la competitiva.

A Electricidade de Moçambique tem, igualmente, registado sucessos na promoção da cooperação com as suas 
congéneres da região, no contexto do mercado de compra e venda de energia. Esta é a abordagem que encorajamos a 
empresa a prosseguir, de forma comercial. Hoje, nesta data especial, fazemos vénia à Electricidade de Moçambique.

E queremos, igualmente, inscrever as nossas palavras de muita apreciação aos parceiros de desenvolvimento, 
a quem manifestamos o nosso maior reconhecimento pela sua valiosa contribuição. Estamos certos de que os 
nossos parceiros continuarão a prestar o seu apoio aos projectos, tendo em vista a consolidação da nossa indústria 
de fornecimento de energia eléctrica e, de forma específica, o prosseguimento da assistência à Electricidade de 
Moçambique.

A terminar, formulamos votos de muitos sucessos à Electricidade de Moçambique, por esta jubilosa festa dos 40 
anos. Não nos esquecemos de reconhecer o papel do seu parceiro fundamental, a Hidroeléctrica de Cahora Bassa, 
geradora da energia que alimenta a EDM. Por isso é que, para o nosso povo, muitas vezes, a HCB se confunde com a 
EDM.
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Auguramos que os próximos anos sejam recheados de mais e muitas realizações desta grande Empresa na sua nobre, 
dignificante e gigantesca missão de levar a energia eléctrica a todo o nosso País e à região Austral de África!

Parabéns, bem haja a EDM, 40 anos iluminando Moçambique!

Muito obrigado pela vossa atenção!
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10 ANOS DA REVERSÃO DE CAHORA BASSA

ESTABELECENDO OS ALICERCES DO SECTOR ENERGÉTICO COMO UMA DAS 
PRIORIDADES NACIONAIS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da passagem dos 10 anos da reversão da Hidroeléctrica de Cahora Bassa

 Maputo, 27 de Novembro de 2017
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Senhora Ministra dos Recursos Minerais e Energia; 

Senhor Presidente do Conselho de Administração da Hidroelétrica de Cahora Bassa; 

Senhor Governador da Província de Tete; 

Senhora Administradora do Distrito de Cahora Bassa; 

Venerando Presidente do Conselho Constitucional; 

Senhores Ministros e Vice-Ministros;

Senhores Membros do Corpo Diplomático aqui presentes; 

Senhores Membros do Governo Provincial e Administradores Distritais; 

Senhores Membros do Conselho de Administração da Hidroelétrica de Cahora Bassa; 

Estimados Gestores Técnicos e Colaboradores da Electricidade de Moçambique; 

Senhores Antigos Administradores da Hidroelétrica de Cahora Bassa; 

Ilustres Líderes Comunitários; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A 27 de Novembro de 2007 - portanto, há precisamente dez anos - passou a figurar nas afirmações dos moçambicanos 
a expressão: Cahora Bassa já é nossa! Esse clamor surgia para sublinhar o papel estratégico de Cahora Bassa para 
Moçambique, para a região e para o mundo, bem como o seu significado para o nosso povo, no panorama da nossa 
Independência Nacional. O nosso povo, através das suas lindas canções, nas diferentes línguas nacionais, através 
de poemas e outras manifestações artísticas do repertório cultural nacional, passou a manifestar-se, saudando e 
exaltando a reversão bem-sucedida de Cahora Bassa. 

Os moçambicanos apropriaram-se e assumiram o clamor: Cahora Bassa é nossa! E dele fazem uso, para celebrar, ou 
para reivindicar, o acesso à energia nos diferentes quadrantes do País.

Cahora Bassa é, no imaginário da maioria do nosso povo, sinónimo de rede nacional de energia eléctrica. Pensa-se 
que a energia só pode e deve vir da Hidroeléctrica de Cahora Bassa. Por isso, constitui para nós uma grande honra 
marcar presença nesta pitoresca Vila do Songo, para tomar parte nas celebrações do Décimo Aniversário da Reversão 
da Hidroeléctrica de Cahora Bassa.

 Deste pódio, queremos dirigir as nossas mais calorosas felicitações ao Conselho de Administração, aos Trabalhadores, 
aos Técnicos e Colaboradores da Cahora Bassa, pela sua nobre missão de produzir, transportar e comercializar 
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energia limpa, de modo eficiente e sustentável, maximizando os benefícios e gerando riqueza para o país. 

Congratulamos, igualmente, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, pelo seu papel na liderança da 
materialização da política do Governo no que concerne à geração da energia, ao desenvolvimento e expansão das 
infra-estruturas de transporte, e distribuição de energia eléctrica a este nível. As nossas felicitações estendem-se aos 
representantes de todas as instituições aqui presentes, em particular as que operam no sector energético nacional, 
incluindo os nossos parceiros internacionais, pelo percurso feito na parceria com a nossa Cahora Bassa! 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Há 10 anos iniciava-se uma nova página no sector energético nacional, com o reenquadramento desta estratégica 
infra-estrutura na matriz da nossa agenda governativa pelo bem-estar inclusivo dos moçambicanos. A partir daquele 
momento, a Cahora Bassa potenciava a implementação, em Moçambique, de uma vasta gama de projectos de 
consumo intensivo de energia eléctrica, virados para a geração de riqueza, renda e postos de trabalho. Ao tornar-se 
numa empresa verdadeiramente moçambicana, a Hidroeléctrica de Cahora Bassa passou a estar sujeita ao regime 
fiscal normal, pagando uma taxa de concessão, impostos e outras obrigações, contribuindo desse modo para o erário 
público nacional.

Estavam assim abertas as possibilidades para acelerarmos o processo de industrialização, com a disponibilização de 
mais energia para a viabilização de projectos de investimentos públicos e privados, nacionais e estrangeiros no nosso 
país. Transcorridos 10 anos, queremos felicitar a Hidroeléctrica de Cahora Bassa pelas significativas conquistas 
internas alcançadas. Começamos por destacar o processo de moçambicanização da sua força de trabalho, 
congregando no seu seio moçambicanos dos diferentes grupos etno-linguísticos. Nesse capítulo, enaltecemos 
a preocupação pela melhoria das condições de habitação dos trabalhadores e suas famílias, com a construção e 
reabilitação de casas, sendo o exemplo mais significativo as 50 casas que, hoje, tivemos a honra de inaugurar. Estas 
acções revelam o cometimento da empresa com o desenvolvimento e bem-estar do seu capital humano.

Saudamos a Cahora Bassa pelo Plano Estratégico de Negócios da empresa, a ser implementado no Quinquénio 2018-
2022. Este plano constitui o vector de orientação e posicionamento da empresa, cujas principais linhas de força, hoje, 
tivemos a oportunidade de conhecer. Congratulamo-nos, assim, com a preocupação da empresa em modernizar os 
seus processos de gestão, com a adopção de instrumentos como o Modelo de Auditoria Interna Baseada no Risco e a 
introdução do Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos. Este contempla novos modelos de qualificação de 
funções, formação, carreiras, avaliação de desempenho, remunerações e benefícios.

É de enaltecer a aposta feita no projecto do Sistema de Gestão Integrada de Qualidade, Saúde e Segurança 
Ocupacional, que visa a melhoria contínua e a eficiência organizacional da empresa, e que conduziu à obtenção da 
certificação da qualidade. 

Louvamos a decisão da empresa, de embarcar no processo de modernização que consistiu em investimentos nas 
seguintes áreas:

(i) reabilitação de descarregadores e transformadores principais; 

(ii) reabilitação da Subestação de Songo; 
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(iii) edificação da protecção das linhas contra efeitos das cheias e poluição; e 

(iv) desenvolvimento da Central Norte. 

São actos que, a continuarem sem serem observados, poderiam levar à obsolência global do projecto. 

Os investimentos permitir-nos-ão alinhar o parque electro-produtor com a evolução tecnológica em curso no mundo, 
de modo a criar uma maior eficiência e maximização da fiabilidade da capacidade de produção e transmissão 
instalada. Concorrem, igualmente, para o reforço do posicionamento da Cahora Bassa como o maior complexo 
hidroeléctrico de produção de energia limpa e fiável, e localizado num único sítio, ao nível da África Austral. 

Caros Compatriotas,

Todos nós testemunhamos que o contributo da Cahora Bassa ultrapassa a esfera da empresa, afirmando-se como 
uma entidade socialmente responsável, desenvolvendo várias acções em prol da comunidade na saúde, educação, 
financiamento do projecto de electrificação rural e na edificação de infra-estruturas sociais e económicas tais como 
estradas e fontes de água. Apraz-nos ainda citar, como exemplos, a construção do Instituto Superior Politécnico do 
Songo e do Hospital Rural de Zumbo, a aprovação do início da construção do Hospital Rural do Songo, o apoio na 
implantação da Administração do Distrito de Cahora Bassa, em Chitima, a reabilitação da Estação de Tratamento de 
Água, o apoio ao projecto das sementes melhoradas de batata-reno, no Município de Ulóngwè, o apoio ao INGC, e no 
campo do desporto, entre outras áreas.

 Neste sentido, renovamos as nossas felicitações à União Desportiva de Songo, por se sagrar Campeã Nacional de 
Futebol, um título que se junta ao de Vencedor da Taça de Moçambique, conquistado na época transacta. Fazemos 
votos para que a equipa da União Desportiva de Songo represente de forma condigna o país, nas competições 
africanas agendadas para o próximo ano. 

Outro aspecto digno de realce é a criação do Portal de Fornecedores, que veio permitir maior acesso aos anúncios 
de compra disponíveis, para toda a comunidade empresarial. O portal confere uma maior transparência e cria 
oportunidades iguais para todos os fornecedores. Concorre para uma maior integração do conteúdo local e redução 
significativa de compras não especializadas, além-fronteiras, por parte da Cahora Bassa.

Distintos Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Os 10 anos que preenchem o percurso da reversão da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, que hoje assinalamos, também 
conheceram momentos de retrocessos. 

Com efeito, nas vésperas do 5º ano da reversão, em Julho de 2012, ocorreu uma avaria da bobine de alisamento, 
limitando o funcionamento da empresa para 70% da sua capacidade instalada, provocando uma redução drástica 
na produção de energia, em cerca 800 MW, uma situação que perdurou até Novembro do mesmo ano. Essa avaria 
custou à empresa cerca de 109.5 milhões de rands, o equivalente a 13 milhões de dólares - uma perda que foi 
substancialmente coberta pelo Contrato de Seguros. 
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Factores exógenos de natureza macroeconómica, tais como a desvalorização do Metical face às principais moedas - 
como o Rand, o Dólar e o Euro -, tiveram também um impacto negativo nas operações da empresa, uma vez que são 
as principais moedas de pagamento das despesas de manutenção do seu sistema electroprodutor.

A seca severa, que nos últimos anos afectou a região da SADC, resultou num armazenamento de água baixo, no 
histórico da empresa, com cerca de 8 metros abaixo do nível desejável para a operação normal da central. Este quadro 
hidrológico obrigou a uma restrição na geração de energia e a uma gestão cuidadosa na exploração da albufeira.

Não obstante estas contrariedades, é importante sublinhar que a Hidroeléctrica de Cahora Bassa manteve os 
investimentos na sua cadeia de produção, o que permitiu uma capacidade de arrecadação de receitas para efectuar, 
com regularidade, a canalização dos seus dividendos e obrigações fiscais para o Estado. 

As adversidades foram superadas pela conjugação de uma gestão criteriosa, que soube fazer os investimentos 
correctos e necessários, aliada à dedicação abnegada e sentido patriótico dos seus colaboradores. Estas qualidades 
conduziram à amortização antecipada da dívida de cerca de 800 milhões de dólares americanos, contraída pela 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa, para pagar ao Estado Português no processo da reversão para o Estado Moçambicano. 

Por esta façanha, os moçambicanos orgulham-se da gestão da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, por ter logrado 
antecipar o pagamento do empréstimo em meados de 2016, 18 meses antes do prazo estipulado!

• Muitos, muitos parabéns! 

• Gerir significa fazer a diferença através da apresentação de indicadores positivos. 

Distintos Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

A nossa visão integrada de desenvolvimento levou-nos a colocar a energia como um dos vectores cruciais de 
inclusão económica, que propicia o crescimento do país e da região, permitindo que todas as componentes de 
desenvolvimento económico, humano e tecnológico estejam representadas e sejam optimizadas. Tendo em conta 
as várias fontes de energia, o país possui um potencial energético na ordem de 33.000 MW. Em termos de energia 
hídrica, o potencial existente é de 18.000 MW, dos quais, Moçambique produz actualmente 2.180 MW, e 95,1% dessa 
energia é proveniente da Cahora Bassa. 

Assim, a exigência de segurança no fornecimento de energia eléctrica de qualidade aos consumidores, cuja procura 
tem vindo a crescer continuamente, à escala nacional, impõe o aumento da disponibilidade através da construção 
de novas infra-estruturas de geração, transmissão e distribuição - quer seja de base pública, quer em parceria 
com o sector privado. É neste âmbito que se enquadram os trabalhos de reabilitação da Central de Chicamba, da 
Subestação de Chibata e da linha de transporte de Chibata-Dondo; as projectadas centrais solares de Mocuba e 
Metoro, a Subestação de Namialo e a construção da linha de transporte Caia – Nacala; o Projecto de Temane, que 
inclui a Central Térmica a Gás, e a Linha de Energia Vilanculo-Maputo, entre outras. 

Os objectivos estratégicos traçados pela Hidroeléctrica de Cahora Bassa para os próximos anos, que todos tivemos 
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oportunidade de ouvir esta manhã, estão alinhados com a nossa agenda governativa e de defesa dos interesses 
nacionais. Dada a sua dimensão e importância, novos e grandes desafios se impõem à empresa, para que Moçambique 
continue a desempenhar um papel de relevo na região e na satisfação das suas necessidades nacionais. 

É nosso desejo que a Hidroeléctrica de Cahora Bassa, em articulação com a Electricidade de Moçambique e outros 
intervenientes do sector energético, continue a ser preponderante no crescimento deste sector vital, prosseguindo:

• no desenvolvimento do projecto de construção da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa;

• na realização de acções visando a materialização dos projectos das Linhas de Transporte de Energia Eléctrica, 
com destaque para a Linha Tete-Maputo;

• no aumento de projectos de electrificação rural no país, no quadro da sua política de responsabilidade social, 
de modo a que, depois dos distritos, a batalha sejam os postos administrativos e as localidades, para que se 
possam, igualmente, beneficiar da energia que o país venha a produzir.

A materialização desses desafios requer que continuemos a apostar numa gestão do empreendimento energético 
baseada nos mais altos padrões internacionais da indústria, orientando as operações em moldes empresariais, 
maximizando os dividendos para os seus accionistas. 

É assim que nos regozijamos com o lançamento, hoje, do novo Programa de Modernização Tecnológica da 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa, denominado CAPEX VITAL. Este programa, orçado em cerca de 500 milhões de 
Euros, terá uma duração de 10 anos e irá permitir que equipamentos com mais de 40 anos de vida útil, alguns dos 
quais obsoletos, sejam substituídos por outros de tecnologia de ponta. O objectivo é aumentar a competitividade da 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa no mercado regional, através de uma produção e transporte de energia limpa, mais 
fiável e de melhor qualidade. 

Distintos Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Nesta ocasião, queremos reconhecer o papel dos ciclos governativos que nos antecederam, e o contributo dos nossos 
parceiros de desenvolvimento, a quem manifestamos os nossos agradecimentos pelo apoio ao sector energético 
nacional, em geral, e à Hidroeléctrica de Cahora Bassa, em particular.

 Queremos, igualmente, endereçar uma palavra de apreço ao Dr. Paulo Muxanga, e a todos os seus colaboradores 
no Conselho de Administração - alguns ainda em exercício -, pela dedicação, brio profissional e espírito patriótico 
com que se entregaram na liderança desta que é uma das empresas estratégicas de Moçambique no período que 
se seguiu à reversão. Trata-se de uma nova e única experiência sem referência nacional. É assim que os homens se 
fazem e fazem a história.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Moçambicanas e Moçambicanos, 

Compatriotas, 

No passado dia 25 de Novembro, através do lançamento do Programa Nacional de Produção e Distribuição de Carteiras 
Escolares, realizámos um claro exercício de inclusão social, ao partilhar com todo o povo moçambicano um dos 
recursos que é da sua pertença. Hoje, por ocasião da celebração dos 10 anos da reversão da Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa, depois duma grande e profunda reflexão, decidimos acrescentar valor ao ditado popular moçambicano que é: 
Cahora Bassa é Nossa! Anunciamos que tomámos a nobre decisão de abrir a estrutura accionista da Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa para os moçambicanos, sem qualquer distinção racial, religiosa, regional ou política, ou outro tipo 
de discriminação, portanto, realizando mais um acto de inclusão. 

Através da Bolsa de Valores de Moçambique, vamos colocar à disposição dos cidadãos, empresas e instituições 
moçambicanas; repito: empresas e instituições moçambicanas, 7,5% do total das acções da Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa. Com este passo, queremos que moçambicanos e suas instituições - que tenham apetência e capacidade 
- possam também ser proprietários directos deste empreendimento, com toda a transparência possível. O que 
queremos dizer é que, além do Estado, e outros accionistas que nela já se encontram, a Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa passará a ter também, como accionistas, cidadãos moçambicanos. 

Neste nosso declarado exercício concreto de inclusão económica e social, pelo volume de acções disponibilizadas, 
7,5% do total, e pelo método utilizado, através da Bolsa de Valores de Moçambique, queremos abranger o mais vasto 
e diversificado número possível de cidadãos, empresas e outras instituições nacionais interessadas. 

Estamos convictos de que a decisão que tomámos, e que acabo de anunciar, não poderá, por diferentes razões, 
atingir a todos os que gostariam de obter estas acções, mas ela representa um passo fundamental e motivador, e 
corresponde às aspirações dos nacionais. 

A decisão anunciada significa maiores responsabilidades para os moçambicanos. Temos de gerir o nosso 
empreendimento nos mais altos padrões internacionais da indústria e temos de ter presente que a Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa é uma empresa e deve conduzir as suas operações em moldes empresariais. 

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa deve respeitar a sua natureza estatutária de sociedade comercial anónima, 
cumprindo as suas obrigações fiscais e maximizando os dividendos para todos os seus accionistas: o Estado 
Moçambicano e outros; agora, cidadãos moçambicanos, empresas e outras instituições moçambicanas. Estamos 
certos de que este processo servirá de impulso ao mercado de valores mobiliários, através da Bolsa de Valores 
de Moçambique, e esperamos que possa ser um exemplo que encoraje outras iniciativas análogas de todos os 
quadrantes empresariais. 

Todas as empresas públicas, ou participadas pelo Estado, devem ser geridas através de princípios de rentabilidade e 
comerciais, e devem ser capazes de gerar lucros, contribuindo dessa forma para os cofres do Estado. 
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Compatriotas, 

A terminar, gostaríamos de sublinhar que a prioridade de cada um de nós, de cada instituição, deve ser a construção 
do bem-estar do moçambicano. O moçambicano é o centro das nossas atenções; e o exemplo dos gestores da 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa deve ser seguido.

À Direcção, técnicos e trabalhadores da Cahora Bassa, em exercício, que melhor têm sabido dar continuidade ao 
projecto, de forma criativa, as nossas felicitações.

Queremos felicitar-vos, também, por esta festa bonita. Formulamos votos de muitos sucessos no cumprimento da 
vossa nobre, grandiosa e exaltante missão. 

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, Orgulho de Moçambique! 

Muito obrigado pela vossa atenção! 



INCLUSÃO SOCIAL III254

ENERGIA

UM FACTOR DE TRANSFORMAÇÃO ECONÓMICA

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da inauguração da Central Termoeléctrica a Gás Natural de Kuvaninga, na Localidade 
de Madjangue, Distrito de Chókwè, e a Subestação de Zimbene, na Localidade de Mazivila, no 

Distrito da Macia, Província de Gaza

Distrito de Chókwè, 15 de Julho de 2017
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Senhora Ministra dos Recursos Minerais e Energia; 

Senhora Governadora da Província de Gaza; 

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros; 

Senhor Administrador do Distrito de Chókwè; 

Senhor Presidente do Município da Vila de Chókwè; 

Senhor Presidente do Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique (EDM, E.P.); 

Caros Técnicos do Projecto; 

Estimados Empreiteiros e Investidores Nacionais e Estrangeiros; 

Ilustres Líderes Comunitários; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Hoje, estamos aqui para, uma vez mais, receber uma infraestrutura económica, a Central Termoeléctrica a Gás Natural 
de Kuvaninga, aqui na Localidade de Madjangue, Distrito de Chókwè, com capacidade de produção de 40MW. Nesta 
inauguração, consideramos também a Subestação de Zimbene, com uma capacidade de produção de 250MVA–
275/110/33kV, na Localidade de Mazivila, no Distrito da Macia, e a nova linha de alta tensão Ressano Garcia–Macia, 
numa extensão de 140 km e 409 Torres, e com capacidade de transmissão de  500MW.

A Central Termoeléctrica a Gás Natural de Kuvaninga marca o início do fim da total dependência da Cidade de Maputo 
e das províncias de Maputo, Gaza e o sul da Província de Inhambane, a uma única fonte de fornecimento de energia 
eléctrica, a linha de alta tensão Komatiport-Ressano Garcia–Infulene.

 A conclusão destas duas infra-estruturas é mais uma evidência dos esforços empreendidos pelo Governo, a nível do 
sector de Energia - através da EDM, em parceria com o sector privado nacional e estrangeiro -, para a materialização 
da nossa visão de desenvolvimento nacional, que tem na energia uma das suas prioridades. A nossa alegria é 
indisfarçável, por mais este feito da empresa Electricidade de Moçambique, em cumprimento da sua missão de 
prover a todos os moçambicanos de energia eléctrica de qualidade. 

Caros Compatriotas,

A visão integrada de desenvolvimento, do nosso Governo, coloca a energia como um dos vectores cruciais da inclusão 
económica que propicia o crescimento do país e da região, permitindo que todas as vertentes de desenvolvimento 
económico, humano e tecnológico estejam representadas e sejam optimizadas. 

A segurança no fornecimento de energia eléctrica de qualidade aos consumidores, cuja procura tem vindo a crescer 



INCLUSÃO SOCIAL III256

continuamente à escala nacional, impõe o aumento da disponibilidade através da construção de novas infra-
estruturas de geração, transmissão e distribuição. Neste contexto, reafirmamos a nossa vontade de realizar o nosso 
programa específico de intervenção, com projectos a serem implementados a curto, médio e longo prazos, conforme 
definido na Estratégia de Investimento de Emergência em todas as regiões do país.

Para a região Sul, a conclusão da Central Termoeléctrica a Gás Natural de Kuvaninga, de 40 Megawatts, vem 
responder ao objectivo de expansão definido pelo Governo. Vem conferir ao sistema eléctrico uma maior estabilidade 
e segurança, contribuindo, dessa forma, para a redução substancial das restrições a que estavam sujeitos os 
consumidores. 

O nosso papel, como Governo, continuará a ser o de promover um ambiente de negócios propício para a atracção 
de investimentos. Para o efeito, dedicamos particular atenção a intervenções institucionais com vista a viabilizar os 
empreendimentos e os processos. O nosso desiderato é expandir e consolidar o espaço no sector da energia, para 
iniciativas públicas, privadas e público-privadas, que sejam efectivas e eficientes. 

Como referimos anteriormente, Moçambique possui vastos recursos naturais energéticos, de enorme escala e valor, 
que poderão, através de uma estratégia bem desenhada, potenciar o processo de industrialização e transformação 
do país numa sociedade mais desenvolvida, inclusiva e moderna, nas próximas décadas. É um imperativo inadiável, 
por isso, que projectemos uma visão integrada de exploração de recursos que nos permitam transformar a nossa 
vantagem comparativa, de geração de energia na região, numa vantagem competitiva que nos coloque na liderança. 

Temos uma oportunidade ímpar de capitalizar estas vantagens, adoptando uma estratégia de utilização dos 
abundantes e diversificados recursos energéticos, e um desenvolvimento integrado. Por isso, encorajamos a EDM 
a continuar a desempenhar, com cada vez mais afinco, o seu papel de levar a energia eléctrica a todos os pontos da 
pátria moçambicana e da Região Austral de África. Vamos transformar Moçambique num produtor líder e exportador 
de electricidade para a região, capitalizando assim os vastos recursos naturais de que o país dispõe. 

Antes de terminar, queremos endereçar à Direcção e aos trabalhadores da Central que acabamos de inaugurar, da 
linha de transporte, assim como aos da Subestação de Zimbene, os nossos sinceros votos de sucessos na tarefa de 
assegurar a operação e manutenção destes importantes empreendimentos.

Reiteramos o nosso especial agradecimento ao Reino da Dinamarca, pela parceria, e renovamos a nossa vontade de 
juntos continuarmos a trabalhar noutros projectos e domínios de desenvolvimento.

Endereçamos palavras de apreço a todos os que se envolveram e contribuíram para o sucesso destes projectos e, de 
forma particular, às empresas que se empenharam na sua implementação, com a necessária qualidade e no prazo 
estabelecido!

Aos técnicos, pelo empenho e dedicação, vai o nosso reconhecimento e saudação.

À população, em geral, exortamos que se mantenha vigilante contra os roubos de cabos eléctricos e contra as ligações 
clandestinas. Encorajamo-los a denunciarem estes actos à polícia, porque retardam o rápido desenvolvimento que 
estamos a imprimir. 
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Com estas palavras, declaro inaugurada a Central Termoeléctrica a Gás Natural de Kuvaninga, a Subestação de 
Zimbene e a Linha Ressano Garcia–Macia, na Província de Gaza!

Muito obrigado pela vossa atenção!
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A EXPLORAÇÃO VERTICAL DE RECURSOS MINERAIS

GARANTINDO O SEU PROCESSAMENTO LOCAL, PARA SEREM COLOCADOS NO 
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da cerimónia de Lançamento Oficial do Projecto da Unidade Flutuante de Gás Natural 

Liquefeito de Coral Sul

Cidade de Maputo, 01 de Junho de 2017
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Senhora Ministra dos Recursos Minerais e Energia;

Senhores Membros do Governo de Moçambique; 

Senhoras Governadoras da Cidade de Maputo e da Província de Cabo Delgado;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;

Senhor Presidente do Conselho de Administração da ENI Spa;

Senhor Presidente do Conselho de Administração da CNPC;

Senhor Presidente do Conselho de Administração da GALP;

Senhor Presidente do Conselho de Administração da KOGAS;

Senhor Presidente do Conselho de Administração da ENH;

Senhor Presidente da Confederação das Associações Económicas (CTA);

Caros Representantes das Organizações da Sociedade Civil;

Ilustres Líderes Comunitários; 

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Os moçambicanos acabam de testemunhar com júbilo a assinatura dos principais contratos para a materialização 
da Unidade Flutuante de Gás Natural Liquefeito, entre as concessionárias da área 4. Queremos, por isso, saudar 
às concessionárias da área 4, por estarem no último percurso da Tomada da Decisão Final de Investimento, que 
culminará com o arranque da fase de Desenvolvimento do Projecto da Unidade Flutuante de Gás Natural Liquefeito, 
na Bacia do Rovuma.

Saudamos, ainda, ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia e ao Governo da Província de Cabo Delgado, e todas 
as instituições intervenientes, por terminarem com sucesso esta fase da economia de Moçambique. A nossa felicidade 
agiganta-se, porque este acto coincide com o lançamento oficial do empreendimento de exploração e liquefacção de 
gás natural em planta flutuante na área 4 da Bacia do Rovuma, um dos primeiros em África, e que inicia uma nova era 
de novas tecnologias no mercado de gás natural liquefeito. 

A economia de Moçambique escreve mais uma página na sua trajectória. 

Este evento espelha o compromisso do Governo de Moçambique na facilitação de negócios e na busca de soluções 
que superem os obstáculos que dificultam o crescimento e desenvolvimento integrado e inclusivo do País. Sentimo-
nos duplamente satisfeitos por, por um lado - no desenho do nosso Programa de Trabalho para o mandato em curso - 



INCLUSÃO SOCIAL III260

termos estabelecido como uma das acções prioritárias a implementação dos projectos de pesquisa, desenvolvimento 
e produção de gás natural na Bacia do Rovuma. E, por outro, pelo facto de as concessionárias terem trabalhado 
intensamente com vista a garantir a efectividade e a celeridade do mesmo, e permitir o sucesso do projecto.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O país possui uma grande diversidade de recursos naturais. Desde agrários, minerais, energéticos, até pesqueiros. 
Por isso, a diversificação da nossa economia constitui a nossa visão. 

Tal como plasmado na Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035, o grande desafio na área de recursos 
minerais - com particular atenção para o carvão, gás, ferro e areias pesadas - é a sua transformação a nível nacional. 
Pretendemos acrescentar valor aos nossos produtos e aumentar a exportação de produtos primários para uma 
abordagem de exportação de produtos acabados.

Por isso, o nosso Governo definiu como um dos objectivos estratégicos, para este quinquénio, o aumento da 
disponibilidade de energia eléctrica, combustíveis líquidos e gás natural, para o desenvolvimento das actividades 
socio-económicas.

Pretendemos assegurar o desenvolvimento de um programa de industrialização orientado para agregar valor através 
do uso de recursos nacionais, aumentando a oferta de bens de consumo nacional e substituindo as importações.

Minhas Senhoras e Meus Senhores;

Com vista a assegurar uma gestão sustentável dos recursos, a realização segura e eficiente de operações de 
extracção e liquefacção do gás natural nesta Bacia sedimentar, o Governo aprovou, por Decreto-Lei, os termos 
para a concepção, construção, instalação, propriedade, financiamento, operação e liquefacção do gás natural. Este 
importante instrumento legal constitui um factor galvanizador do processo de desenvolvimento da indústria do gás 
na Bacia do Rovuma e dos efeitos multiplicadores associados a esta indústria. 

Como resultado destas reformas, ficaram estabelecidos no país investimentos privados, de grande dimensão, e 
estratégicos, em diversas áreas económicas, incluindo o domínio dos hidrocarbonetos. Assim, o lançamento do 
empreendimento de extracção e liquefacção do gás natural, no reservatório coral sul, com a capacidade de liquefação 
de três ponto sete milhões de toneladas anuais, marca o início da transformação em dinheiro deste recurso estratégico 
de que Moçambique dispõe.

É uma transformação não imediata; e este passo dita o passo final. Este empreendimento permitirá a optimização do 
tempo de comercialização dos recursos da Área 4 e a aceleração do tempo de sua monetização - o que contribuirá 
para a geração de receitas para o Estado nos próximos anos.

Caros Compatriotas,

Face a este potencial de desenvolvimento, e à necessidade de explorar os recursos minerais de forma prudente e 
com potenciação dos benefícios esperados, impõe-se a consolidação da coordenação das instituições do Estado, nos 
níveis central e provincial.
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Igualmente, há necessidade de se fortalecerem as plataformas de diálogo com todos aqueles que estão envolvidos 
nesta indústria, especialmente a indústria extractiva, as comunidades e a sociedade civil, de modo a alcançar-se uma 
visão comum. 

É necessário continuar a atrair investimentos e criar condições que elevem a confiança pública em relação ao sector, 
em particular das comunidades onde os empreendimentos têm lugar. Para tal, a coordenação de acções entre os 
sectores público e privado, e a sociedade civil, é de maior importância, sobretudo na implementação da política de 
responsabilidade social empresarial e do Regulamento de Reassentamento Resultante das Actividades Económicas. 

É preciso entender que a partilha de riqueza por todo o país também  resultará deste projecto, da criação de 
oportunidades iguais para todos e da justiça social.

É igualmente fundamental desenvolver mecanismos de comunicação e educação cívica activa, por forma a melhor 
se gerirem as expectativas que a descoberta de recursos minerais cria no seio da sociedade. Neste contexto, as 
actividades ulteriores, que o sector dos recursos minerais deverá levar a cabo - no âmbito do aumento dos benefícios 
da exploração de recursos minerais a favor do país e das comunidades -, devem assegurar que:

1) A pobreza reduza significativamente em Moçambique;

2) As comunidades se beneficiem da exploração de recursos minerais de forma tangível e sustentável; 

3) As comunidades estejam bem informadas sobre as diferentes etapas da actividade mineira e compreendam as 
formas de distribuição dos resultados da exploração de recursos minerais; 

4) O reassentamento das populações seja socialmente construtivo e se enquadre no processo de desenvolvimento;

5) O estabelecimento de parcerias entre empresas nacionais e estrangeiras na exploração dos recursos seja 
efectiva; e

6) Haja uma intervenção de empresas moçambicanas no fornecimento de serviços.

Estes são alguns dos desafios que o sector dos recursos minerais deve considerar na sua atribuição de promover 
e controlar as actividades de prospecção e pesquisa geológica, e o aproveitamento dos recursos minerais rumo ao 
desenvolvimento de Moçambique.

Mais uma vez, quero felicitar a todos que muito fizeram, fazem e continuarão a fazer para a transformação do que 
hoje é um potencial de riqueza.

Assim, tenho a honra de declarar lançado oficialmente o Projecto da Unidade Flutuante do Gás Natural Liquefeito, 
na certeza de que, doravante, A Exploração Vertical de Recursos Minerais irá Privilegiar o Processamento Local para 
Posterior Colocação no Mercado Nacional e Internacional.

 
Muito obrigado pela atenção dispensada!
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FACIM

UMA OPORTUNIDADE PARA TORNAR AS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS  EMPRESAS 
NUM FACTOR DE DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA A ESCALA LOCAL

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da cerimónia de abertura da 53ª Edição da FACIM

Maputo, 28 de Agosto de 2017
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Senhor Ministro da Indústria e Comércio;

Senhores  Membros do Conselho de Ministros;

Senhores Vice-Ministros;

Senhor Governador da Província de Maputo;

Senhor Lourenço Sambo, Director Geral da APIEX;

Ilustres Chefes das Delegações presentes;

Senhores Deputados da Assembleia da República;

Ilustres Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com imensa satisfação que endereçamos a todos os presentes, nesta edição da Feira Agro-Comercial e Industrial 
de Maputo–FACIM, as mais calorosas boas-vindas à Ricatla, um canto vocacionado para a promoção da indústria e 
comércio de Moçambique. Para nós, é sempre promissor acolher aqui, em Marracuene, agentes da economia nacional 
e internacional provenientes dos mais diferentes quadrantes do nosso país e do mundo, que se vêm juntar  à nossa 
maior montra de exposição de produtos e potencialidades.

Aos participantes estrangeiros, em particular, queremos dizer que a vossa presença constitui para nós uma ocasião 
singular para o reforço, a promoção e o aprofundamento da cooperação entre o povo de Moçambique e os vossos 
povos, num exercício para nós exaltante de fortalecimento das nossas economias.

Queremos saudar, de forma particular, a República da Bielorrússia, que se junta a nós neste evento pela primeira vez. 
Sejam bem-vindos a esta terra!

Distintos Convidados,

Minhas Senhoras, Meus Senhores,

A FACIM, enquanto feira anual e multissectorial, tem a faculdade de congregar num único espaço todos os sectores 
económicos à escala nacional, consagrando-se, desse modo, como um lugar privilegiado de encontros para o 
empresariado nacional e estrangeiro.

Esta Feira, que este ano comemora o quinquagésimo terceiro aniversário desde a sua inauguração, e o sétimo ano da 
sua realização aqui em Ricatla, vem, ao longo dos anos, registando o seu crescimento em termos de quantidade de 
expositores e visitantes. Vem, igualmente, apresentando uma evolução qualitativa na sua forma e no conteúdo dos 
seus produtos e expositores. 

Queremos congratular aos organizadores e à boa resposta que tem sido dada pelos expositores, quer nacionais quer 
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estrangeiros, assim como ao público que, pela sua adesão, tem estado a valorizar este evento.

A presente edição da FACIM realiza-se sob o lema “Moçambique e o Mundo: alargando o mercado, promovendo 
investimento e potenciando parcerias”. Isso revela-nos que Moçambique é hoje um país mais aberto e de 
oportunidades de investimentos nacionais e estrangeiros. O nosso Governo tem estado a trabalhar no sentido de 
capitalizar essas oportunidades de investimento. Realiza acções que visam dar corpo ao nosso compromisso de 
continuar a aumentar a produção e produtividade, melhorando a competitividade em todos os sectores, com ênfase 
naqueles que definimos como prioritários: Agricultura, Energia, Infraestruturas e Turismo.

Por outro lado, no princípio consolidado de diversificação económica, o nosso compromisso inclui, ainda, a promoção 
da industrialização, orientando-a para a modernização da nossa economia e aumento das exportações, bem como da 
cadeia de valor dos produtos primários nacionais, assegurando assim a integração do conteúdo local.

Nesse sentido, criámos a APIEX, a Agência para a Promoção de Investimentos e Exportação, uma instituição pública 
que surge da fusão de três instituições, nomeadamente, o Centro de Promoção de Investimentos (CPI), o Gabinete 
das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA) e o Instituto para a Promoção de Exportações 
(IPEX). O objecto para o qual está orientada a APIEX é a promoção e facilitação de investimento, aglutinando de 
forma integrada as acções de promoção do investimento público, privado e as exportações. É a forma simplificada 
encontrada para a dinamização do ambiente de negócios, optimização de recursos e criação de maiores sinergias 
nestas áreas de relevo e impacto na economia do País.

Paralelamente à criação da APIEX, o Ministério da Indústria e Comércio, através da Direcção Nacional do Comércio 
Externo, e em acção conjugada com o Instituto das Pequenas e Médias Empresas (IPEME), têm vindo a contribuir 
para a identificação e implementação de acções estratégicas de potenciamento e desenvolvimento das micro, 
pequenas e médias empresas.

As PME constituem o segmento maioritário e estruturante na dinamização da economia à escala local, pelo facto de 
poderem gerar mais emprego, aumentar a renda e assegurar a diversificação económica. Além das micro, pequenas 
e médias empresas filiadas à Confederação das Associações Económicas – CTA, temos estado a incluir também as da 
Câmara de Comércio de Moçambique e de outras associações empresariais. 

Este é o modelo que temos estado a adoptar, como forma de assegurar uma cada vez maior inclusão à escala Nacional. 
Esperamos que, nesta edição da FACIM, as micro, pequenas e médias empresas identifiquem e conjuguem parcerias 
de ganhos equitativos a nível do acesso à tecnologia, conhecimento e fortalecimento de capital.

Esperamos, ainda, que as PME estabeleçam redes de contacto e parcerias entre elas, entre elas e as grandes empresas, 
e que conheçam e aproveitem o enfoque que a presente edição confere ao acesso aos mercados preferenciais do Agoa, 
SADC, Europa, China e Índia. A promoção da formação dedicada à Internacionalização e Inteligência de mercados 
externos deve, igualmente, ser uma acção a prosseguir, com enfoque sobre as micro, pequenas e médias empresas.

Esta nossa actuação como Governo visa, em última instância, assegurar que os benefícios daí resultantes, num 
ambiente de paz e tranquilidade - que assumimos continuar a procurar -, sejam sentidos e tenham impacto directo 
no crescimento da economia e no melhoramento da vida de cada um dos moçambicanos.
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A quinquagésima terceira edição da FACIM é mais uma oportunidade para:

• Alargar o mercado de produtos nacionais e internacionalizar a economia moçambicana;

• Expor as potencialidades de produção e aumentar a diversificação das exportações;

• Estabelecer parcerias e promover oportunidades de negócio nos diversos segmentos do tecido empresarial 
nacional e estrangeiro;

• Estimular novas iniciativas de investimento público e privado; e

• Criar oportunidades de negócio para as pequenas e médias empresas nacionais, junto das grandes.

Esta é a visão desta Feira Mãe.

Caros Expositores,

Distintos Convidados,

Na visita que efectuamos aos diversos pavilhões, esta manhã, tivemos ocasião de apreciar e interagir com os 
diferentes intervenientes. Pudemos constatar a satisfação e determinação de tornar esta ocasião numa oportunidade  
para fazer negócios.

Nos pavilhões das províncias moçambicanas, registámos, com agrado, a aposta nos produtos de bandeira, que 
caracterizam cada uma delas, e a resposta dada ao nosso apelo de aumento da produção. Está a emergir, de forma 
gradual, mas firme, a agricultura comercial nacional. Percebemos que nesta edição, pela primeira vez, foi instituído 
o Pavilhão PME, como um espaço dedicado ao apoio a algumas das micro, pequenas e médias empresas existentes 
no país.

Estas empresas já fazem exportação ou  têm potencial de o fazer bem. É gratificante recordar que os investidores, em 
Moçambique, estão e estarão no entreposto de destaque da região Austral de África. Os Portos de Maputo, Beira, Nacala 
e Macuse, em franca projecção, são excelentes portas de entrada para o mercado regional. As ferrovias e rodovias que 
ligam Moçambique à África do Sul, ao Zimbabwe, Zâmbia e Suazilândia, incluindo a variante economicamente viável 
do corredor de Nacala, que liga Moçambique e Malawi, são uma realidade que deve ser capitalizada.

A estrada, cuja construção arrancará brevemente, e que irá ligar Moçambique e a República Unida da Tanzânia - 
através da ponte emblemática da unidade sobre o rio Rovuma, já construída - é outra base  a ser explorada para a 
promoção da economia entre estes dois países.

Queremos usar esta oportunidade, uma vez mais, para saudar e encorajar o Governo do Malawi, pela sua decisão de 
uso pleno do corredor de Nacala. No dia 18 de Agosto corrente o Governo do Malawi procedeu à inauguração formal 
das secções 3 e 5 da referida linha, assistida pelo Porto de Nacala.

O Governo moçambicano compromete-se a dar todo o apoio necessário, e continuará a encorajar os parceiros 
nacionais e estrangeiros, para a sustentabilidade deste projecto ferro-portuário de valor regional. É nossa convicção 
que sairemos desta Edição da FACIM com imensos ganhos!
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Minhas Senhoras, Meus Senhores,

Acabamos de testemunhar, há instantes, a cerimónia de premiação das melhores pequenas e médias empresas. 
Queremos enaltecer o facto de, pela primeira vez, na história das premiações da FACIM, ter sido galardoada uma 
Pequena e Média Empresa Exportadora, além de terem abrangido outras categorias de realce no processo de 
implantação de investimentos.

Esta inovação significa o reconhecimento de que este segmento de empresas também tem contribuído 
significativamente para a diversificação e alargamento da base de exportação. Aos galardoados, vão as nossas 
felicitações pela conquista que, certamente, ficará registada nas nossas memórias e servirá de estímulo para mais 
empenho.

Como Governo, usamos esta oportunidade para incentivar as micro, pequenas e médias empresas a buscar todas 
as soluções que viabilizem a sustentabilidade das suas empresas e que incluem, entre outras, o recurso à Bolsa de 
Valores de Moçambique.

Estimados Expositores,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Para terminar, queremos felicitar a todos os participantes, aos organizadores, aos patrocinadores desta edição, bem 
como à comunicação social. Saudar, de forma especial, às delegações estrangeiras que se juntam a nós neste evento, 
por terem aceite participar e partilhar o seu saber e experiência nesta iniciativa moçambicana.

Apelamos a todos os intervenientes a continuarem a fazer da FACIM uma montra especializada de divulgação de 
oportunidades de cadeias de valor para investimentos e desenvolvimento de parcerias.

Formulamos a todas as delegações aqui presentes os nossos votos para que se sintam bem acolhidos nesta parte do 
Índico e que tenham a oportunidade de realizar negócios e de desfrutar do calor e da fraternidade que o nosso povo 
oferece!

Com estas palavras, tenho a honra de declarar aberta a Quinquagésima Terceira Edição da FACIM.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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O IMPERATIVO DE PRESTAR MELHOR ASSISTÊNCIA ÀS CAMADAS VULNERÁVEIS 
DA NOSSA SOCIEDADE

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da inauguração do edifício-sede do Instituto Nacional da Acção Social

Cidade de Maputo, 1 de Junho de 2017



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 269

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO    |  CAPÍTULO III

Senhora Ministra do Género, Criança e Acção Social;

Senhores Membros do Governo;

Senhora Governadora da Cidade de Maputo;

Senhor Presidente do Município de Maputo;

Caros Funcionários do Instituto Nacional de Acção Social;

Caros Parceiros de Cooperação;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Gostaria de iniciar a minha intervenção, saudando a todos os presentes nesta cerimónia de Inauguração do novo 
edifício do Instituto Nacional de Acção Social - INAS, especialmente às crianças, mulheres, pessoas idosas e pessoas 
com deficiências, os verdadeiros donos destas instalações.

Estamos a proceder à entrega de um novo edifício, moderno e mais confortável, porque sentimos que há um 
imperativo inadiável de melhorar a assistência às camadas mais vulneráveis da nossa Sociedade que, infelizmente, 
algumas vezes são tratadas de forma desumana e discriminatória.

Alegra-nos saber que este edifício, além de representar uma melhoria no atendimento de uma camada tão sensível 
da nossa sociedade, também representa um desafio para os funcionários do Instituto Nacional de Acção Social. Cai 
sobre eles a responsabilidade de responder, de forma inovadora no seu labor, à medida das novas demandas.

Com o melhoramento das condições de trabalho dos funcionários do INAS, com uma infra-estrutura tão emblemática 
- como a que estamos a testemunhar a sua inauguração hoje -, é óbvio que os utentes vão esperar um maior fluxo e 
qualidade dos serviços aqui prestados.

O Governo de Moçambique aposta na protecção social das camadas vulneráveis, porque tem a firme convicção de 
que estas, quando acarinhadas, constituem um forte potencial de contribuição para o desenvolvimento integrado e 
inclusivo do nosso país, com maior concentração e entrega.

No ano passado aprovamos a Estratégia Nacional de Segurança Social Básica 2016-2024, com o objectivo de reforçar 
a assistência aos indivíduos e grupos sociais vulneráveis - sempre na perspectiva do género -, como forma de incluir 
esta camada na edificação de um país mais desenvolvido e solidário.

Mais do que acções isoladas do Governo, entendemos que a materialização da protecção social exige o envolvimento 
dos vários segmentos da sociedade. Exige a participação das organizações da sociedade civil, instituições religiosas, 
sector privado e parceiros de cooperação, a quem saudamos pela contribuição que têm dado. 

Um membro da família não pode ser abandonado na rua só porque é deficiente físico ou mental, ou porque é idoso. É 
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o contrário. Ele merece mais carinho, assim como tivemos quando éramos crianças.

Distintos Convidados,

A partir destas instalações, esperamos que se melhore, por exemplo, a implementação do Programa de 
Subsídio Social Básico, do Programa de Subsídio Directo, do Programa de Subsídio pelo Trabalho, assim 
como do Programa de Subsídio de Acção Produtiva.

A cada funcionário do INAS, apelamos que assuma a responsabilidade de manter este edifício conservado, 
limpo e acolhedor, valorizando o esforço e os recursos aplicados. 

Termino, dirigindo uma saudação especial à direcção, aos funcionários e colaboradores do Ministério do Género, 
Criança e Acção Social, pelo seu empenho na promoção da igualdade de género, protecção e desenvolvimento da 
criança, e assistência aos indivíduos e grupos vivendo em situação de vulnerabilidade.

Deste modo, e na expectativa de que os Dirigentes e Funcionários deste Sector vão Encarar a Assistência às Camadas 
Mais Vulneráveis da Nossa Sociedade como Um Imperativo Nacional Inadiável, declaro inaugurado o edifício do 
Instituto Nacional de Acção Social. 

A Todas e a Todos, o Nosso Obrigado!
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A PLANIFICAÇÃO ESTRATÉGICA COMO FACTOR DE SUCESSO NA GOVERNAÇÃO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da inauguração do edifício do Governo Provincial de Gaza

 Gaza, 19 de Abril de 2017
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Senhora Governadora da Província de Gaza; 

Senhores Administradores Distritais; 

Senhor Presidente da Assembleia Provincial de Gaza; 

Senhores Membros da Assembleia Provincial de Gaza; 

Senhores Membros do Governo Provincial; 

Senhor Presidente do Município de Xai-Xai; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Foi com muita alegria, e honra, que acedemos ao convite que nos foi formulado para tomarmos parte nesta histórica 
cerimónia de inauguração do novo edifício do Governo Provincial de Gaza, aqui em Xai-Xai. Na verdade, neste edifício 
- novo na sua forma física -, muito habita o imaginário do Governo Provincial e da população que o viu nascer e 
tornar-se nesta infra-estrutura imponente que temos, hoje, o orgulho de inaugurar. É um sonho tornado realidade. 
É mais uma meta concretizada no quadro das estratégias e objectivos do Governo Provincial, para o seu próprio 
funcionamento e dinamização da parte que lhe cabe na materialização do Programa Quinquernal do nosso Governo. 

Portanto, não é uma festividade local. É toda a máquina governamental que está de parabéns, que se vê assim com 
mais um pilar reforçado e com ganhos substanciais para a população. Por isso, o nosso sentimento é de grande 
satisfação, por celebrarmos esta conquista do Povo Moçambicano. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

A qualidade do serviço público, que o crescimento do nosso país demanda, clama por infra-estruturas de qualidade, à 
altura do sonho que alimenta os nossos programas e objectivos. Temos consciência dos sonhos da Província de Gaza, 
no que tange a infra-estruturas, e nós partilhamos esse sonho. Mas porque uma longa viagem sempre começa pelo 
primeiro passo, e entendendo os constrangimentos que o país enfrenta, acreditamos que, com trabalho árduo, num 
futuro próximo, muitos destes problemas serão vencidos.

Esta infra-estrutura vem resolver um dos grandes constrangimentos que as instituições públicas de Gaza vêm 
enfrentando. Vem, igualmente, responder à necessidade premente de infra-estruturas no país, que se enquadra no 
processo de modernização dos serviços públicos. Ao congregar os serviços num único espaço, este edifício flexibiliza 
a prestação de serviços ao cidadão e facilita a coordenação, cooperação e cria sinergias entre os sectores do Governo 
aqui sediados. 

É, por um lado, o funcionário público que passa a dispor de melhores condições de trabalho e capacidade de tramitar 
os expedientes com menos custos e menos tempo. Por outro, é o cidadão que poupa tempo e recursos, encontrando 
respostas às suas preocupações num mesmo espaço. Entretanto, não teremos avançado nada, se ainda persistirem 
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as velhas práticas burocráticas de criar dificuldades aos utentes dos serviços públicos, muitas vezes, por mero 
capricho. Temos que mudar a mentalidade do comodismo e desenvolvermos a cultura de trabalho.

Queremos que neste edifício não haja espaço fértil para a preguiça e, muito menos, para a corrupção. Que este edifício 
seja, isso sim, espelho da boa governação!

Mais do que melhorar as condições de trabalho, sejamos mais arrojados na adopção e implementação de políticas de 
gestão de mudanças, apostando em boas práticas de governação, satisfatórias e eficazes, de modo a correspondermos 
aos novos e complexos desafios de uma economia de rápido crescimento.

Apelamos para a inclusão do funcionário público nos planos, metas, objectivos e estratégias da instituição, para que 
se sinta parte útil da visão, missão e objectivos que representa, estimulando-o assim a alcançar altos índices no seu 
desempenho. Esta abordagem, além de valorizar e incentivar o funcionário público a dar cada vez mais de si, permite-
lhe entender e aceitar as vicissitudes decorrentes desta missão, porque dela é parte integrante.

Queremos, com esta inauguração, continuar a privilegiar o cidadão, em tudo o que fazemos - quer através da 
simplificação de procedimentos que facilitem o diálogo, assim como através da aproximação dos serviços públicos 
ao cidadão.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A nossa aposta na construção de infra-estruturas que promovem o desenvolvimento económico e social faz parte dos 
desafios pelo alcance dos resultados tangíveis a que nos propusemos no nosso Ciclo de Governação.

É neste contexto que reconhecemos a necessidade de uma intervenção estrutural na Cidade de Xai-Xai, através da 
edificação de diques de protecção contra as inundações que, ciclicamente, ceifam vidas humanas e comprometem 
os nossos esforços no combate à pobreza.

Reconhecemos, igualmente, a importância de erguer infra-estruturas resilientes e adaptadas às mudanças climáticas 
que já se fazem sentir no nosso país. Aos funcionários públicos, mais uma vez, pedimos um pouco mais de firmeza, 
determinação e rigor no seu trabalho. Todos devemos ter a convicção de que Moçambique vai reconquistar a sua 
estabilidade política e macro-económica, condições imprescidíveis para o seu crescimento. 

Por vosso intermédio, queremos manifestar o nosso apreço a todos os moçambicanos, funcionários públicos e 
privados, pela coragem e determinação com que asseguram que o país continue a lutar por dias melhores. Esta é 
mais uma prova inequívoca de que unidos, e em paz, somos capazes de realizar o nosso sonho de um Moçambique 
melhor.

Ao mesmo tempo que felicitamos o Governo e a população da Província de Gaza, apelamos a todo o povo moçambicano 
para que continue a consolidar o espírito de paz e unidade nacional, sempre focado no trabalho e no aumento da 
produção e produtividade.

Com estas palavras, tenho o privilégio de declarar inaugurado o novo edifício do Governo Provincial de Gaza!

Muito obrigado!
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INFRA-ESTRUTURAS DE BASE PRODUTIVA COMO FACTORES DE DINAMIZAÇÃO E 
DIVERSIFICAÇÃO DA NOSSA ECONOMIA

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da inauguração do Corredor Logístico de Nacala, no Distrito de Nacala-a-Velha, 

Província de Nampula

Nacala-à-Velha, 12 de Maio de 2017
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Senhor Ministro dos Transportes e Comunicações; 

Senhor Ministro das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil; 

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros; 

Senhor Governador da Província de Nampula; 

Senhor Administrador do Distrito de Nacala-a-Velha; 

Ilustres Gestores do Corredor Logístico de Nacala; 

Prezados Representantes do Sector Privado; 

Caros Trabalhadores; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

No dia 3 de Novembro do ano passado, celebramos uma grande vitória no Corredor de Nacala, quando anunciámos o 
apitar do comboio na estação terminal de Lichinga. Vimos, na altura, as populações de Cuamba, Mandimba, Ngauma 
e Lichinga a testemunharem em festa a chegada do que já não se tinha esperança: o conhecido comboio de Lichinga.

Hoje é um projecto integrado do Corredor de Nacala, que compreende a linha férrea que liga Moatize a Nacala-a-
Velha, via Malawi, numa extensão de 912 quilómetros, e o terminal de carvão de Nacala-a-Velha. Este projecto, ontem 
um sonho teimoso, hoje se torna uma realidade.

Moatize sabe do sonho real porque expediu, para Nacala-a-Velha, a carga, o carvão. O Malawi confirma a passagem do 
maior comboio jamais visto. Testemunharam as populações dos distritos de Mecanhelas, Cuamba, Malema, Ribaué, 
Mecubure, Rapale, Nampula, Meconta, Monapo e Mossuril. O sonho teimoso, hoje é uma certeza; porque Nacala-a-
Velha assume-se como estação de chegada do carvão de Moatize. É a maior e a mais moderna terminal de carvão do 
país.

Com alegria e satisfação, aceitei o convite para proceder à inauguração do Corredor Logístico de Nacala. É uma infra-
estrutura de base produtiva, com impacto directo em vários sectores da actividade económica e no bem-estar dos 
moçambicanos. A minha alegria encontra ainda motivos fortes, porque foi neste sistema ferro-portuário que, por 
mais de 15 anos, dediquei a minha energia, servindo aos utilizadores do Porto de Nacala e da Linha do Norte.

São motivos suficientes para dedicar uma saudação especial a todas as entidades e estruturas do nosso Governo, 
as locais, provinciais e centrais, pela atenção que sempre concederam ao processo de implantação deste projecto.
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A visão foi sempre de alargar a base logística e de transporte de carga e pessoas ao nível nacional e regional. Enalteço 
o Corredor de Desenvolvimento do Norte, o Corredor Logístico Integrado de Nacala, a Central East African Railways 
Company Limited e a Vale Logistics Limited, pelo investimento que resultou na materialização deste projecto, que 
consta do nosso Programa Quinquenal do Governo. 

Aceitem que eu felicite a Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, pela acertada escolha de um parceiro 
com musculatura empresarial, e pela sua forma profissional de relacionamento, que tem estado a viabilizar este 
grande e maior projecto ferro-portuário da Região Austral.

Distintos Convidados, 

O novo terminal de carvão de Nacala-a-Velha, que completa o Porto Comercial de Nacala, tem o diferencial de 
dispor de capacidade para receber navios maiores, evitando assim o custo elevado de transbordo. Para reavivar 
o desenvolvimento da região norte do País como um todo, o Governo assegurou que as concessionárias, além 
da criação de uma solução logística para o escoamento do carvão de Moatize, pudessem também servir para o 
transporte de outras cargas e passageiros. A reabertura da linha férrea Cuamba-Lichinga - que tivemos o privilégio de 
inaugurar no ano passado, como anteriormente afirmamos -, enquadra-se nesse entendimento alcançado entre as 
concessionárias e o Governo de Moçambique, durante o processo de adjudicação do Corredor de Nacala. 

Tomámos esta decisão porque estamos cientes de que o Corredor do Norte, além de gerar postos de trabalho directos 
e indirectos, dispõe de um grande potencial para dinamizar a economia nacional e, até, da região Austral de África, 
através da diversificação da actividade económica.

Por outras palavras, queremos que esta infra-estrutura seja uma alavanca para o incremento da comercialização 
agrícola e transporte de recursos minerais, e despolete o potencial turístico da província, que precisa de ser lapidado. 
Queremos também que este Corredor Logístico venha catalisar o surgimento de iniciativas empreendedoras que 
visem melhorar a qualidade de vida das populações ao longo do seu percurso. Foi assim que, quando assumimos os 
destinos da Nação, elegemos as infra-estruturas como uma das prioridades da nossa governação, a par da agricultura, 
energia e turismo.

O Programa Quinquenal do nosso Governo prioriza a expansão sustentável e a melhoria da qualidade de infra-
estruturas vitais que promovam a actividade produtiva. Os investimentos que temos estado a acarinhar, na área 
das infra-estruturas ferro-portuárias, visam o incremento da produção e produtividade, e criação de mais postos de 
trabalho.

Alegra-nos saber que a ferrovia que hoje colocamos, oficialmente, ao serviço dos clientes tem capacidade de 
transportar, aproximadamente, vinte e seis milhões de toneladas, sendo que a maior parte delas são de carvão, isto 
é, vinte e dois milhões de toneladas. É bastante gratificante saber que este Corredor Logístico de Nacala acolhe no 
total e, de forma directa, dois mil e cinquenta e três trabalhadores, maioritariamente jovens, sem incluir mais de mil 
e seiscentos que se encontram nas empresas terciárias.

Esta é uma clara demostração de que os sectores público e privado, devidamente facilitados pelo Governo, através de 
boas políticas económicas, podem promover o desenvolvimento do país.
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Neste âmbito, saudamos o Governo do Brasil, aqui representado pelo Senhor Ministro das Relações Exteriores, pelo 
importante papel desempenhado - ao facilitar o investidor do seu país para Moçambique. O Governo de Moçambique 
estará sempre aberto para mais e diversificada cooperação económica com o Brasil, seja de forma bilateral ou no 
âmbito da CPLP.

Minhas Senhoras e Meus Senhoras, 

A completar, no próximo mês de Julho, 97 anos - desde que foi elevada à categoria de Vila -, temos o orgulho de afirmar 
que, neste momento, Nacala-a-Velha é um dos principais pontos de convergência de pessoas vindas de quase todo o 
país, atraídas pelas oportunidades de emprego e desenvolvimento gerados neste distrito. A Vila-sede do distrito está, 
de forma acelerada, a deixar de ser pacata e humilde.

Hoje, os residentes de Nacala-a-Velha orgulham-se de dispor de serviços de qualidade que, outrora, só encontravam 
em grandes cidades, como Maputo, Beira ou Nampula. Hoje, Nacala-a-Velha materializa a Unidade Nacional de que 
sempre falamos.

O objecto de trabalho deste grande empreendimento é o carvão, que é extraído em Tete, muito longe daqui. Ao longo 
do percurso, porém, vai distribuindo postos de emprego a muitos cidadãos e, aqui, muitos mais postos de trabalho 
cria.

Nacala-a-velha já não é o distrito dos mais atrasados da província de Nampula. Lembramo-nos vivamente das 
dificuldades por que passaram os primeiros investidores, que tiveram fé no que dizíamos e vieram. Lembramo-nos 
também daqueles que depois vieram, mas indecisos. Há os que esperavam para ver. Esses virão, mas já atrasados!

Com a entrada em funcionamento deste empreendimento, que tem o condão de ligar os países do hinterland aos 
diversos cantos do mundo, avizinham-se investimentos mais ousados em Nacala-a-Velha. Por isso, as autoridades 
locais devem, a partir de já, reflectir sobre o plano de estrutura desta Vila, a futura cidade de Nacala-a-Velha.

Não gostaríamos de terminar a nossa intervenção, sem deixarmos uma mensagem de apelo a todos os intervenientes, 
incluindo as populações ao longo do Corredor. A conservação e estima dos equipamentos e infra-estruturas é um 
ponto nevrálgico, que exige a atenção concertada e integrada de todos. Esta infra-estrutura só terá relevância na 
economia se ela fornecer serviços de qualidade e sem interrupção. 

Estimados Gestores do Corredor Logístico de Nacala, 

Como contributo dos anseios do Governo, de criar o bem-estar da população, a empresa deve continuar a priorizar 
o recrutamento de trabalhadores nacionais, apostando na sua formação contínua e salvaguardar os interesses das 
comunidades, através de acções de responsabilidade social.

Deve, igualmente, observar o princípio de conteúdo local nos fornecedores de serviços, preservar o meio ambiente, 
além de cumprir, como tem vindo a fazer, com os seus deveres, no que diz respeito à tributação.



INCLUSÃO SOCIAL III280

Queremos, mais uma vez, felicitar os accionistas, gestores e todos os trabalhadores deste importante empreendimento 
para a economia nacional, e desejamos que este Centro de resultados contribua para o crescimento de Moçambique. 

Assim, na certeza de que estas Infra-estruturas de Base Produtiva serão Um dos Factores de Dinamização e 
Diversificação da Nossa Economia, tenho o grato prazer de declarar inaugurado o Corredor Logístico de Nacala. 

Muito obrigado pela atenção! 
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TURISMO

UM FACTOR DE DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA NOSSA ECONOMIA

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da inauguração do Nacala Plaza Business Design Hotel, na Cidade de Nacala-Porto, 

Província de Nampula

Nacala-Porto, 18 de Fevereiro de 2017
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Senhor Ministro da Cultura e Turismo;

Senhor Governador da Província de Nampula;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nacala-Porto;

Senhor Administrador do Distrito de Nacala-Porto;

Estimados Gestores do Nacala Plaza Business Design Hotel;

Prezados Representantes do Sector Privado;

Caros Trabalhadores;

Distintos Convidados;Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me, antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado pelo Governo da Província de Nampula, para 
proceder à inauguração do Nacala Plaza Business Design Hotel. Quero, igualmente, saudar o papel crucial do Governo 
da Província, do Distrito e Município de Nacala-Porto, que souberam incubar esta iniciativa de capitais nacionais que 
contribuirá, certamente, para dinamizar e diversificar a economia do distrito e do país, como um todo.

Dirijo uma palavra de apreço aos accionistas e gestores deste empreendimento, por investirem numa área tão 
estratégica como o Turismo.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O Governo elegeu o Turismo como uma das quatro áreas estratégicas para dinamizar o desenvolvimento do País, a 
par da Agricultura, Infra-estruturas e Energia. Elencamos o sector do Turismo nesta curta e privilegiada lista, pelo seu 
carácter transversal e pelas potencialidades de dinamizar outras actividades económicas e sociais.

O Turismo funciona como catalisador dos transportes, estimula a produção agrícola e pesqueira. O Turismo estimula 
a preservação de valores culturais, da arte e folclore locais; promove a interacção e compreensão entre diferenciados 
extractos sociais, por comunicar aos visitantes a sua história, as suas línguas, o canto, a dança, a rica gastronomia, 
factores fundamentais para a unidade dos povos.

Permite a combinação dos vários produtos turísticos como a fauna, flora e praia, que conferem ao país uma 
vantagem comparativa e competitiva em relação aos países da região. Propicia o aproveitamento das condições para 
revolucionar o turismo de sol e praia, ao longo dos cerca de 2700 km da nossa costa. Aumenta a arrecadação de 
receitas por parte do Estado e gera emprego para milhares de concidadãos.

Por outras palavras, queremos dizer que o Governo decidiu apostar no Turismo porque acredita que é uma actividade 
com potencialidades para dinamizar e induzir à diversificação da economia nacional.

Na verdade, nos últimos anos, o turismo tem vindo a desempenhar este papel, ainda que de forma ténue e modesta, 
fruto de crescentes investimentos que têm sido realizados, quer pelo sector privado, quer pelo sector público. A 
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atracção de turistas internacionais, cuja média, nos últimos anos, situa-se em cerca de um milhão ponto quatro de 
chegadas, dos quais setenta e dois porcento oriundos do continente africano, vinte porcento da Europa e oito do total 
dos visitantes de outros lugares, cimenta a nossa convicção de que temos de continuar a apostar no Turismo.

O turismo doméstico tem mobilizado, em média, 4.1 milhões de clientes por ano. Na verdade, estes dados, quando 
comparados com as potencialidades turísticas de que o país dispõe, transmitem-nos a mensagem de que ainda 
estamos distantes da nossa visão para este sector. Temos ainda muito trabalho pela frente!

A visão do Governo é de que, em 2025, Moçambique passe a ser o destino turístico de eleição em África. Moçambique 
é famoso pelas suas excelentes praias e outras atracções, pelos produtos eco-turísticos sensacionais e pela cultura 
fascinante que exibe, traduzindo-se numa indústria turística de rápido crescimento, integrada e sustentável.

Distintos Convidados,

A actividade turística na Cidade de Nacala-Porto tem vindo a testemunhar um grande fluxo de investimentos nacionais 
e estrangeiros. Esta tendência constitui a mais eloquente prova de que as estratégias adoptadas pelo Governo, na 
área do Turismo, estão a produzir resultados a nível local.

 A rede hoteleira da Cidade de Nacala-Porto já atingiu cento e vinte e um estabelecimentos turísticos, sendo cinquenta 
e dois de alojamento, e sessenta e nove de restauração, com uma capacidade instalada de oitocentos e dezassete 
quartos, e mil duzentas e oitenta e três camas.

Melhor ainda, o sector de turismo em Nacala-Porto emprega cerca de mil seiscentos e vinte e quatro trabalhadores. 
Assim, com a entrada em funcionamento do Nacala Plaza Business Design Hotel, a cidade diversifica o seu leque de 
negócios, tirando maior benefício da robustez do seu Porto.

Considerando que, nos últimos anos, Nacala-Porto tem registado um crescimento na entrada de turistas, o Nacala 
Plaza Business Design Hotel concorre para posicionar esta região como um pólo turístico de eleição, que vai contribuir 
para dinamizar e diversificar a economia da Província de Nampula.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para convidar os empresários do sector de turismo a investirem ou a 
buscarem parcerias, de modo a materializarmos muitos dos projectos em carteira, como por exemplo:

i. Projecto de Estância de Turismo Integrado de Crusse e Jamali – localizada na Província de Nampula, com uma área 
de mil e oitocentos hectares, destinados ao desenvolvimento de um resort;

ii. Projecto de Estância de Turismo Integrado de Inhassoro – localizada na Província de Inhambane, na zona tampão 
do Arquipélago de Bazaruto, com uma área de dois mil setecentos e cinquenta hectares, também destinados ao 
desenvolvimento de um resort; e

iii. Projecto Resort de Vilankulo – localizado na marginal do Município de Vilankulo, na Província de Inhambane, 
propício para o desenvolvimento de um Resort Turístico.
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Como Governo, comprometemo-nos a prosseguir com acções que permitam eliminar as barreiras à entrada de novos 
investidores nacionais e estrangeiros. É nesta óptica que o Governo aprovou, recentemente, o novo Regulamento 
de Empreendimentos Turísticos, Restauração e Bebidas e Salas de Dança, no qual reduzimos os procedimentos, 
requisitos e tempo de licenciamento, para que os investidores nacionais e estrangeiros, assim como os utentes, 
tenham maior acesso à actividade turística.

Antes de terminar, gostaríamos de lançar desafios a três níveis, que possam contribuir para que o Turismo dinamize 
e diversifique a nossa economia: 

Primeiro, à população moçambicana: apelo para que dissemine e incentive o “Programa Nacional de Bem Servir”, 
estimulando um bom ambiente de higiene e segurança em todos os locais de interacção com os turistas. Tanto 
nos hotéis e restaurantes, como nos postos policiais, aeroportos, postos fronteiriços, mercados, feiras, transportes 
públicos  museus, entre outros locais.

Em segundo lugar, aos operadores turísticos, recomendo que:

i) Apostem na capacitação e profissionalização dos agentes turísticos, para a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados;

ii) Promovam cursos de guias turísticos para jovens e membros das comunidades, conhecedoras dos feitos históricos 
e culturais da cidade;

iii) Tenham maior agressividade no marketing, para que mais turistas escalem as vossas instâncias; e

iv) Criem novos pacotes e serviços turísticos, promovendo o turismo doméstico e de negócios, fortalecendo assim o 
binómio trabalho-lazer.

Por último, mas não menos importante, recomendo à Gerência e trabalhadores do Nacala Plaza Business Design 
Hotel, para que dignifiquem este empreendimento, porque o seu valor real depende, em grande medida, da qualidade 
do serviço prestado.

Com estas palavras, tenho a honra de declarar oficialmente inaugurado o Nacala Plaza Business Design Hotel.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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O SECTOR PRIVADO

UM PARCEIRO ESTRATÉGICO DO GOVERNO NA DINAMIZAÇÃO DO TECIDO 
INDUSTRIAL EM MOÇAMBIQUE

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da inauguração da Fábrica de Processamento de Feijão Boer da ETG, no Município 

de Nacala-Porto, Província de Nampula 

Nacala - Porto, 18 de Fevereiro de 2017
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Senhor Ministro da Indústria e Comércio;

Senhor Governador da Província de Nampula;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nacala-Porto;

Senhor Administrador do Distrito de Nacala-Porto;

Senhores Membros do Governo da República de Moçambique;

Estimados Accionistas, Gestores e Trabalhadores da Empresa Export Trading Group-ETG;

Ilustres Líderes Comunitários;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-me, antes de mais, saudar os presentes e exprimir a minha satisfação pelo convite que me foi formulado, 
para a inauguração desta unidade de processamento de feijão boer, aqui no Bairro de Triângulo, Município de Nacala-
Porto. Felicito a todos que, directa ou indirectamente, contribuíram para a implantação deste empreendimento, 
testemunho vivo da contribuição do sector privado para o desenvolvimento económico de Moçambique.

Hoje, mais do que estarmos a inaugurar uma unidade fabril, estamos a testemunhar o alargamento do leito de 
actividades empresariais da Export Trading Group-ETG, num acto que dinamiza o tecido industrial de Moçambique. 
Ainda temos presente, na memória, a inauguração da fábrica de processamento de feijão boer, na cidade da Beira, 
em Sofala; a fábrica de processamento de cajú, no distrito de Chiúre, em Cabo Delgado; a fábrica de processamento 
de cajú, na cidade de Nampula; e, hoje, estamos aqui para inaugurar mais uma unidade fabril.

Este tipo de investimentos só acontece quando os investidores avaliam e concluem que o ambiente político e 
económico é favorável para acolher projectos de média e grande envergadura; e significa, acima de tudo, que o 
Governo tem estado a trabalhar para atrair mais investimentos. Por isso, em meu nome, e em nome do Governo que 
dirijo, quero felicitar os accionistas e gestores deste grupo empresarial pela sábia decisão de continuar a investir em 
Moçambique.

Caros Compatriotas,

A cerimónia que estamos a presenciar hoje enquadra-se nos mais nobres pressupostos pautados no Programa 
Quinquenal do Governo para 2015-2019, que considera a indústria como um factor determinante na transformação 
estrutural e aumento da competitividade da economia nacional.

Esta cerimónia também responde à Estratégia Nacional do Desenvolvimento 2015-2035, que considera a aposta 
na industrialização uma via para o país alcançar a prosperidade, sustentabilidade, competitividade, bem-estar 
e transformação estrutural da economia. A visão do Governo, expressa na Política e Estratégia Industrial 2016-
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2025, consiste em tornar este sector relevante e altamente competitivo no contexto global, e permitir a criação de 
capacidade humana, institucional e tecnológica, e a satisfação da demanda interna e externa - através da valorização 
da produção nacional e uma maior integração regional.

Em palavras simples, diríamos que nós estamos aqui para dar forma e expressão ao que prometemos durante a 
campanha eleitoral. Estamos aqui a testemunhar que o que está inscrito em documentos orientadores da nossa 
governação está a acontecer. O Governo irá, por isso, prosseguir com acções que permitam eliminar todo o tipo de 
constrangimentos e barreiras à entrada de novos investidores e, desse modo, melhorar o ambiente de negócios. Este 
é um condimento imprescindível para a atracção do investimento estrangeiro, particularmente do sector industrial.

O nosso desejo agiganta-se; e iremos concretizá-lo, porque temos a consciência de que este sector gera emprego para 
muitos moçambicanos - actualmente estimados em cerca de 71 mil postos criados. Ademais, tendo em perspectiva 
o incremento do agro-processamento, assim como a possibilidade de transformação dos recursos naturais, torna-se 
um imperativo nacional equacionarmos novas perspectivas para o desenvolvimento industrial.

Minhas Senhoras, Meus Senhores,

De acordo com o Classificador de Actividades Económicas, a empresa Export Trading Group–ETG pertence à divisão 
da fábrica de alimentos. Em 2016, essa divisão teve uma contribuição de vinte e oito ponto oito porcento na produção 
industrial global, ao atingir cerca de dezoito milhões, numa produção global de cerca de oitenta e um milhões.

Em termos monetários, isso representou um incremento de cerca de 1 milhão e trezentos meticais, em relação ao ano 
de 2015, cuja produção total foi de dezassete milhões, cento e vinte e cinco meticais.

Esta fábrica de processamento de feijão boer concorre para a consolidação da indústria alimentar como a segunda 
grande contribuinte na produção industrial global, superada apenas pela indústria metalúrgica, que contribui com 
cerca de trinta e quatro porcento na produção industrial global. Orgulha-nos saber que o produto desta unidade fabril 
é consumido no mercado asiático (especialmente no Japão, Índia e Singapura), bem como na Inglaterra e no Canadá. 

Este facto eleva o nome do país a patamares distintos no mercado internacional, por fornecer um produto “Made in 
Mozambique” de qualidade internacionalmente inquestionável. É este tipo de empreendimentos económicos que 
queremos que se implantem no nosso país, pois, além de aumentar o nível das nossas exportações, acrescenta valor 
aos produtos nacionais, cria mais emprego, gera renda para as famílias e permite ampliar a nossa base tributária.

Distintos Convidados,

Desejamos que a Export Trading Group–ETG continue a promover ligações empresariais com as pequenas e micro 
empresas nacionais, como forma de dinamizar o desenvolvimento económico local nas zonas onde se encontra 
implantada. 
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Deste modo, e reconhecendo que “O Sector Privado Pode Ser Um Parceiro Estratégico do Governo na Dinamização 
do Tecido Industrial em Moçambique”, tenho a sublime honra de declarar oficialmente inaugurada a Fábrica de 
Processamento de Feijão Boer da ETG.

Muito obrigado pela atenção!
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O PAPEL DOS CENTROS COMERCIAIS NA ABSORÇÃO DA PRODUÇÃO AGRO-
INDUSTRIAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE QUALIDADE

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,  
por ocasião da inauguração do Centro Comercial de Tete, na Cidade de Tete, Província de Tete 

Tete, 24 de Fevereiro de 2017
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Senhor Ministro da Indústria e Comércio;

Senhor Governador da Província de Tete;

Senhores Vice-Ministros;

Senhor Administrador da Cidade de Tete;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Tete;

Senhor Jason McCormick, Director–Geral da McCormick Property Development;

Estimados Gestores e Trabalhadores do Centro Comercial Mall de Tete;

Ilustres Líderes Comunitários;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Honra-me proceder à inauguração do Centro Comercial “Mall de Tete”, o primeiro investimento do grupo empresarial 
McCormick Property Development em Moçambique.

Saúdo o Ministério da Indústria e Comércio, o Governo da Província e o Município de Tete, pelo trabalho de equipa, 
e bem articulado, que culminou com a implantação deste magnífico centro comercial. À população residente neste 
recanto banhado pelas águas do Rio Zambeze, dirijo uma palavra de gratidão pelo acolhimento e pela hospitalidade.

Neste diapasão, não poderia dar continuidade à minha intervenção sem apresentar os mais calorosos cumprimentos 
a todos os que se dignaram a vir testemunhar o nascimento deste importante empreendimento, que irá dinamizar o 
sector do comércio, aqui, na cidade de Tete e no país em geral.

Caros Empresários,

A actividade comercial na cidade de Tete está a tornar-se cada vez mais competitiva. Neste cenário, pequenos ganhos 
como a qualidade do produto, o preço praticado, a rapidez, a agilidade e o bem servir podem determinar que um 
vendedor tenha vantagem sobre outro. Na verdade, o comércio a retalho, que é o escopo de grande parte das lojas 
instaladas neste centro comercial, deve ser um mecanismo que ajude o consumidor a optimizar as suas escolhas, 
bem como uma plataforma para interligar os produtores e os vendedores.

Infelizmente, tem se vindo a assistir ao fenómeno de redução das vendas do micro e pequeno comerciante nos 
últimos meses, um pouco por todo o país. Este fenómeno resulta de uma série de factores endógenos e exógenos, 
alguns dos quais evitáveis e outros, infelizmente, estão fora do controlo humano.

Nisto, há várias formas de fortalecer o comerciante tradicional: uma delas passa pelo associativismo empresarial, 
que se tem mostrado, ao nível internacional, como uma estratégia importante para que este comerciante continue 
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a oferecer produtos e serviços que o mercado demanda. É tendo em conta esta realidade que o Governo promove a 
formalização da economia e estimula o sector informal a contribuir para o desenvolvimento do nosso país.

Como Governo, temos vindo a realizar várias acções, visando, essencialmente, estimular o sector privado nacional e 
estrangeiro a investir no país. Hoje testemunhámos, com enorme satisfação, a entrada em funcionamento do Mall de 
Tete. É o maior centro comercial da Província por reunir, num único espaço comercial, vinte e sete lojas - como nos 
foi comunicado -, além de espaços administrativos, parques de estacionamento e outro tipo de serviços de utilidade 
pública.

O facto deste centro comercial aglutinar vários serviços, no mesmo espaço, responde à visão do Governo de aproximar 
cada vez mais, às comunidades, os serviços que podem reduzir o tempo e gastos em transportes, para a aquisição de 
produtos de qualidade.

Este centro comercial não vem correr com os pequenos comerciantes. É um parceiro dos pequenos comerciantes. 
É fonte e alternativa próxima para abastecer as zonas rurais. Este centro comercial concorre para transformar Tete 
numa cidade moderna, com capacidade de oferecer aos seus residentes um conjunto de serviços e produtos de 
qualidade e padrão internacionais.

Por isso, alegra-nos o facto de este empreendimento ter sido concebido para empregar seiscentos trabalhadores, 
entre eles, mulheres exercendo as suas actividades na área de vendas, gestão, manutenção e apoio, além de centenas 
de postos de trabalho criados durante a sua construção. Estamos, pedra a pedra, a realizar o nosso compromisso de 
aumentar a possibilidade de criar mais renda aos concidadãos.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A entrada em funcionamento deste centro comercial, aqui em Tete, vai contribuir para estabelecer ligações 
empresariais na cadeia da produção agrícola do Vale do Zambeze, e de produtos manufacturados, e incentivar a 
competitividade no comércio local.

Como é do conhecimento de todos, nos últimos anos, a Cidade de Tete vem registando um crescimento singular, 
resultante da entrada de grandes investimentos, principalmente na área mineira. O crescimento da cidade demanda 
mais e melhores serviços, que nem sempre são acompanhados pela qualidade almejada.

Assim, por um lado, a entrada em funcionamento deste centro comercial constitui mais uma opção para a satisfação 
das necessidades dos residentes e dos visitantes desta terra da energia, do carvão, do cabrito, da capenta, do chicoa, 
de malambe e da massanica. Por outro, este centro comercial constitui um desafio aos produtores locais, para 
produzirem e fornecerem bens que respondam à qualidade e padrão exigidos pelos clientes deste tipo de lojas. A 
produção a que nos referimos inclui o processamento e empacotamento.

À Direcção-Geral da McCormick Property Development:

É nosso desejo que dentro de um ou dois anos encontremos, nas prateleiras destas lojas, produtos originários do 
Vale de Zambeze, ou da Angónia; de Tsangano, de Changara, do Zumbo; e de outros cantos do País. Só assim, o Mall 
de Tete estará a cumprir o papel de alavancar a produção agrícola e industrial do nosso País.
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Regozijamo-nos por saber que este grupo empresarial almeja expandir a sua carteira de negócios para outros locais 
do país, através da construção, por exemplo, do Mall Moçambique, na Matola, e outros centros comerciais em Pemba.

Como Governo, nós encorajamo-los a prosseguirem com esses projectos! Gostaríamos de ouvir que estão a operar 
em Lichinga, em Cuamba, ou em Mocuba, por exemplo.

Antes de terminar, permitam-nos que usemos esta ocasião para convidar mais empresários para investir mais em toda 
a extensão do território nacional, especialmente nas zonas rurais, onde há escassez deste tipo de empreendimentos.

Ciente de que “Os centros comerciais podem desempenhar um papel importante na absorção da produção Agro-
Industrial nacional, assim como na disponibilização de bens e serviços de qualidade”, tenho a honra de anunciar que 
está oficialmente inaugurado o Centro Comercial Mall de Tete.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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CENTRO COMERCIAL PEMBA SHOPPING CENTER

UMA PLATAFORMA PARA A ABSORÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL E 
DISPONIBILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE QUALIDADE

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da inauguração do Centro Comercial Pemba Shopping Center, na Cidade de Pemba, 

Província de Cabo Delgado

Pemba, 28 de Junho de 2017
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Senhor Vice-Ministro da Indústria e Comércio;

Senhora Governadora da Província de Cabo Delgado;

Senhor Administrador do Distrito de Pemba;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Pemba;

Senhor Gerente das Operações da Shoprite Área Sul;

Senhores Membros do Governo da República de Moçambique;

Estimados Gestores e Trabalhadores do Pemba Shopping Center;

Ilustres Líderes Comunitários; 

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Hoje, esta cidade, cuja mãe natureza decidiu que fosse banhada pela terceira maior baía do mundo, ganhou um novo 
atractivo, o turismo comercial, com a entrada em funcionamento do Pemba Shopping Center, que vem acrescentar 
beleza a já linda cidade de Pemba, e não só.

Por isso, honra-me proceder à inauguração deste projecto do Grupo Pemba Investment Company–PIC. O Centro que 
acabamos de inaugurar irá contribuir, certamente, para optimizar as escolhas do consumidor e  melhor interligar os 
produtores, vendedores e consumidores.

Por esta realização, temos razões de sobra para saudar a todos os que directa, ou indirectamente, contribuíram para 
a implantação deste empreendimento.

Quero enaltecer, de forma especial, o Grupo Empresarial Shoprite, por ampliar o seu leito de actividades, contribuindo 
para o crescimento da economia nacional, cumprindo desse modo o seu compromisso de expansão, apresentado em 
Tete, e tornado, hoje, uma realidade.

Caros Compatriotas, 

A cerimónia que estamos a presenciar enquadra-se na visão do Governo, expressa na Política e Estratégia Comercial, 
que visa tornar o sector comercial relevante e competitivo, num contexto global.

Estamos a criar capacidades próprias para a satisfação da demanda interna e externa, através da valorização da 
produção nacional.

Por isso, enche-nos de gáudio o facto de vermos implantada sobre o nosso solo pátrio, uma infra-estrutura que 
hospeda, num único espaço, várias lojas e locais de prestação de serviços, diversificando a oferta de produtos à 
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Província de Cabo Delgado, com padrões de qualidade internacionais.

A nossa expectativa é de, dentro de pouco tempo, encontrarmos, nas prateleiras das lojas que estão aqui, produtos 
provenientes dos distritos desta Província e do País. Isso iria fazer jus ao aumento da produção e produtividade que 
registamos na presente campanha agrícola.

Está a acontecer isso em Maputo, em Sofala, em Nampula; e, recentemente, testemunhámos a batata de Tsangano 
nas prateleiras da Shoprite de Tete. 

Auguramos que as instâncias hoteleiras, restaurantes e indústrias em funcionamento, na Província, utilizem este 
centro comercial como uma das suas fontes de abastecimento.

O cliente, em Pemba, deve consumir produtos frescos de Cabo Delgado. Em palavras simples, diríamos que, assim, o 
centro comercial estará a desempenhar um papel importante na absorção da produção nacional, e local em particular, 
e estará a fornecer bens e serviços de qualidade aos seus utentes.

Caros Empresários, 

O sector privado é o principal actor económico na criação da riqueza e prosperidade económica de um país. Mas 
nada acontece por acaso: o Governo tem estado a defender, a facilitar e a promover o sector privado nacional e 
internacional. Daí, queremos - aqui e agora - realçar o nosso comprometimento de continuar a injectar as necessárias 
reformas estruturais que contribuam, cada vez mais, para a melhoria do ambiente de negócios no nosso país.

Neste diapasão, hoje, mais do que estarmos a inaugurar um centro comercial, estamos aqui a celebrar mais um dos 
resultados das reformas que temos vindo a introduzir no nosso mercado.

Nos últimos anos, a província de Cabo Delgado vem registando um crescimento indisfarçável, resultante da entrada 
de grandes investimentos, com destaque para a área dos hidrocarbonetos.

Quando visitamos a província, no mês de Maio, inauguramos uma fábrica de processamento de rubi, em Namanhumbir. 
Ainda hoje, procedemos à inauguração da Mina de Grafite, no Distrito de Ancuabe. O aumento de investimentos nesta 
província vai precisar de mais e melhores serviços, que nem sempre são satisfeitos pela qualidade almejada.

Assim, a entrada em funcionamento deste centro comercial é mais uma opção para a satisfação das necessidades dos 
residentes e empresas operando neste canto do País. Por outro lado, este centro comercial constitui um desafio aos 
produtores locais, para produzirem e fornecerem bens que respondam à qualidade e padrão exigidos pelos clientes. 

É nossa expectativa que centros comerciais como este surjam em toda a extensão da província de Cabo Delgado. 
Esperamos o nosso reencontro na província de Niassa, como nos foi revelada essa intenção pelo Grupo Shoprite, em 
Gondola.



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 297

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO    |  CAPÍTULO III

Ciente de que “Os Centros Comerciais Podem Ser Uma Plataforma para a Absorção da Produção Nacional e 
Disponibilização de Bens e Serviços de Qualidade”, tenho a honra de anunciar que está oficialmente inaugurado o 
Centro Comercial Pemba Shopping Center.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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MOÇAMBIQUE SOMA E SEGUE EM FRENTE, COM A INAUGURAÇÃO DA MINA DE 
GRAFITE DE ANCUABE

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da inauguração da Mina de Grafite de Ancuabe, na Província de Cabo Delgado

Ancuabe, 28 de Junho de 2017
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Senhora Ministra dos Recursos Minerais e Energia;

Senhora Governadora da Província de Cabo Delgado;

Senhor Embaixador da Alemanha em Moçambique;

Senhora Administradora do Distrito de Ancuabe;

Senhor Director Geral da Graphit Kropfmuelhl;

Caros Accionistas e Funcionários da  Empresa Graphit Kropfmuelhl;

Senhores Membros do Governo Provincial;

Ilustres Líderes Comunitários;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A província de Cabo Delgado é conhecida pelo seu elevado potencial económico, evidenciado, principalmente, nos 
sectores da agricultura, turismo, pescas e recursos minerais.

O  mapeamento e a pesquisa geológica realizados após a proeza da Independência Nacional, mostram que Moçambique 
foi abençoado por enormes quantidades de recursos minerais e energéticos, como as  pedras preciosas, o carvão, o 
gás, titânio, ouro, rubi, rochas ornamentais, metais preciosos e básicos, grafites, entre outros. Hoje é, certamente, um 
dia importante para a província de Cabo Delgado, e para o país no geral. Moçambique passa a contar com mais um 
investimento estruturante, com impacto directo na vida sócio-económica de todos os moçambicanos.

A retoma duma mina que, no passado, funcionou e fechou, traduz o compromisso do Governo de Moçambique na 
criação de um ambiente de negócios apropriado ao investimento do sector privado. O processo de extracção de 
grafite está de volta;  e Moçambique também está de volta, através de actos concretos. E este é um deles.

Trata-se de um empreendimento que serve de exemplo de como é que o sector privado pode contribuir para 
a materialização da Agenda do Governo, de promover um desenvolvimento económico integrado, inclusivo e 
sustentável.

Por isso tudo, quero saudar de forma efusiva aos accionistas e trabalhadores da Graphit Kropfmuelhl, uma 
multinacional alemã que adquiriu o direito de extracção de Grafite nesta região, através de um concurso público 
internacional.

Na verdade, a Empresa Kropfmuelhl está a materializar a visão do Governo, no que tange à exploração sustentável 
dos recursos naturais de que o país dispõe, através de implantação desta indústria extractiva, que hoje temos a honra 
de inaugurar.
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Quero enaltecer o papel do Governo da Província de Cabo Delgado, e do Distrito de Ancuabe, pelo seu empenho na 
reactivação do sonho da população de Ancuabe, que estava adormecido - como dissemos, há cerca de 17 anos -, e 
que, doravante, vai catalisar o desenvolvimento do distrito, da província e do país no geral.

Caros Compatriotas,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O reinício da produção e processamento da grafite, extraída aqui em Ancuabe, constitui um marco crucial num 
processo que será sequenciado pelo desenvolvimento de outros depósitos minerais que a província de Cabo 
Delgado tem o privilégio de hospedar. Hoje, a Mina de Grafite de Ancuabe está aqui para produzir muitos ganhos 
para o país. Além de permitir a extracção  de cerca de nove mil toneladas anuais, está a gerar empregos directos e 
indirectos. 

Pequenas e médias empresas vão fornecer bens e serviços a esta empresa. Neste exercício, o empresariado 
nacional deve merecer prioridade, dentro dos padrões internacionais de qualidade.

É do conhecimento de todos que a quinta prioridade do Governo é assegurar a gestão sustentável dos recursos 
naturais e do ambiente. Daí que, apesar dos ganhos que temos vindo a registar no sector dos Recursos Minerais e 
Energia, continuaremos a deixar bem actualizada a nossa mensagem de apelos:

• Vamos reforçar a capacidade do Estado na inventariação do potencial mineiro existente no país, para garantir 
um controlo eficaz;

• Vamos assegurar a exploração sustentável dos recursos minerais existentes no país, por forma a que o beneficio 
às gerações futuras seja garantido;

• Vamos garantir que a exploração e o processamento desses recursos ocorram no país, para que haja maior 
acréscimo de valor aos nossos recursos naturais;

• Vamos combater a exploração ilegal e organizar a exploração artesanal dos minérios nacionais, de modo a que 
os nacionais tenham acesso ao que lhes pertence, de forma legal e estruturada.

Estimados Accionistas e Gestores do Graphit Kropfmuelhl, 

Desejamo-vos muita sorte! E que continuem a estabelecer esse entrosamento com a população de Ancuabe, família 
da qual - desde já - fazem parte, por forma que ela se aproprie do projecto. Um projecto desta dimensão só pode 
prosperar se a população local sentir-se parte dele e envolvida nele.

À população de Ancuabe: este projecto é vosso, veio para ficar. Cuidem com dedicação e carinho. Deve gerar emprego 
e renda para vocês e para as próximas gerações. Deve produzir riqueza para os moçambicanos.

Felicito e saúdo ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia, e ao Governo da Província de Cabo Delegado, pela 
perseverança e sentido de resultados, para ver este projecto concretizado.

Para terminar, queremos dirigir uma palavra de saudação especial à empresa Electricidade de Moçambique, pela 
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sua diligência na disponibilização de energia, factor imprescindível para a viabilização deste empreendimento, 
desde a primeira hora que advertimos para o acompanhamento deste projecto.

Compatriotas,

Por estes e mais ganhos que iremos anunciar oportunamente, temos motivos para continuar a dizer que Moçambique 
está de volta! 

Com estas palavras, declaramos reinaugurada a mina de produção e processamento de Grafite de Ancuabe, com 
novos proprietários e gestores.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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INDÚSTRIA ALIMENTAR

FACTOR DA DIVERSIFICAÇÃO DA NOSSA ECONOMIA E GARANTE DA SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da inauguração da Fábrica de Produção de Farinha de Trigo e Sêmea da MEREC 

Industries, Lda., na Cidade de Nacala-Porto, no dia 9 de Dezembro de 2017,  
na Província de Nampula

Nacala Porto, 09 de Dezembro de 2017
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Senhor Vice-Ministro da Indústria e Comércio; 

Senhor Governador da Província de Nampula; 

Senhor Presidente do Conselho de Administração da MEREC Industries Moçambique, Lda; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal de Nacala-Porto; 

Senhor Administrador de Nacala; 

Caros Accionistas e Gestores da MEREC Industries Moçambique, Lda; 

Ilustres Líderes Comunitários; 

Caros Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Mais uma vez, estamos aqui em Nacala, e, desta vez, para a inauguração da Fábrica de Produção de Farinha de Trigo e 
Sêmea, valorizando, novamente, a confiança que o sector privado deposita no nosso Governo. 

Permitam-me, antes de mais, que saúde a todos os que se dignaram a testemunhar a inauguração desta unidade 
fabril, que vai fazer parte da importante cadeia de valor do agro-processamento, dedicada à produção de farinha de 
Trigo e Sêmea. A vossa presença, aqui, transmite-nos a mensagem de que a população da província de Nampula, e 
da cidade de Nacala em particular, estava ansiosa por uma infra-estrutura deste cariz, e desta dimensão, capaz de 
processar Trigo e Sêmea em quantidades que respondam às necessidades da província, numa primeira fase, e da 
região norte, a médio e longo prazos. 

Quero enaltecer o papel do Ministério da Indústria e Comércio, dos Governos do distrito de Nacala e da província de 
Nampula,  e de todos os que contribuíram para a implantação deste empreendimento que, certamente, irá contribuir 
ainda mais para a diversificação da actividade empresarial, em Nacala, e da nossa economia nacional.

Felicito, de modo particular, os accionistas e gestores do grupo MEREC, pela decisão acertada de investir nesta Zona 
Económica Especial. Este é um sinal inequívoco de que o sector privado está atento à agenda nacional do Governo, no 
que diz respeito ao desenvolvimento do país.

Caros Compatriotas, 

O País não pode alcançar um desenvolvimento sustentável, se a sua economia estiver ancorada, exclusivamente, num 
único  recurso que sustenta o Produto Interno Bruto.

A estratégia da nossa acção governativa assenta, basicamente, na diversificação da nossa economia, de modo a 
torná-la resiliente e, os sectores produtivos, as prioridades do nosso desenvolvimento equilibrado e inclusivo. Nesta 
equação, é indispensável o desenvolvimento do capital humano, para que as potencialidades naturais do país possam 
ser transformadas em riqueza real. 



INCLUSÃO SOCIAL III304

Por outras palavras, estamos a afirmar que esta unidade fabril, além de criar novos postos de trabalho e gerar renda 
para as famílias, amplia o leque de actividades que contribuem para o crescimento da economia moçambicana. O 
sector alimentar tem sido o ramo da indústria que denota cada vez maior presença ao nível nacional, perfazendo, até 
ao momento, mais de quatrocentos estabelecimentos industriais formais. Importa notar que este crescimento não 
é obra do acaso. 

A Política e Estratégia Industrial 2016-2025 prioriza, entre vários sectores, a promoção da indústria alimentar, por 
ser a que mais gera postos de emprego no subsector da indústria transformadora, com cerca de sessenta e cinco por 
cento do global. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Não obstante algumas regiões do nosso país disporem de condições agro-ecológicas para a produção de trigo, a 
nossa agricultura ainda não consegue fornecer matéria-prima capaz de alimentar a cadeia da nossa indústria de 
farinação e de sêmea. Como resultado, continuamos a importar o trigo que consumimos internamente.

O produto chega às prateleiras dos estabelecimentos comerciais nacionais a um preço, relativamente, elevado. 

As oscilações verificadas no mercado internacional, no processo de importação da matéria prima, influenciam 
grandemente a estrutura de custos. Para amortecer o impacto do seu elevado custo, no bolso do cidadão, o Governo 
introduziu a política de compensação do preço da farinha de trigo, para reduzir as flutuações dos preços de pão e 
outros produtos derivados do trigo. Contudo, essa não é a solução certa e não pode ser definitiva. A solução mais 
sustentável é a produção de trigo em Moçambique.

Com a entrada em funcionamento desta fábrica, que tem capacidade para produzir duzentas e cinquenta toneladas 
por dia, as panificadoras nacionais passam a dispor de opção interna para a aquisição de matéria-prima processada. 
A sêmea a ser produzida nesta unidade fabril será uma outra contribuição para o aumento da disponibilidade de 
matéria-prima para a ração animal, o que vai impulsionar a produção e produtividade pecuárias.

 Com esta inauguração, mais uma vez, os nossos agricultores têm a rara oportunidade de alargarem as suas áreas 
de cultivo de trigo e aumentar a produtividade, pois já dispõem de uma praça segura, onde podem colocar a sua 
produção. Por outras palavras, alargam-se os horizontes para a prática de negócios em Nampula. Assim, além de se 
comercializarem cereais para a fábrica, daqui podem nascer negócios de fornecimento de farinha de trigo e sêmea a 
outras regiões do país, fazendo despontar, de forma natural, o negócio de transporte e logística.

Caros Empresários, 

Estimado Presidente do Conselho de Administração da MEREC Industries, Lda., 

Caros Accionistas e Gestores da MEREC Industries, Lda., 

O Governo reconhece que a vossa intervenção contribuirá para o funcionamento da cadeia de valor dos produtos 
primários nacionais, para estimular a produção nacional. Gostaríamos, por isso, de terminar a nossa intervenção, 
lançando alguns desafios ao sector empresarial e aos gestores e accionistas desta unidade fabril, em particular. 



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 305

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO    |  CAPÍTULO III

Não desperdicem recursos, importando insumos que podem ser localmente produzidos. Observem, primeiro, o que 
o país produz, e importem apenas em caso de insuficiência. Queremos que promovam ligações empresariais com 
as Pequenas e Médias Empresas nacionais, fomentando, assim, o desenvolvimento económico local nas zonas onde 
estão implantadas, isto é, promovam a produção do trigo em Moçambique. Para isso, podem contar, sempre, com a 
total colaboração do meu Governo. 

Sem prejuízo da satisfação das necessidades da província de Nampula, e dos moçambicanos, alarguem o raio da 
vossa distribuição para o mercado regional, beneficiando-se das vantagens oferecidas pelo Protocolo Comercial da 
SADC. 

Prestem, igualmente, atenção especial aos jovens e mulheres nos vossos projectos de investimento, incluindo-os nos 
programas de formação cujo desenvolvimento encorajamos. Estes têm sido segmentos altamente produtivos, mas, 
também, relegados a planos secundários. 

Com estas palavras, declaro oficialmente inaugurada a Fábrica de Produção de Trigo e Sêmea da MEREC Industries 
Moçambique, Lda. 

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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A IMPORTÂNCIA DAS INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (2015-2035)

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da cerimónia de lançamento da primeira pedra da asfaltagem da Estrada Nampula-

Nametil (Sede do Distrito de Mogovolas), na Cidade de Nampula, Província de Nampula

Cidade de Nampula, 9 de Dezembro de 2017
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Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos; 

Senhor Governador da Província de Nampula; 

Senhor Embaixador da República da Coreia; 

Senhora Vice-Ministra da Juventude e Desportos; 

Ilustres Líderes Comunitários; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com grande satisfação que nos encontramos, hoje, nesta bela Cidade de Nampula para, em conjunto, iniciarmos 
a caminhada rumo à concretização de um dos grandes e antigo sonho: a asfaltagem de um corredor vital para o 
desenvolvimento desta província, a estrada Nampula-Nametil. Permitam-me que vos apresente os nossos parceiros 
neste projecto, que é o Exim Bank da Coreia, que irá financiar esta estrada, e o empreiteiro da obra, a Empresa POSCO, 
representada pelo seu Vice-Presidente, o Senhor Ok In Hwan. 

Sentimos, com este acto de lançamento da primeira pedra, o vibrar das nossas comunidades, às quais aproveitamos 
o ensejo para saudar calorosamente. Este projecto permite-nos, com muita esperança, acreditar que o nosso sonho 
de ter estrada até Moma, e até Angoche, irá se concretizar.

 Queremos usar esta oportunidade para agradecer e saudar aos nossos parceiros da Coreia do Sul, que tomaram 
a sábia decisão de apostar na visão do nosso Governo, apostando nas infra-estruturas como forma de promover o 
desenvolvimento de Moçambique. 

Compatriotas, 

As infra-estruturas, no seu sentido mais amplo, também constituem um dos pilares da Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento (2015-2035), que estamos a implementar. O evento que hoje testemunhamos é parte integrante 
deste esforço global do Governo, que se estende do Norte ao Sul do país, em cumprimento do nosso programa de 
Governação, que elege as infra-estruturas como uma das suas prioridades.

No âmbito deste esforço, aqui na província de Nampula já foram concluídos os troços Nampula-Ribáuè e Ribáuè-
Malema, e está ainda a decorrer, na sua fase conclusiva, a asfaltagem da estrada Nampula-Cuamba e do troço 
Malema-Cuamba.

Fazemos estas obras conscientes de que as estradas asfaltadas, muito particularmente, são fundamentais para o 
desenvolvimento económico do país.

A asfaltagem da rede rodoviária funciona como um dinamizador de transporte e, por consequência, de distribuição de 
grande parte da produção, facilitando a logística da sua cadeia de valor. 
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No passado mês de Junho tivemos a oportunidade de testemunhar o arranque das obras de asfaltagem das estradas 
Muita-Massangulo e Massangulo-Lichinga, na província do Niassa. 

Estimada população da província de Nampula, 

Como dissemos, este é o primeiro passo para a consolidação do corredor que liga a Cidade de Nampula às vilas 
costeiras de Moma e de Angoche. O Governo continua empenhado na mobilização de fundos para a construção dos 
troços Nametil-Angoche, Nametil-Moma e Moma-Boila - troços igualmente importantes para a economia da província 
de Nampula.

A asfaltagem desta estrada, que constitui a materialização de um dos grandes compromissos deste ciclo de 
governação, irá garantir uma ligação segura e mais rápida entre a capital provincial de Nampula e os distritos de 
Nampula, Meconta, Mogovolas, Moma e Angoche. Estamos a falar de distritos desta província que são potenciais 
produtores de mandioca, milho, feijões, arroz, mapira, castanha de cajú e algodão. Estamos a falar de distritos com 
potencial turístico ainda desconhecido. Estamos a falar dos distritos de Moma e Angoche, com plena actividade 
pesqueira, e dos distritos vizinhos do Larde e Mogincual. Isto quer dizer que a asfaltagem desta estrada permitirá 
maior rapidez no escoamento desses produtos para diversas partes do nosso país e do mundo, e em condições 
adequadas. 

Além da asfaltagem dos cerca de setenta e dois quilómetros de estrada, no mesmo projecto teremos obras 
localizadas, aqui no Município da Cidade de Nampula, que consistem na reconstrução da ponte sobre o Rio Muala. 
Serão igualmente substituídas cinco pontes metálicas, por pontes de betão armado, sobre os Rios Matepo, Iloya, 
Natepe, Popela e Metona. A ponte sobre o Rio Iloya é, dentre elas, a maior, com cerca de trinta e dois metros. 

As obras de substituição das pontes permitirão aumentar substancialmente o volume de carga que, por elas, 
pode transitar. Além da circulação de pessoas e bens, essa estrada deve apresentar condições adequadas de uso, 
garantindo conforto e segurança, o que concorre para a redução de acidentes rodoviários que muitos danos humanos 
e materiais têm causado. 

Compatriotas, 

Queremos recordar, por esta ocasião, que realizámos no dia 30 de Novembro o II Simpósio Nacional sobre Segurança 
Rodoviária, onde vincámos a necessidade de responsabilização e criminalização dos autores dos acidentes de viação, 
assim como o agravamento das multas. Isso tem de acontecer, e os respectivos sectores deverão fazer a devida 
prestação de contas. 

Caros Compatriotas, 

Queremos usar esta oportunidade para, de forma reiterada, exortar aos nossos concidadãos que irão trabalhar nesta 
obra, para que se pautem pela disciplina e trabalho abnegado. As metas e o prazo do projecto devem ser cumpridos, 
e com todas as exigências inerentes, para que, no fim, tenhamos uma estrada e pontes de elevada qualidade e 
resilientes às mudanças climáticas.

Não nos esqueçamos que as obras vão oferecer oportunidades de emprego aos habitantes dos distritos, por onde 
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passa esta estrada. O projecto vai, assim, contribuir para a melhoria das suas condições de vida, dos habitantes e 
das suas famílias. Vamos colaborar com os técnicos que estarão no terreno, libertando espaço para a execução da 
estrada. Neste sentido, desencorajamos a construção de casas e outras infraestruturas em áreas muito próximas da 
estrada, como forma de evitar conflitos que podem atrasar as obras.

Aos técnicos, ao empreiteiro e ao fiscal depositamos confiança e endereçamos votos de um bom trabalho e, como 
dissemos antes, que as obras sejam concluídas dentro dos prazos preconizados no contrato, dada a sua urgência e 
importância para a população de Nampula.

Exortamos à população a ser vigilante e a denunciar os oportunistas, no âmbito da colaboração polícia-comunidade, 
desencorajando actos de vandalização dos equipamentos, ou outro tipo de sabotagem, capazes de concorrer para o 
atraso das obras. 

Estamos conscientes de que uma obra desta natureza pode afectar algumas áreas de cultivo e de infra-estruturas. 
Por isso, apelamos ao Governo da Província de Nampula, do qual fazem parte os distritos de Nampula, Meconta e 
Mogovolas, para que tudo faça, de modo a racionalizar o processo de reassentamento, prevalecendo consensos. 

Findo o prazo, nós queremos voltar a este local para inaugurarmos esta estrada, ao mesmo tempo que avançamos 
para outras fases.

 

Com estas palavras, consideramos lançado o projeto de construção da estrada Nampula-Nametil. 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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INVESTIR EM INFRA-ESTRUTURAS RESILIENTES PARA PROMOVER O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A INTEGRAÇÃO REGIONAL

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da abertura do Fórum Sobre Infra-Estruturas

 Cidade de Tete, 08 de Junho de 2017
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Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros;

Senhor Governador da Província de Tete;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Tete;

Senhores Moderadores;

Caros Participantes;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Desde ontem, a cidade de Tete vestiu-se de gala para receber a fina flor e principais pensadores, investidores, 
projectistas e executores do sector de infra-estruturas neste evento que é realizado sob o lema “Investir em Infra-
Estruturas Resilientes para Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Integração Regional”. Vejo a todos vós como 
parceiros na nossa missão de alcançar um desenvolvimento sustentável, que tem nas pessoas o centro das atenções; 
e eu acredito que, trabalhando juntos, podemos todos nos beneficiar. 

Felicito, por isso, o Governo da Província de Tete e, através deste, a toda a população desta terra dos seis C: terra do 
Carvão, Capenta, Chicoa, Cabrito, Cahora Bassa e Crocodilo, pelo excelente acolhimento que tem proporcionado aos 
participantes deste fórum.

Aos organizadores, congratulo-os pela excelente organização, pois, este ambiente permite repensarmos de forma 
consequente o caminho percorrido até aqui,  e discutirmos as linhas de actuação na implementação do Programa 
Quinquenal do Governo, na área de infra-estruturas.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O Governo atribui grande importância a este Fórum, porque está convicto de que irá promover as potencialidades de 
investimento em infra-estruturas,  dorso do desenvolvimento integrado e harmonioso, sustentáculo da produção e 
produtividade, promotor da conectividade e complementaridade intersectorial.

Os últimos anos não têm sido fáceis para Moçambique. A queda global dos preços de produtos primários afectou 
sobremaneira o crescimento económico. Ao mesmo tempo, enfrentamos perturbações armadas localizadas nalguns 
pontos do centro e norte do país. 

Enquanto o primeiro factor está fora do nosso controlo, nós moçambicanos fazemos da restauração da paz efectiva, 
e estabilidade política, nossa prioridade número um. Sabemos que só com Paz e estabilidade é que poderemos 
concretizar as nossas potencialidades. Por isso, temos desenvolvido esforços no sentido de restabelecer a Paz, e 
estamos confiantes de que, enquanto tivermos um parceiro nesta empreitada, a Paz definitiva será alcançada.

Uma outra complicação a que gostaria de me referir, prende-se com a questão das dívidas consideradas não 
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declaradas. Informamo-vos que recebemos com responsabilidade as preocupações dos moçambicanos e dos 
nossos parceiros internacionais. E, como forma de mostrar transparência e integridade, acordamos uma auditoria 
internacional independente e de grande alcance.

Gostaria de vos assegurar que, sob a nossa liderança, os vossos investimentos estão seguros, e tudo temos estado a 
fazer para que, no futuro, situações idênticas jamais ocorram em nosso solo pátrio. Agora é tempo de olharmos para 
a frente. Moçambique está a dar sinais vitais de estar a ultrapassar esses obstáculos. 

Para aqueles que ainda duvidam de nós, a minha mensagem é clara: Moçambique está de volta!

Este facto foi evidenciado na semana passada, com o lançamento do Projecto de Gás Natural Liquefeito Flutuante 
do Coral Sul da Bacia do Rovuma. Apesar do risco envolvido, o projecto atraiu financiamentos de 15 bancos e cinco 
agências de crédito para exportações. Cada um destes actores realizou uma auditoria rigorosa, tanto ao projecto 
como ao país, tendo decidido prosseguir. Tratou-se de um grande voto de confiança para Moçambique e para o nosso 
Governo.

E para ainda cristalizarmos a nossa convicção de que Moçambique está de volta, no passado dia 6 de Junho lançámos 
a primeira pedra para a construção da histórica estrada Cuamba-Lichinga, um projecto financiado pelo Banco 
Africano de Desenvolvimento (BAD) e pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA). Trata-se de mais 
um voto de confiança tangível e insofismável dos nossos parceiros para com o país.

O povo moçambicano e a comunidade empresarial global estão ávidos em ver os projectos de exploração de 
hidrocarbonetos, na bacia do Rovuma, a desenvolverem-se. Mas, como bem sabem, Moçambique tem muito mais a 
oferecer além dos hidrocarbonetos. Nós temos um país a brotar de oportunidades e potencialidades nos sectores de 
infra-estruturas, agricultura, manufactura, serviços, transportes, comunicações, turismo, pescas e outros.

Caros Participantes,

Sei que alguns devem estar a questionar: porque é que decidimos reunir a nata dos intervenientes da área de infra-
estruturas de baixo do mesmo tecto? O que procuramos, convosco, é uma parceria de dois sentidos, onde cada parte 
se preocupa com os interesses da outra. O nosso compromisso é garantir um ambiente de negócios estável, seguro 
e transparente.

O meu Governo busca constantemente o melhor clima para os investidores; e continuará a produzir reformas legais 
e institucionais para reduzir a burocracia e simplificar os procedimentos.

O Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 prioriza a expansão sustentável e a melhoria da qualidade das infra-
estruturas sócio-económicas, para promover a actividade produtiva do sector privado e associativo. Preconiza, 
igualmente, o incremento da capacidade do sector público de prover serviços sociais básicos à população.

Quando inauguramos este ciclo em 2015, assumimos que iríamos continuar a construir o nosso país, pedra-
a-pedra. Em 2016 frisamos que as infraestruturas, a par da agricultura, energia e turismo, eram as quatro áreas 
catalisadoras da nossa economia. Tomámos esta decisão porque as infra-estruturas são a base para o crescimento e 
desenvolvimento sócio-económico do país.
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Caros Presentes,

Este evento irá permitir a partilha de experiências e boas práticas no desenvolvimento sustentável das infra-
estruturas do nosso país, bem como na região. Espero, igualmente, que se faça uma reflexão sobre as formas de 
melhorar e transformar a funcionalidade e desempenho das infra-estruturas de apoio à produção em Moçambique e, 
como é obvio, também na Região Austral de África.

É também nossa esperança que, no final deste evento, cada um dos potenciais investidores tenha podido apreciar 
e se interessar por, pelo menos, um Projecto, e daí avançar decisivamente para a concretização dos investimentos.

Caros Empresários;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Moçambique é terra de oportunidades e está pronto para negócios. Como diriam os ingleses, Mozambique is open for 
business, ou seja, “Moçambique está aberto para negócios”. O momento para investir nas nossas potencialidades é 
este. Nunca houve melhor - garanto-vos. É agora. É já.

E por causa disso, somos desafiados a mobilizar investimentos e identificar soluções mais acertadas para implantar 
infra-estruturas cuja materialização requer, de forma imprescindível, o envolvimento do sector privado.

Por isso, Caros Participantes, 

No sector Agrário, que é a espinha dorsal da economia nacional, Moçambique dispõe de um potencial de terra para 
irrigação de, aproximadamente três milhões de hectares. Queremos edificar infra-estruturas hidroagrícolas, e de uso 
pecuário, associadas às condições agro-ecológicas. Esta é a nossa meta.

O nosso projecto imediato é reabilitar e construir cerca de 300 mil hectares de regadio em oito bacias hidrográficas 
prioritárias, nomeadamente, Rovuma, Lúrio, Melúli, Licungo, Zambeze, Búzi, Limpopo e Maputo.

No Sector de Energia, queremos desenvolver infra-estruturas eléctricas suficientes, integradas, eficientes e 
eficazes, capazes de suportar, sustentar e dinamizar a industrialização do nosso Moçambique. Queremos aumentar 
a segurança, a interconexão entre os subsistemas Centro-Norte e Centro-Sul de Moçambique,  e a fiabilidade no 
fornecimento de energia eléctrica dos principais centros produtores aos diferentes centros de consumo.

Queremos, ainda, assegurar a viabilidade do desenvolvimento de novos projectos de geração de energia  e acelerar o 
acesso aos benefícios decorrentes da disponibilidade da electricidade a um número cada vez maior de moçambicanos.

Na área de Estradas e Pontes, o Governo continua a privilegiar as estradas que ligam os principais polos de 
produção aos portos; os distritos entre si, e com as capitais provinciais, para impulsionar o aumento da produção, 
produtividade e comercialização agrária. Queremos a promoção de parcerias público-privadas, com potencial para 
atrair investimento privado - por via de concessões ao sector privado -, tal como acontece nas estradas Maputo-
Witbank e na Ponte Kassuende, sobre o Rio Zambeze, aqui em Tete.
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Neste momento existe uma grande disponibilidade para o envolvimento do sector privado na gestão das estradas 
nacionais.

Na área do Abastecimento de Água e Saneamento às populações que vivem nas zonas rurais e urbanas, o nosso 
enfoque vai para o aumento da provisão e acesso aos serviços de água, através da construção de sistemas de 
pequena, média e grande dimensões. A água é prioridade.

Com relação à Gestão dos Recursos Hídricos, a nossa condição de país à jusante convoca-nos a uma contínua 
implementação de acções de cooperação, com vista a consolidar os Protocolos e Memorandos de Entendimento 
firmados com os países com os quais partilhamos as bacias hidrográficas. Esta condição faz com que o nosso país 
precise de investimentos para a provisão de infra-estruturas de abastecimento de água, retenção, armazenamento, 
criação de peixe, mini-hídricas, irrigação e controlo de cheias.

No que se refere à habitação e urbanização, as reformas introduzidas pelo Governo, com a aprovação da Política e 
Estratégia de Habitação, estão a promover e a criar condições que permitam aos cidadãos construir a sua própria 
casa. No entanto, através de parcerias público-privadas, queremos que o sector privado seja envolvido na construção 
de habitações de baixo custo.

E, no sector dos Transportes e Comunicações, a localização estratégica do país, caracterizada pela longa fronteira 
terrestre com seis países da região - e fácil acesso a países do hinterland, através dos corredores ferroviários e 
rodoviários -, torna Moçambique num centro logístico giratório por excelência e, por isso mesmo, apetecível para 
negócios de índole nacional, regional e internacional. É aqui onde o Plano Director de Infra-Estruturas da SADC se torna 
no documento central que orienta a implementação eficiente das infra-estruturas da rede regional transfronteiriça. 

Distintos Convidados,

Os resultados preliminares da actual campanha agrícola encorajam-nos a acreditar que Moçambique poderá 
alcançar níveis mais altos de produção e produtividade agrícola dos últimos vinte anos. Neste contexto, queremos 
transmitir a mensagem de que as infra-estruturas devem constituir-se na força motriz para o aumento da produção e 
da produtividade agrícola. Elas também devem servir para o incremento dos níveis de comercialização agrícola. Para 
tal, as infra-estruturas devem ligar os grandes polos de produção agrícola às principais praças e mercados nacionais, 
funcionando de forma integrada e sustentando-se umas às outras.

Um dos aspectos que deve merecer a vossa atenção é a necessidade da resiliência das infra-estruturas existentes, ou 
futuras, a catástrofes naturais como cheias, ciclones, abalos sísmicos ou de outro tipo.

Caros participantes,

Precisamos parar de pensar em infra-estruturas como estimulantes económicos e começar a pensar nelas como 
estratégias de investimento; base para o crescimento a longo prazo.

 Em jeito de contribuição, gostaríamos que durante as vossas reflexões também se debruçassem sobre as seguintes 
questões:



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 315

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO    |  CAPÍTULO III

(i) Que modelos de investimento são aconselhados para os projectos das infra-estruturas em Moçambique?

(ii) Que infra-estruturas são prioritárias e imediatas, e onde devem ser erguidas?

(iii) Como aprimorar a resiliência e a qualidade das infra-estruturas erguidas, e o processo de fiscalização responsável?

(iv) Como envolver o sector privado nacional nos projectos, de forma dirigida, e/ou em parceria com o sector privado 
estrangeiro?

(v) Qual é o melhor modelo de lançamento de concursos, de modo a conferir maior celeridade e transparência?

(vi) Que legislação ou medidas a implementar, para evitar o abandono das obras adjudicadas, em particular as de 
carácter social e das administrações?

(vii) Que projectos de habitação social são sustentáveis, e de baixo custo, porém, com padrões aceitáveis, e que 
modelo de financiamento a ser aplicado com o envolvimento do sector privado?

(viii) Como garantir mais água aos principais centros urbanos e às zonas rurais?

Estas são algumas questões que sugerimos que tenham em conta na reflexão que será desenvolvida. Encorajo-vos 
a explorarem o máximo que puderem as experiências, conhecimentos  e capacidade de mobilização de recursos.

É prioridade, e decisivo, Investir em Infra-Estruturas Resilientes que Promovam o Desenvolvimento Sustentável e a 
Integração Regional.

Com estas palavras, declaro aberto o Fórum de Infra-Estruturas.

A todos, vão os votos de boa participação!

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,  
por ocasião da abertura do 1º Fórum Nacional das Indústrias Culturais e Criativas em Moçambique

 Maputo, 22 de Maio de 2017



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 317

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO    |  CAPÍTULO III

Senhor Ministro da Cultura e Turismo; 

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice- Ministros; 

Senhora Governadora da Cidade de Maputo; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo; 

Senhor Representante da UNESCO em Moçambique; 

Senhores Membros do Corpo Diplomático e Representantes das Organizações Internacionais Acreditados em 
Moçambique; 

Senhores Representantes das Delegações Provinciais; 

Ilustres Dirigentes e Representantes de Instituições e Associações Culturais; 

Caros Artistas; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Expresso a minha enorme satisfação pela realização deste encontro, que junta artistas, promotores e gestores de 
instituições de artes e cultura. É através de vós que se faz a projecção da nossa cultura e da nossa moçambicanidade 
no país e além fronteiras.

Congratula-nos o facto de este evento ser o culminar de um processo cujo lançamento teve lugar a 10 de Abril passado, 
e que prosseguiu com a realização de Fóruns Provinciais das Indústrias Culturais e Economia Criativa. Somos uma 
nação rica na sua diversidade étnica, linguística, cultural, política e religiosa, uma nação coesa na sua diversidade.

 Permitam-nos, antes, saudar os artistas, os profissionais da cultura, agentes culturais e todo aquele que se orgulha 
de pertencer a esta Nação unida na diversidade. Saudamos a participação activa da juventude nas manifestações 
culturais. Isso expressa a continuidade e a preservação da nossa identidade cultural.

 Saudamos a realização deste evento, que significa um momento que nos leva a mais uma reflexão sobre a geração 
de sinergias entre a cultura, turismo e indústria. Possibilita-nos, igualmente, levar a confirmação de que as práticas, 
bens e produtos culturais também são oportunidades de geração de renda e emprego. 

As discussões a sair deste fórum constituirão contribuições valiosas para a nossa acção governativa, pois terão a 
virtude de proceder a uma introspecção sobre a nossa visão e acção nesta área cultural e criativa. Expressamos, 
assim, o nosso profundo desejo para que os momentos de debate, profícuos - que certamente terão lugar neste 
espaço -, se constituam numa excelente plataforma de interacção, debate e de aprofundamento do conhecimento 
e da sensibilidade dos actores públicos e privados sobre a relevância das indústrias culturais e criativas no 
desenvolvimento sustentável de Moçambique.
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Aos convidados estrangeiros, que de tão longe viajaram para se juntarem a nós neste evento, vão os nossos 
agradecimentos, por terem aceite participar e partilhar o vosso saber e experiência nesta iniciativa de Moçambique. 
A todos vós, queremos transmitir a mensagem de boas vindas, de solidariedade e respeito do Povo Moçambicano. 
Formulamos votos para que se sintam bem acolhidos nesta parte do Índico e tenham a oportunidade de desfrutar 
deste clima de calor e de fraternidade, descobrindo os encantos desta Pérola do Índico! 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

A Cultura é um elemento aglutinador de grupos. A Cultura favorece a inclusão social, promove a criatividade e a 
inovação. Investir na cultura é, antes, uma forma de conservação da nossa própria identidade cultural, com toda a 
diversidade que nos caracteriza. A cultura deve ser compreendida como alicerce estratégico para o desenvolvimento 
dum país. Não se podem enfrentar as adversidades sociais sem se considerar a cultura e priorizar a formulação e 
implementação de políticas públicas consistentes de promoção da inclusão e justiça social.

Ao criar o Ministério da Cultura e Turismo, no presente ciclo de governação, expressamos o lugar primordial da cultura 
como instrumento do desenvolvimento social e económico. Significa, portanto, reconhecer o papel de todos aqueles 
que, tal como vós aqui presentes, criam, produzem representações e, através do seu trabalho, alimentam a nossa 
consciência patriótica, de consolidação da identidade e da unidade nacional. 

A Cultura é o resultado da nossa própria trajectória como povo. Os artistas, os criativos, são trabalhadores fazedores 
da cultura. Edificam, com a sua criatividade e arte - entre contos, cantos, encenações, danças e tantos outros fazeres 
-, os alicerces que nos engrandecem enquanto nacionalidade, e que podem desenvolver mais a economia do nosso 
País. Isso mostra que os protagonistas destas políticas não são apenas o Estado, sois sobretudo vós, aqui presentes, 
que representam os agentes culturais, a sociedade civil e o próprio mercado. 

Ao Estado cabe arquitectar as bases estruturantes que induzam a criação, a produção e a circulação do vosso 
produto. A Cultura estabelece uma dimensão fundamental do processo de desenvolvimento e contribui para 
fortalecer a independência, a soberania e a identidade das nações. A Cultura “gera valor”, porque o que é incorporado 
aos produtos culturais são formas de vida. O sector cultural e criativo tem evidenciado um significativo dinamismo, 
mesmo em períodos de crise, havendo contextos no mundo em que esse sector cresceu mais em relação a outros 
sectores produtivos. As indústrias culturais e criativas não se limitam à vertente económica, pois elas abrangem, 
entre outras, esferas tais como: 

i. Os sectores tradicionais da cultura popular, como o artesanato, as festas populares, os monumentos; 

ii. As artes visuais e de espectáculo; 

iii. Os sectores da edição, tais como os livros, jornais e outras publicações; 

iv. Os sectores do software e jogos de computador; 

v. Os audiovisuais, como a indústria cinematográfica e serviços de difusão de rádio e televisão; 

vi. Toda a gama vinculada ao design, como a moda, desenho gráfico, móveis e decoração de interiores, brinquedos e, 
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também, os serviços criativos da arquitectura, publicidade, serviços culturais e digitais, pesquisa e desenvolvimento. 

A cultura e a criatividade adquirem assim um valor incomensurável, como factores fundamentais do desenvolvimento 
pessoal, da coesão social, do crescimento económico, da criação de emprego, da inovação e da competitividade. A 
cultura e a criatividade artística geram empregos seguros e podem contribuir ainda mais para a renda dos cidadãos 
e para as receitas do Estado. Para a concretização deste pressuposto, o governo aprovou, em 2016, a Política das 
Indústrias Culturais e Criativas e Estratégia da sua Implementação em Moçambique.

Esse acto foi o corolário do esforço conjugado ao longo dos últimos quarenta anos, para a preservação e divulgação 
das nossas ricas tradições, conhecimentos e saberes acumulados. Os valores da convivência pacífica, harmoniosa e 
da solidariedade social são uma cultura colectiva, a nossa cultura de todos os dias. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Há necessidade de aprofundarmos mais as relações que se estabelecem entre cultura, negócios e turismo; não 
apenas com os empreendedores culturais, mas também com outros sectores produtivos.

Todos os actores sociais - os fazedores da cultura, as confissões religiosas, a sociedade civil, os partidos políticos, as 
instituições de ensino e de pesquisa - são chamados a desvendar o segredo do casamento entre a Cultura e o Turismo. 
Redobramos o nosso regozijo pela realização do Primeiro Fórum Nacional das Indústrias Culturais e Criativas.

Com a presença dos intervenientes de todas as componentes das artes, da cultura e da criatividade artística, olhamos 
com melhor foco o desenvolvimento do empreendedorismo: criar dinâmicas e segmentos económicos que possam 
contribuir para o aumento do produto interno bruto e do emprego. Criar estímulo à geração de pequenos negócios 
nesta área.

Este encontro nacional revela-se importante, porque as actividades culturais no seu todo estão entre os mais que 
podem contribuir para a economia. Os produtos culturais são também dinamizadores de uma série de actividades 
económicas, como a indústria de electrodomésticos, de eletrónicos, turismo e lazer. 

A nossa aposta nas Indústrias Culturais e Criativas em Moçambique consubstancia a nossa luta pelo bem-estar 
dos cidadãos e incremento do desenvolvimento sustentável e abrangente. Temos certeza das oportunidades que as 
cadeias de produção artística e criativa irão contribuir para a geração de empregos e rendimentos. 

Iniciativas de institucionalização, formulação e implementação de políticas voltadas para a valorização e apoio das 
actividades produtivas intensivas em cultura são mais do que oportunas. Neste sentido, é inquestionável que a Cultura 
não tem apenas  um valor emocional, ou resumido no cantar, dançar, esculpir ou pintar; a satisfação espiritual. Em 
termos sociais, as Indústrias Culturais contribuem para o empoderamento da mulher e do jovem, na promoção da 
inclusão e coesão social,  e na valorização da diversidade cultural para o desenvolvimento sustentável.

As Indústrias Culturais são responsáveis por um número considerável de empregos, pelo uso de mão-de-obra que 
proporcionam no conjunto de actividades relacionadas e de apoio, mas também de empregos formais do país. Elas 
contribuem consideravelmente para o Produto Interno Bruto.
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 Na dimensão económica, as Indústrias Culturais são geradoras de emprego em cerca de 3%, na média mundial, 
registando um crescimento maior em relação a outras áreas da economia, em vários países.

Minhas Senhoras, Meus Senhores, 

Há um conjunto de acções a desenvolver, para melhorar a qualidade dos bens e serviços artístico-culturais. Há que 
garantir a sua competitividade no comércio internacional. É também importante apostar na promoção do potencial 
artístico-cultural, na criatividade e iniciativas de todo o sector, para o desenvolvimento de produtos e serviços para 
mercados culturais.

Augurando o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas, é conveniente fortalecer o empresariado cultural, 
a criação de mais empregos, assim como a geração de renda. Os trabalhadores criativos vêm ganhando espaço, 
ano após ano, no mercado de trabalho, gerando renda e movimentando a economia. Para que estas e outras acções 
tenham lugar é primordial:

• A ampliação da rede de infra-estruturas culturais, visando impulsionar as iniciativas empresariais e associativas; 

• A formação e profissionalização dos intervenientes do sector das Indústrias Culturais e Criativas; 

• A promoção e diversificação das fontes de financiamento em prol do desenvolvimento das Indústrias Culturais 
e Criativas; 

• A dinamização do turismo cultural, para promover a exploração da riqueza das artes e da cultura, e do 
desenvolvimento local; e

• A consolidação da moçambicanidade, como forma de contribuir para a construção da unidade nacional. 

Ilustres Convidados,

Estamos conscientes destes e outros desafios que temos pela frente. Temos de tornar o ciclo de criação, produção e 
redistribuição de bens culturais numa cadeia de valor eficiente, na medida em que, apesar do inquestionável talento 
dos moçambicanos, e da riqueza do nosso património cultural, continuamos a registar uma comercialização limitada 
das nossas criações, quer no mercado nacional quanto internacional. 

Os debates deste Fórum devem conduzir à identificação de mecanismos que permitam a transformação da 
produção artística em ferramenta de geração de rendimentos e de redução das desigualdades sociais, e com amplo 
envolvimento da juventude e da mulher.

A nossa visão e acção governativa, expressa na Política das Indústrias Culturais e Criativas - que aprovámos 
recentemente -, tem neste Fórum uma das etapas cruciais de sua implementação. 

Estamos igualmente cientes da necessidade de capitalizar o inquestionável talento dos moçambicanos, e a riqueza 
do nosso património cultural, de modo a incrementar a comercialização das nossas criações nos mercados nacional e 
internacional. Para o efeito, conforta-nos a presença de dirigentes e representantes de instituições do sector público 
e privado; a participação de actores relevantes na cadeia de valor das Indústrias Culturais e Criativas; o envolvimento 
dos nossos parceiros e agências de cooperação e de desenvolvimento; os profissionais da Comunicação Social; 
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a disponibilidade de todos os que, directa ou indirectamente, se associam aos nossos esforços de alavancar as 
indústrias culturais e sua transformação em factores do desenvolvimento social e económico que almejamos.

É nossa esperança que o presente Fórum lance as bases para uma evolução rápida do sector, através da realização 
de diagnósticos e a identificação das medidas e soluções para os principais constrangimentos ainda prevalecentes 
neste domínio.

No final deste encontro, a nossa expectativa é de ver: 

• A harmonização dos conceitos e conhecimentos sobre esta matéria, onde a Indústria Cultural e Criativa é en-
carada como agregada a outros sectores,  e o abandono da visão reducionista que encara a cultura como algo 
improdutivo;

• A identificação de mecanismos que permitam a transformação da produção artística em ferramenta de geração 
de rendimentos e de redução das desigualdades sociais, e com ampla participação da juventude e da mulher;

• A aposta em intervenções conjugadas dos vários actores envolvidos,  e o mapeamento dos intervenientes, na 
formação do capital humano. 

Queremos maior envolvimento do empresariado na promoção e comercialização do artesanato, da moda, das 
artes plásticas e cénicas; da gastronomia, indústria cinematográfica e indústria do livro; do espectáculo e do 
entretenimento, entre outras áreas, em prol de um contributo cada vez mais substancial para a economia nacional. 

Com estas palavras, declaro aberto o 1º Fórum Nacional das Indústrias Culturais e Criativas em Moçambique. 

Muito obrigado!
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TERMINAL INTERNACIONAL RODOVIÁRIO DE RESSANO GARCIA

ALAVANCANDO A COMPETITIVIDADE DO PAÍS NO COMÉRCIO REGIONAL E 
INTERNACIONAL

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da inauguração do Terminal Internacional Rodoviário de Ressano Garcia, Moamba

 Maputo, 21 de Abril de 2017
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Senhor Ministro da Economia e Finanças; 

Senhor Governador da Província de Maputo; 

Senhor Administrador do Distrito de Moamba; 

Senhores Membros do Governo da República de Moçambique; 

Senhora Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique; 

Caros Gestores do Terminal Internacional Rodoviário; 

Caros Participantes; 

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Quero começar por saudar a todos os presentes, em especial à população do Distrito da Moamba que, generosamente, 
acolhe este importante empreendimento para o desenvolvimento do país. 

Com a entrada em funcionamento deste Terminal Rodoviário, vulgo quilómetro quatro, pretendemos responder às 
exigências dos padrões internacionais de facilitação do comércio, definidos no contexto da Organização Mundial do 
Comércio, do qual o nosso país é membro activo. 

Registamos que o modelo operacional adoptado para este Terminal irá tornar mais célere e flexível o processo de 
desembaraço aduaneiro das mercadorias declaradas nos diferentes regimes, com realce para as importadas, 
exportadas e em trânsito internacional. 

Notamos com satisfação a convivência salutar, neste espaço, de diferentes entidades interessadas no processo 
simples, fácil e célere de desembaraço de bens e mercadorias, nomeadamente, as instituições representativas dos 
serviços das Alfândegas, Migração, Saúde, Agricultura, Seguros e de Despachantes Aduaneiros, entre outras. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Os terminais devem reduzir os encargos associados ao comércio internacional, maximizando a eficiência do processo 
de desembaraço das mercadorias. É isto que nós esperamos que este terminal de Ressano Garcia venha a responder, 
cabalmente. 

Ciente de que este tipo de empreendimentos é fundamental para a melhoria da competitividade no fluxo do comércio 
regional e internacional, com impacto para o bem-estar da população, o Governo já está a implantar mais um Terminal 
Internacional Rodoviário em Machipanda, na Província de Manica. 

Os ditames da integração regional da SADC, e a localização geo-estratégica do nosso país, conjugados com as infra-
estruturas que integram os diferentes corredores de desenvolvimento, exigem de nós, Governo e Sector Privado, uma 
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visão comercial voltada para tirar melhor proveito das nossas vantagens comparativas regionais, traduzindo-as em 
vantagens competitivas.

No caso vertente da infraestrutura que hoje temos o ensejo de inaugurar, que integra o Corredor de Desenvolvimento 
de Maputo, representa um passo significativo na resposta aos anseios dos operadores nacionais e regionais do 
comércio externo, e enquadra-se nas responsabilidades do país, de prestar a assistência requerida pelos países do 
hinterland.

Com esta infra-estrutura, é nosso objectivo induzir o crescimento da economia nacional e a melhoria das condições 
de vida do nosso povo. Este desiderato poderá concretizar-se mediante: 

• O estabelecimento de tarifas cada vez mais competitivas e encorajadoras ao empresariado nacional; 

• A redução, ao mínimo possível, do tempo de desembaraço aduaneiro, facilitando o aumento da eficiência na 
actividade particular dos utentes; 

• A reavaliação constante dos regimes aduaneiros de importação, exportação e trânsito de mercadorias; 

• A necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de partilha de informação na gestão deste terminal, de 
modo a tornar célere o processo de desembaraço aduaneiro; 

• A possibilidade de introdução gradual de um mecanismo de despacho antecipado pelos despachantes.

Estes são apenas alguns pontos que julgamos serem de reflexão pertinente, com a devida cautela, tendo em vista 
incrementar ainda mais a competitividade do país no comércio regional e internacional. 

Distintos convidados,

Gostaríamos de usar esta oportunidade para encorajar a contínua consolidação dos projectos conexos, como é 
o caso do Posto de Fronteira de Paragem Única, que se encontra em processo de desenvolvimento, para conferir 
maior eficiência e eficácia aos nossos corredores de desenvolvimento, especialmente o de Maputo. Isto significa que 
temos de introduzir reformas que visem conferir maior competitividade ao país no comércio regional sem, contudo, 
deixarmos de proteger o país contra a evasão fiscal, contra os actos que favorecem a concorrência desleal, a entrada 
de mercadorias perigosas e outros actos ilícitos. 

A terminar, quero deixar  um apelo para que os trabalhadores e a população de Moamba cuidem deste recinto como 
uma sala de visitas e um espelho da nação. Por aqui passam cidadãos de todas as origens; e devemos transmitir-lhes, 
através do nosso serviço, a imagem positiva do país. Recordemos que este empreendimento foi implantado com o 
suor do povo; por isso, deve funcionar para servir os mais nobres interesses do nosso povo.

Na esperança de que este terminal seja a verdadeira alavanca para a Competitividade do País no Comércio Regional 
e Internacional, declaro inaugurado o Terminal Internacional Rodoviário de Ressano Garcia. 

Muito obrigado pela atenção!
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A BANCA NACIONAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
SOCIAL DE MOÇAMBIQUE

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião da inauguração do Edifício-Sede do BCI

Maputo, 27 de Janeiro de 2017
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Senhor Primeiro-Ministro; 

Senhor Ministro da Economia e Finanças; 

Senhores Membros dos Órgãos de Soberania; 

Senhores Membros do Governo e Vice-Ministros; 

Senhor Governador do Banco de Moçambique; 

Senhor Presidente do Conselho de Administração do Banco Comercial e de Investimentos; 

Senhora Governadora da Cidade de Maputo; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo; 

Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados em Moçambique; 

Senhores Membros do Conselho de Administração do Banco Comercial e de Investimentos; 

Senhores Representantes de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras; 

Caros Funcionários do Banco Comercial e de Investimentos; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Recebemos, com muito agrado, o convite para procedermos à inauguração deste majestoso edifício, aqui no coração 
e na zona mais antiga da nossa bela Cidade das Acácias. O gesto do BCI enche-nos de orgulho e satisfação, por 
transmitir a todos os investidores e accionistas do sistema bancário moçambicano sinais de confiança no futuro 
brilhante que o nosso país tem pela frente, ainda que sejam muitas as adversidades que enfrentamos. Endereço, 
por isso, as nossas felicitações aos dignitários que representam a Caixa Geral de Depósitos e o Banco Português de 
Investimentos. 

As felicitações estendem-se a todos os accionistas do Banco Comercial e de Investimentos, por esta aposta que 
reforça a nossa firmeza em ultrapassar todos os obstáculos que se nos colocam na presente conjuntura. As realizações 
que o BCI tem estado a trazer mostram claramente que os sonhos dos moçambicanos são possíveis. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Encontrando-nos no limiar do ano financeiro, momento em que se aprimoram as operações orçamentais e extra-
orçamentais, apraz-me explorar este espaço para abordar e partilhar, de forma mais detalhada, a nossa visão sobre 
esta área. 

Em Agosto último, na Província de Inhambane, lançámos o programa “Um distrito, um Banco”. Fizemo-lo conscientes 
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de que o desenvolvimento da economia de um país não se faz sem uma rede bancária extensa e eficaz, contribuindo 
assim para a inclusão financeira. É no quadro dessa iniciativa, conforme nos foi comunicado, que esta instituição 
bancária disponibilizou quatro agências, nomeadamente em Balama, na Província de Cabo Delgado, em Chemba, 
na Província de Sofala e, Guro, na Província de Manica. De igual modo, lançou, em Dezembro último, a pedra para a 
construção da Agência de Mabote, na Província de Inhambane, cuja inauguração poderá ocorrer em breve. 

Hoje, a inclusão financeira faz-se, também, através da inovação tecnológica. Os canais electrónicos são plataformas 
que permitem o acesso às contas bancárias ou a contas móveis, mesmo por cidadãos não bancarizados. Essa 
abertura permite que muitos moçambicanos se beneficiem de um vasto leque de serviços bancários.

 Temos o BCI como um bom exemplo do nosso sector financeiro, que atrai capitais e interesses de diferentes geografias 
para, juntos, aprofundarmos parcerias mutuamente vantajosas, negócios que fazem recuperar o investimento feito. 

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Esta cerimónia tem lugar num momento em que a nossa economia vai despontando dos efeitos de choques severos, 
que enfrentámos nos últimos anos. 

Estes choques apresentam um impacto diversificado nos principais indicadores económicos e financeiros do país 
- e na actividade de muitas empresas -, de diferente envergadura. Os choques explicam o menor crescimento que 
registámos do nosso Produto Interno Bruto, em 2016, associado à elevada depreciação do metical, que os vários 
segmentos do mercado cambial apresentaram nos primeiros nove meses do ano, assim como a aceleração da inflação, 
até Novembro. Para inverter o impacto destes choques, foi necessário adoptar medidas e políticas concertadas em 
diferentes sectores.

Ao nível macroeconómico, a contenção da despesa pública e maior rigor na execução orçamental, associados a 
medidas de restrição da política monetária, permitiram relançar as bases para uma estabilização assinalável dos 
indicadores macroeconómicos. Desde Outubro que o nosso metical está mais estável e a recuperar terreno, depois 
de perdas acentuadas ocorridas ao longo de todo o ano passado. 

A taxa de câmbio do metical contra o dólar, por exemplo, recuou dos oitenta meticais para cerca de setenta. São 
ganhos importantes que importa prosseguir e consolidar, porque oferecem expectativas mais optimistas aos nossos 
empresários. Apesar de termos fechado o ano de 2016 com uma inflação em redor de vinte e cinco por cento, temos 
confiança de que as medidas tomadas pelo Banco de Moçambique, para um maior controlo da liquidez ociosa, 
continuem a produzir os efeitos esperados. 

As nossas perspectivas para 2017 são de uma inflação ainda mais baixa. As reservas internacionais do país, que 
vinham reduzindo sucessivamente até Setembro passado, inverteram a sua tendência. O nosso Banco Central 
comprou, dos bancos comerciais, duzentos e setenta e cinco milhões de dólares no último trimestre do ano passado, 
melhorando assim o seu saldo. Apesar de ser ainda baixo, isso significa uma melhoria do rácio de cobertura de 
importação de bens e serviços não factoriais para valores superiores a três meses e meio.
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A auditoria internacional às dívidas decorre a bom ritmo, a par de um conjunto de iniciativas do nosso Governo, 
visando restabelecer o relacionamento com as instituições financeiras internacionais e com os nossos parceiros 
bilaterais. O nosso Governo, a par das medidas tomadas, orientadas para a estabilidade macroeconómica, instou o 
Banco Central a implementar arrojadas medidas para reforçar a estabilidade do sector financeiro.

A intervenção realizada ao Moza Banco, e a revogação da licença de exercício de actividade do Nosso Banco, 
mostrou-se necessária e inadiável para proteger o sistema bancário do risco de contágio, bem como para proteger os 
depositantes e a estabilidade dos mercados. 

Com estas intervenções, as condições de solidez e capitalização do sistema bancário saem reforçadas, o que aumenta 
a confiança do público e dos clientes dos bancos ao nosso sistema financeiro.

Gostaríamos de continuar a contar com a parceria do sector privado, na área específica da banca, para garantirmos 
a restauração da nossa economia e assegurar a dignidade no tratamento dos moçambicanos, no que se refere ao 
acesso aos serviços financeiros em quantidade e qualidade. O nosso interesse é que a banca continue sendo a 
máquina que dinamiza o processo de mobilidade financeira, facilitando a utilização deste recurso para alavancar a 
economia nacional. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

A situção financeira do nosso povo e do sector produtivo não é das melhores. A quantidade de dinheiro que, num 
passado recente, conseguia adquirir uma certa quantidade de bens e serviços, hoje não permite cobrir essas 
aquisições. A banca nacional, juntamente com o Governo e todo sector produtivo, incluindo o nosso povo trabalhador, 
deve ser parte incontornável na solução deste constrangimento. É nesta prespectiva que temos, de forma insistente, 
incentivado a produção agrícola, o garante de segurança alimentar e de rendas. 

Estamos perante um Banco que assentou o seu crescimento, ao longo dos vinte anos da sua existência, em 
passos firmes, seguros, muitas vezes audazes, mas sempre convicto. O BCI nunca perdeu de vista o facto de o seu 
crescimento implicar o crescimento de Moçambique e das Empresas e Famílias Moçambicanas. É ao BCI que muitas 
Pequenas e Médias Empresas (PME) moçambicanas recorrem para financiamento e apoio ao desenvolvimento dos 
seus negócios. 

E todos sabemos que as PME, as mulheres e os jovens empreendedores asseguram a diversificação da economia, tão 
importante numa época particularmente difícil como esta que atravessamos. 

Merecem igualmente realce as linhas direccionadas à agricultura, agro-indústria e indústria alimentar, sectores 
fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia. Ainda assim, no nosso entender, os bancos são chamados 
a adoptar as melhores práticas na sua actividade, respeitando as regras prudenciais emanadas do Banco Central. 

Os Bancos Comerciais devem acautelar os riscos próprios, que a sua actividade acarreta, criando mecanismos 
mais transparentes de comunicação com a sua clientela e o vasto público. Seria penoso para o país, voltar a ser 
confrontado com casos de bancos que exigem medidas extraordinárias de intervenção. O nosso orçamento não 
dispõe de recursos financeiros suficientes e nem deve sustentar actos de gestão ou riscos mal calculados dos 
profissionais das instituições bancárias. 
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Portanto, o alcance destes objectivos impõe, a todos nós, desafios acrescidos. A sustentabilidade do crescimento da 
despesa pública e da dívida externa, num cenário de imprevisibilidade dos desembolsos da ajuda externa, é outro 
desafio da política macroeconómica nos próximos anos. Esta postura exigirá do país grandes reformas estruturais no 
sector público e produtivo do País.

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Hoje o BCI é um banco sustentável; e faz parte das instituições que lideram o nosso mercado financeiro, seja em 
termos de activos totais como de carteira de créditos e depósitos. A vossa experiência mostra que, havendo visão, 
clareza de objectivos e trabalho árduo, é possível ultrapassar todas as barreiras e lograr resultados positivos como 
os que aqui presenciamos.

O BCI é parte do processo de desenvolvimento do sistema financeiro moçambicano e deve ser exaltado. É resultado 
das reformas que viemos empreendendo para a abertura do sector financeiro a investidores privados, nacionais e 
estrangeiros. 

Hoje, o País conta com dezoito bancos, nove cooperativas de poupança e crédito, dez microbancos e quatrocentas e 
sessenta e seis instituições de microcréditos. 

As três instituições que oferecem serviços financeiros por telefonia móvel servem já a aproximadamente cinco 
milhões de pessoas. 

Caras Moçambicanas e Caros Moçambicanos, 

Não há como não ver o que ontem não se via...

O nosso Governo está convicto de que, para a materialização deste objectivo, é importante que se continuem a 
adoptar medidas concertadas, para que as nossas instituições financeiras se sintam encorajadas a estar presentes 
à escala do território nacional. A implementação da estratégia de Desenvolvimento do Sector Financeiro 2013–2022 
reveste-se de extrema importância, para que possamos ter um sistema financeiro nacional moderno, abrangente, 
inclusivo, robusto e eficiente, capaz de contribuir e estimular o desenvolvimento económico do país. 

Senhores Gestores do BCI; 

Estimados Funcionários do BCI; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Não poderia terminar a minha intervenção sem, antes, saudar o Banco Comercial e de Investimentos pela sua 
sensibilidade para com o Capital Humano e pela importância que atribui aos projectos de responsabilidade social, 
nas mais variadas vertentes, como nos foi demonstrado.

Este Banco, actualmente com cerca de três mil colaboradores, tem sido o exemplo de uma empresa que aposta na 
formação de quadros nacionais, elevando a capacidade profissional e conhecimento técnico dos moçambicanos.

Como sabem, a nossa governação prima pelo desenvolvimento do capital humano; e isto acontece, também, com a 
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formação. Temos acompanhado, e testemunhamos, que o BCI também não se tem furtado à sua Responsabilidade 
Social, dando o seu contributo para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos nas mais diversas áreas. 
Saudamos o BCI pela sua Missão, que é contribuir activamente para o desenvolvimento económico e social de 
Moçambique, de um modo socialmente responsável e sustentável. 

Este é um edifício que disponibiliza aos trabalhadores do Banco as melhores condições de trabalho, possuindo, 
como verificámos na visita, os mais diversos serviços como o refeitório, um posto médico e um Excelente Centro 
de Formação. Ao mesmo tempo, proporciona aos visitantes e clientes do Banco uma acessibilidade destacável e 
com uma agradável vista sobre esta nossa esplendorosa baía de Maputo. Por isso, estão aqui assegurados: um bom 
ambiente de trabalho e um contínuo crescimento para o bem de Moçambique e dos moçambicanos, a quem devemos 
servir com devotado compromisso. 

Parabéns BCI, Parabéns à Cidade de Maputo, Parabéns Moçambique, que recebe mais uma obra de arquictetura 
moderna, bem conjugada com o perfil e a postura da cidade, cuja chave nos foi entregue - e temos a obrigação de 
protegê-la. 

Concluo desejando ao Banco DAQUI, a continuidade da sua linha de acção, linha essa que se tem revelado das mais 
adequadas ao desenvolvimento uniforme e integral de Moçambique, com profissionalismo, inovando os serviços, 
factores que, por certo, vos tornará mais competitivos no mercado Nacional e Internacional. 

O EDIFÍCIO DA SEDE DO BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, ESTÁ, A PARTIR DESTE MOMENTO, INAUGURADO!

 

Muito obrigado pela atenção dispensada!





CAPÍTULO IV

DEFESA E SEGURANÇA
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FORÇAS DE DEFESA E SEGURANÇA

UM PILAR ESTRUTURANTE DO ESTADO MOÇAMBICANO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique 
e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, na cerimónia de patenteamento 
e tomada de posse do Chefe do Estado-Maior General das FADM, do Comandante e Vice 

Comandante-Geral da PRM, e do Comandante do Ramo do Exército

Maputo, 30 de Outubro de 2017
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Senhor Ministro da Defesa Nacional;

Senhor Ministro do Interior;

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros;

Senhor Chefe do Estado Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;

Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique;

Senhor Vice Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique;

Senhores Membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança;

Caros Dirigentes, Antigos Dirigentes e Quadros dos Ministérios da Defesa Nacional e do Interior;

Senhores Comandantes dos Ramos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;

Senhores Comandantes da Polícia da República de Moçambique;

Caros Oficiais Generais e Superiores das Forças de Defesa e Segurança;

Estimados Sargentos, Soldados, Guardas e Praças;

Ilustres Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Moçambique vive um momento de profundas mudanças, numa dinâmica que exige do Governo uma visão 
interdisciplinar. Um momento que requer uma planificação conjunta e actuação dispersa, para atingir os objectivos 
plasmados nos nossos instrumentos estruturantes.

Esta postura aplica-se, igualmente, às Forças de Defesa e Segurança, um pilar estruturante do Estado Moçambicano, 
a quem cabe a nobre missão de garantir a independência nacional, a soberania, a ordem, segurança e tranquilidade 
públicas, assegurando o binómio segurança-desenvolvimento.

É com esta visão que temos a alegria de saudar a todos os presentes, destacados defensores da Pátria Moçambicana, 
cujo denominador comum é servir - com abnegação, lealdade e zelo  Moçambique e os moçambicanos.

O motivo que nos junta nesta ocasião solene é a tomada de posse do novo Chefe do Estado-Maior General das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique, General do Exército Lázaro Henriques Lopes Menete; do Comandante-Geral 
da Polícia da República de Moçambique, Inspector da Polícia Bernardino Rafael, e seu Vice, Comissário da Polícia 
Timóteo Bernardo; e do Comandante do Exército, Major-General Ezequiel Isac Muianga. 

Estamos aqui, igualmente, para testemunhar a promoção, para a classe de Generais, de Castelo Francisco Marecula, 
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, e a promoção de Eusébio Manuel Salumbia, Cornélio Alberto 
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Manguku, Sérgio Faustino Mamure Age, da Polícia da República de Moçambique, que deverão, dentro de dias, receber 
novas missões.

Caros Empossados e Promovidos,

Queremos dirigir-vos uma palavra de apreço, pela forma resoluta e pronta como aceitaram o desafio que a Nação vos 
colocou de, mais uma vez, darem a vossa contribuição para o desenvolvimento do país nestas áreas estratégicas de 
Defesa e Segurança do Estado Moçambicano. 

Conhecendo o percurso de cada um de vós, estamos convictos de que tendes conhecimento dos desafios que 
enfrentamos, tendes clareza das vossas missões e do que de vós esperamos. O critério para a vossa escolha não 
foi o simples preenchimento de folhas de serviço. Escolhemo-vos, sobretudo, porque reconhecemos as vossas 
competências. Nós acreditamos que continuarão leais aos interesses supremos do Estado Moçambicano.

A equipa que hoje acreditamos representa, coincidentemente, o reencontro entre dirigentes que durante o seu 
processo de formação, ou ao serviço do Estado Moçambicano, partilharam percursos, espaços, tempos, visões e 
experiências. Juntos cimentaram a Unidade Nacional e o sentido de pertença a esta terra, de todos nós, que ostenta 
o nome Moçambique, de que nos orgulhamos. Esse facto constituirá mais-valia para facilitar a coordenação e a troca 
de informações, sempre necessárias nesta área e, assim, garantirem a estabilidade, a paz e a segurança de que 
necessitamos.

Caros Empossados,

Tomam posse num momento em que o país, a região e o mundo enfrentam enormes adversidades, decorrentes da 
ocorrência simultânea de vários fenómenos. Referimo-nos aos desafios da Paz, da consolidação do Estado de Direito 
Democrático e da imperiosa missão de criação do bem-estar para o Povo, num cenário de crise financeira, fenómenos 
naturais e ameaças à estabilidade e segurança do país. 

Num contexto como este, exige-se dos dirigentes uma visão consentânea com os diferentes domínios, incluindo 
o âmbito da Defesa e Segurança. Esta realidade impõe que as Forças de Defesa e Segurança adoptem uma nova 
postura, na qual a antevisão dos fenómenos e a sua prontidão permanente constituam um factor diferenciador e 
potenciador de sucesso nas suas missões.

Hoje, mais do que nunca, impõe-se que as Forças de Defesa e Segurança sejam capazes de prever o rumo que as 
potenciais ameaças poderão tomar em diferentes momentos, com diversas motivações. A capacidade de antecipação 
permitirá evitar a ocorrência de fenómenos nefastos e, quando tal se mostrar impossível, possibilitará coordenar 
acções para a sua mitigação, de forma sistemática e objectiva, criando as bases para uma maior compreensão dos 
passos a seguir para o alcance da segurança e estabilidade do país. 

Para tal,  é fundamental investir na formação e capacitação permanente dos quadros, a todos os níveis. É imperioso 
que as nossas Forças de Defesa e Segurança continuem a cultivar os valores da disciplina, obediência, lealdade e 
patriotismo, que sempre as caracterizaram. Os conhecimentos técnicos, aliados aos princípios e valores, consolidaram 
o papel e o carisma das nossas Forças de Defesa e Segurança, e tornaram as Forças de Defesa e Segurança actores 
incontornáveis do processo de desenvolvimento nacional.
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Estimados Oficiais,

As instituições que passam a dirigir transportam consigo uma história gloriosa, que deve ser preservada e consolidada. 
Essa história existe graças ao contributo de valiosos quadros que, pedra a pedra, passo a passo, projectaram e 
construíram os edifícios que hoje recebem. Esses quadros deram e dão o seu melhor pela nossa causa. Alguns deram 
até a sua própria vida, para que todos nós usufruíssemos da Independência e da Paz, e pudéssemos desenvolver as 
nossas actividades com a necessária tranquilidade e segurança.

Ao colocarem-se ao leme dos organismos que vos apresentamos, usem e valorizem o capital humano existente em 
cada uma das instituições, para alcançar os níveis de desempenho que de vós exigimos. Transmitam as experiências 
e a bravura que carregam, mas estejam também abertos a receber o conhecimento acumulado em cada sector. 

Acreditamos que é na forma como gerimos o Estado, ou seja, as pessoas e o bem público, que reside a paz, a 
estabilidade e o progresso que almejamos. Nesse sentido, levem aos vossos novos sectores a mensagem de que a 
elevação constante dos níveis de desempenho depende da dedicação, individual e colectiva, pelo que, a colaboração, 
intra e interinstitucional, é decisiva para o sucesso da vossa missão.

Como guardiões da segurança do Estado, e dos moçambicanos, levem e implementem também a nossa palavra de 
ordem de combater, sem tréguas, a corrupção, a partir de vós próprios. Se não for tenazmente combatido no seio 
das Forças de Defesa e Segurança, este mal pode “vender” os interesses do Estado Moçambicano que defendeis 
e comprometer valores como a paz, a estabilidade, o crescimento económico, o bom nome e a reputação de 
Moçambique no sistema internacional. 

É dever de todos nós, e dos dirigentes do Estado em particular, cultivar a integridade da nossa forma de ser e de 
estar. Por isso, esperamos de vós, profissionalismo, transparência e racionalidade na gestão dos recursos humanos, 
materiais e financeiros adstritos às instituições que passam a dirigir. Sejam mais criativos na busca de meios 
e soluções, dando primazia aos recursos que, muitas vezes, existem, mas não são usados de forma racional nas 
instituições.

Os desafios que vos esperam são inúmeros, mas gostaríamos de destacar alguns que, por serem perenes e 
constitucionalmente consagrados, devem merecer a atenção de todos nós.

Cabe a vós, de forma coordenada e complementar:

• Assegurar a integridade e a inviolabilidade do território moçambicano;

• Colaborar na manutenção e consolidação da paz, da democracia e da unidade nacional; e

• Garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas.

Minhas Senhoras, Meus Senhores,

Distintos Convidados,

Queremos terminar, transmitindo o nosso reconhecimento aos dirigentes que hoje passam o testemunho, 



INCLUSÃO SOCIAL III338

nomeadamente:

• o General de Exército Graça Tomás Chongo,

• o Inspector Geral do Exército Júlio dos Santos Jane, e

• Lázaro Henriques Lopes Menete, hoje General do Exército, 

pelo trabalho abnegado que desenvolveram na liderança do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique, do Comando Geral da Polícia da República de Moçambique e do Comandodo Exército, respectivamente.

A nossa vénia vai também para o anterior Vice-Comandante Geral da Polícia da República de Moçambique, General 
José Weng San, recentemente falecido, que dedicou cerca de quarenta anos da sua vida à corporação policial. Que a 
sua alma descanse em paz!

Saudamos a todos vós pela forma ponderada, visionária e coordenada com que lograram gerir o ambiente de 
instabilidade e insegurança que abalou o país, bem como pela colaboração na criação das condições necessárias 
para o diálogo em curso, em prol da paz efectiva, segurança e desenvolvimento sustentável de Moçambique.

Foram momentos em que tiveram de pôr de lado a vocação-mor das vossas instituições e abraçar uma abordagem 
de segurança consentânea com o nosso desejo e compromisso com uma paz genuína e duradoura no nosso país. A 
cessação das funções que desempenharam, com brio e elevado profissionalismo, não significa o fim do vosso serviço 
à Pátria. Significa, apenas, a passagem do testemunho, para que outros compatriotas possam dar continuidade às 
vossas acções e missões, bem assim, o assumir, por vós, de novas formas de servir a Pátria e o Estado Moçambicano. 
O vosso legado fica registado na memória das instituições que serviram e será, certamente, continuado pelos quadros 
que ajudaram a formar, agora com novas formas e abordagens.

Aos empossados e aos patenteados, vão os nossos votos de sucessos. Às famílias, colegas e amigos, o nosso pedido 
para que continuem a prestar-lhes o apoio tão necessário ao exercício das funções que acabam de assumir. Assim, 
gostaríamos de propôr um brinde:

• À saúde dos empossados;

• Ao sucesso nas funções para que acabam de ser confiados; e

• À saúde de todos os presentes.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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ISEDEF

POR UM ENSINO SUPERIOR MILITAR CADA VEZ MAIS PROFISSIONALIZANTE

Discurso  de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique 
e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, por ocasião do patenteamento do 

Major-General Samuel Luluva e do Brigadeiro Aldo Roberto Malaquias Fumo, e tomada de posse 
do Major-General Samuel Luluva e do Brigadeiro David R. K. Munongoro como Comandante e 

Vice-Comandante do Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente-General Armando Emílio 
Guebuza, respectivamente. 

Maputo, 18 de Julho de 2017
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Senhor Ministro da Defesa Nacional; 

Senhores Ministros; 

Senhor Chefe do Estado Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique; 

Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique; 

Senhores Comandantes dos Ramos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique; 

Senhores Directores Nacionais do Ministério da Defesa Nacional e de Departamentos do Estado-Maior General 
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique;

Caros Oficiais Generais e Superiores das Forças Armadas de Moçambique; 

Estimados Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República;

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

As minhas primeiras palavras são de felicitações ao Major-General SAMUEL LULUVA e ao Brigadeiro DAVID ROAI 
KORIASSE MUNONGORO, que acabam de ser empossados nos cargos de Comandante e Vice-Comandante do Instituto 
Superior de Estudos de Defesa Tenente-General Armando Guebuza – ISEDEF. O ISEDEF tem como missão assegurar 
a formação contínua dos oficiais do Quadro Permanente, promovendo o desenvolvimento das Forças Armadas nos 
planos científico, doutrinário e técnico–militar. Apoiar a formulação do pensamento estratégico nacional, através do 
estudo, formação, investigação e divulgação das questões de Defesa e Segurança.

Tendo em conta o carácter dinâmico das ciências militares, o ISEDEF tem, igualmente, a responsabilidade de 
acompanhar a evolução científica e tecnológica, as alterações do Sistema Internacional e a renovação do quadro das 
missões militares. Desenvolve uma cultura de rigor e exigência, estimulando a inovação, e garantindo a eficácia dos 
resultados, de forma a projectar uma imagem de excelência do Ensino Superior Militar junto da sociedade civil e da 
comunidade universitária e científica. 

Foi pensando nesta nobre missão, e com a pretensão de imprimir uma nova dinâmica, que apostamos nesta nova 
equipa que deverá tornar o ISEDEF num Centro de Excelência do Ensino Superior Militar.

Ao confiar-lhe o cargo de Comandante do Instituto Superior de Estudo de Defesa Tenente-General Armando Emílio 
Guebuza, Senhor General SAMUEL LULUVA, fizemo-lo convictos de que é a pessoa certa neste momento. A sua rica 
trajectória no circuito académico, dá-nos as garantias necessárias de que saberá dar continuidade ao trabalho 
iniciado pelo seu antecessor.

 Assinalamos, ainda, a nomeação do Brigadeiro DAVID ROAI KORIASSE MUNONGORO para o cargo de Vice-
Comandante, para o pelouro da Administração, em resultado da vacatura decorrente do falecimento do Brigadeiro 
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Mauro Bacar Litamba, a quem desejamos um eterno descanso, e reiteramos as nossas mais sentidas condolências 
à família enlutada.

A nomeação do Brigadeiro DAVID MUNONGORO constitui uma mais valia, tendo presente a sua experiência no sector 
da Defesa, e sua sempre paixão pela actividade de docência. Do Brigadeiro Munongoro, esperamos uma gestão 
cuidada e criteriosa da coisa pública, com enfoque na observância dos procedimentos e regulamentos em vigor. 

É nossa expectactiva que os parcos recursos atribuídos ao ISEDEF sejam rigorosamente geridos, e sejam 
correctamente direccionados a áreas que promovam o desenvolvimento do instituto.

 Felicitamos, ainda, o Coronel ALDO ROBERTO MALAQUIAS FUMO, promovido ao posto de Brigadeiro, para exercer as 
funções de Director do Departamento de Reconhecimento do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique. Esta promoção decorre da necessidade de preenchimento da nova Estrutura Orgânica das FADM, 
com o intuito de aprimorar o trabalho táctico operativo, uma área chave para o cumprimento integral das missões das 
Forças Armadas de Defesa de Moçambique. 

Caros Empossados, 

O capital humano constitui o património mais valioso do nosso Estado. Esse património torna-se tanto mais valioso 
quanto maior e melhor forem os seus conhecimentos individuais e colectivos, e a sua capacidade de usá-los em 
prol do desenvolvimento. Se queremos ser eficientes e produzir melhor resultados, temos que contar com gente 
devidamente capacitada e motivada.

Os cursos de curta, média e longa duração, em áreas de especialidade, a serem promovidos pelo ISEDEF, devem ajudar 
as Forças Armadas a melhorar o seu desempenho entanto que garantes da independência nacional, da soberania e 
da integridade do país.

 Os cursos de promoção, qualificação e actualização, devem ser capazes de conferir aos beneficiários aptidões 
necessárias que os permitam exercer as funções inerentes aos postos de oficial superior e general. Assim, apelamo-
vos para que, em colaboração com as Forças Armadas, identifiquem as áreas sobre as quais devem incidir os cursos 
a serem ministrados aos oficiais. 

De igual modo, preocupem-se em municiar os formandos com conhecimentos científicos sobre as mais modernas 
doutrinas militares, tendo como referência as Políticas de Defesa e Segurança, enaltecendo os altos valores da 
moçambicanidade. 

Caros dirigentes do ISEDEF, 

Nas vossas novas funções, não terão apenas de lidar com os formandos. Espera-vos uma equipa de trabalho, da qual 
já fazem parte, mas que, a partir de hoje, passarão a liderar. Por isso, invistam numa equipa coesa.

Certamente, já conhecem parte significativa dos vossos colaboradores e as suas expectativas, porque foram também 
vossas vontades. Essa é uma vantagem que devem saber explorar no exercício das vossas actividades.

Aproveitem o potencial que cada um possui e façam do ISEDEF um local onde todos os quadros querem dar, apenas, 
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o melhor de si. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Não podíamos terminar a nossa intervenção sem dirigir uma palavra de apreço e gratidão ao Comandante cessante 
do ISEDEF, Major-General DANIEL FRAZÃO CHALE, que foi também o primeiro Comandante desta instituição de 
ensino superior. 

O Major-General Daniel Frazão Chale, que liderou a equipa que criou o ISEDEF, cumpriu a sua missão com muito 
profissionalismo e de forma inovadora. O seu contributo foi decisivo para que hoje tenhamos a instituição a funcionar 
em pleno e a produzir os resultados que todos testemunhamos. A si, Senhor GENERAL DANIEL FRAZÃO CHALE, e à 
sua família, fazemos votos de muita saúde e muitos sucessos pessoais nas futuras missões. 

Aos recém empossados SAMUEL LULUVA e DAVID ROAI KORIASSE MUNONGORO, reiteramos as nossas felicitações 
e votos de que enfrentem os novos desafios com dedicação, competência e serenidade; o mesmo fazemos para o 
Brigadeiro Aldo Fumo que, a partir de hoje, passa a pertencer à classe de Generais das FADM.

Aos cônjuges, vai o nosso reconhecimento pelo apoio incondicional que lhes vêem prestando, solicitando, mais uma 
vez, a mesma devoção.

A terminar, convido a todos que me acompanhem num brinde: 

• À formação contínua dos quadros das Forças Armadas; 

• À saúde e ao sucesso dos empossados; 

• À saúde dos presentes 

Muito obrigado pela atenção!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique e 
Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, por ocasião do 42º aniversário da criação 

da Polícia da República de Moçambique

 Maputo, 16 de Maio de 2017
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Senhor Ministro do Interior;

Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique;

Magnífico Reitor da ACIPOL;

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República;

Senhores Oficiais Generais e Superiores da Polícia da República de Moçambique;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Ao Corpo Policial de Moçambique vão os meus agradecimentos - através de vós, que constituem o Comando 
Supremo da Polícia da República de Moçambique -, pela saudação e reafirmação da vossa fidelidade e 
prontidão em defender a Constituição da República, a Lei Mãe desta grande Nação.

Saúdo e felicito a todos os membros da Polícia da República de Moçambique, nas diferentes especialidades 
- desde Oficiais, Sargentos e Guardas - que, em todo o território nacional, têm contribuído com o seu saber e 
trabalho para a garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas. Estes são os principais pressupostos 
para a paz, segurança e estabilidade, condições essenciais para o desenvolvimento de Moçambique.

Ao comemorarmos os 42 anos de criação da PRM, fazêmo-lo convictos de que a nossa corporação tem 
sabido, em cada fase da história do país, posicionar-se como uma instituição alicerçada nos comandos 
constitucionais e nas leis, centrando-se na protecção dos direitos dos cidadãos e dos nobres interesses 
nacionais.

É no cumprimento zeloso da sua missão que a Polícia tem merecido o reconhecimento e estima da 
sociedade, o que deve constituir um estímulo para que continue apostada em orientar a sua acção, tendo 
como base os mais altos valores da moçambicanidade.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Ao longo da existência da PRM, constatámos com satisfação que a corporação tem estado a evoluir de forma 
assinalável.

Este crescimento tem como alicerces o conjunto de instrumentos legais que foram moldando a organização, 
funcionamento e desenvolvimento institucional da Polícia às exigências e dinâmicas transformacionais do Estado 
Moçambicano no seu rico e valioso percurso histórico.

É com base nesta organização que, hoje, a Polícia está presente em todo o território nacional, com quadros formados 
nos níveis básico, médio e superior, emprestando a qualidade que se impõe ao cumprimento da sua missão de 
garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas.
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Só uma corporação organizada, com princípios, valores e práticas ético-profissionais orientadas para a prossecução 
da segurança pública e bem-estar dos cidadãos, como desideratos colectivos de uma nação, pode fazer jus ao lema 
escolhido para a comemoração desta efeméride.

Por isso, não basta comemorar com pompa e circunstância mais um ano de existência; é importante que a nossa 
celebração seja com actos que concorram para o bem servir ao cidadão.

É na satisfação das expectativas crescentes da nossa sociedade, em relação à eficácia da Polícia, que deve residir o 
regozijo da nossa Polícia pelo dever cumprido, no âmbito das suas atribuições constitucionais.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Os níveis de crescimento e desenvolvimento que o nosso país vem registando, impõem responsabilidades acrescidas 
à Polícia da República de Moçambique e demais instituições responsáveis pelo combate ao crime. 

As características da criminalidade vão mudando em função das transformações sócio–económicas e das dinâmicas 
decorrentes da integração regional e da globalização. São fenómenos que exigem uma capacidade de resposta cada 
vez mais inteligente das nossas autoridades, quer no domínio da prevenção, quer no da investigação criminal.

Para fazer face a esta realidade, queremos instruir a Polícia e as demais Forças de Defesa e Segurança e instituições 
do Estado, responsáveis pelo combate ao crime, no sentido de aprimorarem as suas estratégias para se adequarem 
às exigências que o momento impõe.

Numa sociedade em evolução, os cidadãos têm cada vez mais consciência dos direitos e garantias que o Estado 
coloca à sua disposição e, por isso, são mais exigentes. 

Assim, torna-se premente mudar o actual paradigma da situação criminal, em que se registam os factos e não se 
conhecem os seus autores. 

Queremos uma nova visão policial sobre a prevenção primária, assente em pressupostos de proactividade sobre os 
factores que propiciam a criminalidade, bem como em técnicas eficazes, e de maior visibilidade policial permanente, 
com vista à elevação do sentimento de segurança do cidadão.

Queremos um país seguro, com uma Polícia exemplar, consciente do seu dever de prestar serviço público como 
pressuposto para a melhoria do ambiente de negócios e de confiança que os moçambicanos, e outros cidadãos no 
nosso país, devem nutrir pelo Estado.

Caros Oficiais, 

Para terminar, quero através de vós, apresentar o meu reconhecimento e renovar os meus votos de longa vida para os 
servidores da Polícia da República de Moçambique, a todos os níveis, e muitos sucessos no cumprimento da missão 
que vos foi incumbida. 

Sejam o orgulho de todos os moçambicanos.
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Gostaria, neste momento, de convidar a todos a um brinde pela Paz e Estabilidade em Moçambique, pelo crescimento 
da Polícia da República de Moçambique e pela saúde de cada Polícia moçambicano.

Muito obrigado!
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A CIÊNCIA MILITAR AO SERVIÇO DA COMUNIDADE

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República e Comandante-Chefe 
das Forças de Defesa e Segurança, na  cerimónia de Graduação de Oficiais na Academia Militar

Nampula, 8 de Dezembro de 2017
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Senhor Ministro da Defesa Nacional; 

Senhor Governador da Província de Nampula; 

Senhor Director-Geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado; 

Senhor Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique; 

Senhor Comandante da Academia Militar Marechal Samora Moisés Machel; 

Senhores Oficiais Generais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique; 

Magníficos Reitores de Instituições de Ensino Superior; 

Senhores Oficiais Superiores e Subalternos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique; 

Senhores Membros do Governo Provincial e Distrital de Nampula; 

Caros Membros da Autoridade Local; 

Sargentos, Praças e Funcionários Civis da Academia Militar; 

Distintos Convidados; 

Estimados Encarregados de Educação; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Iniciamos esta nossa intervenção, saudando, em primeiro lugar, o Ministério da Defesa Nacional e o Estado-Maior 
General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que têm assumido e cumprido com zelo as missões em prol 
da defesa da soberania e integridade territorial.No cumprimento dessa missão, tornam Moçambique um país que 
caminha rumo ao desenvolvimento sustentável, para o qual a Unidade Nacional e a Paz efectiva são pressupostos 
incontornáveis. 

Queremos, por isso, saudar, de modo geral, as Forças de Defesa e Segurança e as Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique, em particular, pela sua audácia e prontidão no cumprimento da sua nobre missão, consagrada na 
Constituição da República de Moçambique. 

Saudamos, igualmente, o corpo directivo da Academia Militar que, de forma proactiva, e sem poupar esforços, 
garante a realização plena do Processo de Ensino e Aprendizagem na formação de oficiais para o quadro permanente 
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A nossa saudação é extensiva ao Governo Provincial e à população 
de Nampula, pelos avanços assinalados no cumprimento do plano de produção agrícola na campanha 2016 - 2017. 
Encorajamo-los a trabalharem mais, para que a campanha 2017 - 2018 atinja níveis ainda mais elevados. 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores; 

Compatriotas,

Testemunhamos, hoje, mais uma graduação de um corpo de oficiais da Academia Militar “Marechal Samora Machel”. 
Este acto reveste-se de importância vital e significa o culminar de um processo de aquisição de conhecimentos, que 
são ferramenta necessária, por quadros que irão preencher as diversas sub-unidades das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique. 

Este é um acto que continuará a ser uma prática no nosso país, porquanto, como Governo, privilegiamos a formação 
do homem como capital incontornável na dinamização dos processos de desenvolvimento. As habilidades técnicas, 
decorrentes do saber fazer, tornam-se cada vez mais imprescindíveis para as nações. Por isso, a nossa aposta na 
formação de qualidade, nesta área muito específica para a sobrevivência do estado, não pode ser negligenciada. 

A Lei da Defesa Nacional e Segurança deixa claro que a classe do oficialato das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique deve ser preenchida por militares superiormente formados, ultrapassando a fase anterior que foi 
necessária, a de convenientes enquadramentos. 

Como nos referimos em ocasiões anteriores, as dinâmicas impostas hoje, para o ramo da defesa do Estado, são 
cada vez mais complexas e exigentes. A defesa nacional, no novo cenário, é feita de forma científica e profissional. 
Os cenários militares são bastante difusos, alguns com tendências de retardar ou inviabilizar o desenvolvimento 
económico, sendo os países pobres os principais alvos desses cenários. 

Apesar dos esforços que empreendemos no âmbito do estabelecimento de uma paz efectiva, temos, igualmente, 
vindo a assistir a situações que atentam contra a nossa soberania. Por vezes, as populações são impedidas de 
exercerem as suas actividades produtivas, o que tem impacto grave nas comunidades. São novos fenómenos para os 
quais, desde já, convidamos os oficiais recém-graduados a ajudar na sua mitigação. 

Perante estes fenómenos, exige-se do Ministério da Defesa Nacional e da Academia Militar “Marechal Samora Machel” 
que, no cumprimento da sua missão, façam acompanhamento permanente e realizem estudos profundos, através 
da pesquisa científica. Temos consciência de que os resultados desses estudos poderão suscitar a necessidade de 
incorporar novos elementos nos curriculos de formação de oficiais. 

Voltamos a recomendar que, em tempo de paz, as nossas forças devem se preparar e desenhar actividades de 
investigação e produção, com destaque para a prática da logística de produção em todas as unidades. 

Compatriotas, 

A formação, em diferentes áreas das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, é crucial para as acções de 
estruturação e modernização das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. As nossas Forças devem estar cada 
vez mais aptas para manter a inviolabilidade do território nacional, assegurando assim um desenvolvimento sócio-
económico sustentável. 

Por isso, sendo a formação um dos pilares que o Governo elegeu para o quinquénio 2015-2019, para a vossa área, 
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impõe-se que, no sector da Defesa, ela seja feita de forma planificada e estruturada, para que resulte na maior 
capacitação do seu capital humano.

 Os quadros que hoje graduam receberam a caixa de ferramentas conceptuais, que não vestem nenhuma cor política; 
passam a estar disponíveis para as missões e tarefas que os interesses da Pátria Moçambicana possam ditar. Só 
recursos humanos de qualidade, dotados de conhecimentos científicos, estão em condições de os manejar com 
eficiência, em função da identificação e interpretação correcta das ameaças e dos fenómenos.

 É preciso ir às comunidades e fazer leituras sobre os problemas reais para, de forma científica, construir as soluções 
exequíveis. Queremos exortar os nossos graduados a implementarem, na vida real e no seu dia-a-dia, tudo o que 
aprenderam aqui, neste estabelecimento de ensino militar. Os resultados desta aplicação prática devem reflectir-se 
no nível de defesa do país e no elevado prestígio das nossas Forças Armadas, mantendo-se a referência de qualidade 
e disciplina, que sempre as caracterizou. 

Estimados Graduados, 

Chegaram a este momento por vós e por nós muito aguardado; o momento da 1ª fase da vossa formação e integração 
efectiva nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Queremos, por isso, felicitar-vos.

Doravante, como oficiais, deveis assumir a obrigação de aprender, e aprender sempre, tornando a vossa formação 
sempre contínua, aliando sempre a teoria e a prática.

Agora vão ao terreno real, onde serão largados. Deverão constatar, decidir e agir. É preciso procurar, de maneira 
permanente, aprofundar a arte e a ciência militar que aprenderam durante a vossa formação. A acovação, no teatro 
militar, é sempre inédita e diferente. O conhecimento científico que adquiriram nesta Academia Militar, em várias 
especialidades, só terá valor quando forem capazes de resolver problemas concretos que se apresentem na vossa 
vida profissional e nas Unidades e Sub-unidades militares para onde forem afectos. 

Alguns dos sargentos e praças, que vão comandar, acumulam experiências operativas. Contudo, esperam de vós 
boas referências, pois a qualidade do soldado depende do comando que recebe. Por isso, por um lado, esperamos de 
todos vós um bom desempenho nas sub-unidades onde irão trabalhar e, por outro, exortamos para que se apropriem 
dos ensinamentos dos Comandantes que irão encontrar em várias unidades e sub-unidades das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique. São estes comandantes que, até hoje, mantiveram resiliente e sempre em pé, esta pátria 
amada, que se chama Moçambique.

Com estas palavras, tenho a honra de declarar encerrado o Curso de Formação de Oficiais na Academia Militar 
“Marechal Samora Machel”. 

Pela atenção dispensada muito obrigado!
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ÉTICA, HUMANISMO E PROFISSIONALISMO NA GARANTIA DA ORDEM E 
SEGURANÇA PÚBLICAS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique e 
Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, por ocasião da cerimónia de Graduação 

de Oficiais da PRM em Ciências Policiais

Michafutene, 24 de Fevereiro de 2017
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Senhor Ministro do Interior;

Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico

Profissional;

Venerando Presidente do Tribunal Administrativo;

Senhor Governador da Província de Maputo;

Senhor Director-Geral do SISE;

Senhor Chefe do Estado-Maior General das FADM;

Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique;

Magnífico Reitor da Academia de Ciências Policiais;

Senhora Administradora do Distrito de Marracuene;

Estimados Docentes, Investigadores, Pessoal Técnico e Administrativo da ACIPOL;

Caros Graduados;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É sempre com muito optimismo que presido a cerimónias desta natureza. A PRM é um dos pilares que nos permite 
construir o bem-estar dos moçambicanos, luta em que nos encontramos todos engajados, pela sua missão de defesa 
da Lei e Ordem Pública.

Sinto-me ainda mais satisfeito por testemunhar este momento ímpar na vida dos oficiais que hoje graduam. São 
jovens que completaram mais uma etapa importante nas suas vidas e, a partir de hoje, colocam-se à disposição dos 
moçambicanos e ao serviço do Estado. 

A nossa agenda de governação coloca ênfase na formação, desenvolvimento do capital humano e profissionalização 
da polícia. Nesta cerimónia, em que graduam Oficiais da Polícia da República de Moçambique, que concluíram a sua 
formação nos Cursos de Licenciatura e Mestrado em Ciências Policiais, e no Curso de Oficiais da Polícia de Fronteiras, 
vemos com orgulho o cumprimento desta parte da nossa agenda. Nós acreditamos que a formação do capital humano 
é a estratégia acertada para imprimirmos maior dinâmica ao desenvolvimento de Moçambique.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Caros Compatriotas,
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O grande dinamismo que caracteriza as sociedades modernas torna premente o constante aprimoramento da Polícia, 
para que se coloque à altura das exigências e desafios do presente e do futuro, antecipando-se aos acontecimentos 
através da prevenção. Cresce o crime violento e, também, com alguma preocupação, o crime de violência intra-
familiar. Estes fenómenos têm muitas manifestações, explicações e interpretações. O importante a reter, para nós, é 
este sentimento generalizado de corrosão da instituição família e dos valores ético-morais que a sustentam.

Os últimos acontecimentos desta natureza obrigam a um repensar dos valores e bases da sociedade, assim como do 
papel do Estado, das instituições sociais e de cada um de nós na edificação de uma sociedade sã e harmoniosa. Uma 
sociedade que todos tenhamos orgulho de dar como herança às gerações mais novas e vindouras.

Não é momento para apontarmos culpados, olhando apenas para as atitudes vivenciadas ou mediatizadas. É 
momento, sim, para tentarmos olhar para as razões por detrás de tais atitudes e trabalhar no sentido de evitar 
que tais ocorrências se repitam. É momento para a ACIPOL e a PRM, no seu todo, reflectirem e conceberem formas 
adequadas de encarar este fenómeno.

É urgente que resgatemos a noção de responsabilidade. O simples entendimento de que teremos de nos justificar 
pelos nossos actos e omissões é condição fundamental para que passemos para o domínio da honra e da integridade. 
Acredito que a mera reflexão sobre a consequência das nossas acções seja suficiente, por vezes, para nos dissuadir 
de determinados comportamentos. É aqui onde reside o papel das instituições sociais, entre as quais, a família, a 
escola, a igreja e a comunidade no seu papel educativo, na formação integral do homem.

Para esta parte da formação, o Estado contribui através das instituições de ensino, em complemento ao papel que é 
exercido pelas instituições sociais. Cabe ainda ao mesmo Estado actuar, para corrigir comportamentos desviantes ou 
acções criminais, através das autoridades policiais, por um lado, e judiciais, por outro.

O fenómeno da violência, quer física quer psicológica, a que temos estado a assisitir nos últimos tempos, tem várias 
explicações em vários domínios da ciência e é um fenómeno que acompanha a própria evolução das sociedades, 
seja em moldes aceitáveis ou condenáveis. Cabe a esta instituição de ensino equacionar a correcção do fenómeno, 
através de diferentes estudos e investigação.

A violência reveste-se, no senso comum, de uma falsa percepção e naturalização das acções agressivas e violentas. 
Isso acontece, por exemplo, quando acreditamos que a agressão física e verbal é uma punição educativa, e que é o 
processo adequado para a formação do carácter e da personalidade do nosso conjuge, filho ou outro membro da 
família, sob nossa tutela, ou simplesmente de um sujeito ao nosso alcance.

Não pretendemos, aqui, debater a violência que ocorre em forum familiar, a violência doméstica; mas sim olhar para 
as razões que estão por trás do crime violento que tem indignado a sociedade moçambicana. Não trazemos o debate 
sobre a natureza da consciência e sua pertinência. De igual modo, não existe consenso sobre o que a sociedade e 
as suas múltiplas subculturas entendem sobre violência psicológica, nem sobre os efeitos que terá sobre as suas 
vítimas a médio e longo prazo.

Estas concepções fazem-se sentir em toda a sociedade - e a Polícia não é excepção, ainda que detenha o monopólio 
de uso exclusivo de meios coercivos, em nome do Estado. Todavia, a Polícia tem o dever de repôr a ordem, através da 



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 355

DEFESA E SEGURANÇA  |  CAPÍTULO IV

prevenção e repressão do crime, no quadro da lei e das normas de respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos, 
como o direito à vida e à integridade física.

É preciso mudar as representações sociais, para que se possam transformar as práticas e concepões sociais sobre 
a violência no geral.

Caros Graduados,

Saem, efectivamente, melhor informados e preparados para, de forma científica, enfrentarem os desafios, 
corresponder às expectativas e perspectivas da sociedade no que tange à seguranca pública. A vossa formação 
só fará sentido se, nas diversas frentes de prevenção e de combate ao crime, fizerem diferença positiva e se essa 
diferença se reflectir na tranquilidade e segurança pública.

A vossa formação significa, acima de tudo, o assumir do espírito patriótico, profissionalismo e sentido de missão 
ao serviço da Pátria Moçambicana. Sejam referência pelo vosso exemplo de profissionalismo, ética e deontologia 
profissional, para que sejam capazes de induzir as transformações que pretendemos que sejam permanentes, tendo 
como propósito a procura da excelência do trabalho policial.

A nossa palavra de ordem é que se comprometam com o povo e utilizem os conhecimentos científicos aqui adquiridos, 
durante a vossa formação, para melhorar a segurança dos moçambicanos e de todos aqueles que, por vários motivos, 
se encontram no nosso país.

Reiteramos a nossa exortação no sentido de trabalharem em coordenação com as outras Forças de Defesa e Segurança 
na prevenção e no combate ao crime, e na criação de um ambiente de paz, ordem, segurança e tranquilidade públicas.

Apelamos, igualmente, que primem por uma maior coordenação e cooperação com as autoridades da Administração 
da Justiça, de modo a propiciar as mudanças sócio-legais necessárias para prevenir e combater a criminalidade.

Senhor Ministro do Interior,

Senhor Comandante-Geral da PRM,

Estimados Comandantes,

Formar quadros é ainda um processo muito oneroso para o Estado e para as famílias moçambicanas. Por isso, 
apelamos à optimização do nosso capital humano, colocando o homem certo no lugar certo. Estamos perante 
quadros da polícia - alguns com muitos anos de trabalho e experiência – que, com o encerramento destes cursos, 
graduam-se como Licenciados e Mestres, com obrigação de um melhor entendimento científico e sócio-cultural sobre 
estes fenómenos. Devemos explorar os seus conhecimentos, experiências e habilidades em prol do crescimento e 
desenvolvimento de Moçambique e do seu Povo.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Para terminar, gostaríamos de deixar inscritas palavras de saudação e apreço aos Dirigentes e Quadros do Ministério 
do Interior; aos Oficiais, Sargentos e Guardas da Polícia da República de Moçambique; à Direcção e ao Corpo Técnico-
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Administrativo da ACIPOL; e a todos aqueles que contribuíram para o sucesso destes cursos.

Permitam-me saudar, de forma muito particular, os Oficiais da Polícia de Fronteiras, que hoje encerram a sua 
formação. Notamos com muita satisfação o vosso desempenho, sobretudo nas vossas áreas de actuação - muitas 
vezes distantes dos nossos olhares e críticas -, mas que se reveste de importância singular na defesa da integridade 
das fronteiras nacionais e dos seus recursos.

Trabalham, muitas vezes, em condições difíceis, mas sempre empenhados no combate ao crime, que tende a 
intensificar-se ao longo do traçado terreste do nosso solo pátrio. Moçambique agradece!

Aos familiares, amigos e encarregados de educação dos graduados, felicitamos e exortamos para que continuem a 
apoiá-los e a incentivá-los, para que conquistem muito mais sucessos na vida profissional. O vosso investimento e 
sacrifício deram frutos; e queremos que continuem a dar frutos melhores.

Com estas palavras, temos a honra de declarar encerrada a Cerimónia de Graduação de Oficiais da Polícia da 
República de Moçambique, nos níveis de Licenciatura e Mestrado em Ciências Policiais, e o Curso de Oficiais da 
Polícia de Fronteiras.

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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40 ANOS COMPROMETIDOS COM UMA FORMAÇÃO POLICIAL COM QUALIDADE E 
RELEVÂNCIA

 

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique e 
Comandante-Chefe das FDS, por ocasião do Encerramento do Curso Básico da PRM, na Escola 

Prática de Polícia – Matalana

Matalana, 12 de Dezembro de 2017
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Senhor Ministro do Interior; 

Senhor Governador da Província de Maputo; 

Senhor Ministro da Defesa Nacional; 

Senhor Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique; 

Senhor Comandante da Escola Prática de Polícia – Matalana; 

Senhor Administrador do Distrito de Marracuene; 

Caros Oficiais, Sargentos e Guardas da Polícia da República de Moçambique; 

Caros Finalistas; 

Senhores Encarregados de Educação; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Hoje é o dia dum membro da nossa família servir o Povo. Refiro-me ao Serviço Nacional de Bombeiros.

Quero, a partir desta celebração, felicitar a todos os bombeiros, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico.

 A nossa satisfação é maior por saber que o país conta com filhos patriotas que transformam dificuldades em desafios, 
ao reduzir incêndios em relação ao ano passado, em mais de 40%, usando como arma a mobilização e sensibilização. 

É com imensa, e renovada satisfação, que presidimos esta cerimónia solene de encerramento do Curso Básico da 
Polícia da República de Moçambique. 

Dirigimos uma saudação particular aos quadros do Ministério do Interior, do Comando-Geral da Polícia da República 
de Moçambique e do Comando da Escola Prática de Polícia - Matalana, que têm sabido corresponder às exigências 
da formação policial, num contexto marcado por desafios cada vez mais complexos no país, na região e no mundo. 

Os nossos cumprimentos estendem-se à população e às estruturas comunitárias e administrativas de Matalana, pelo 
contínuo acolhimento de jovens oriundos dos mais diversos cantos do nosso país, todos movidos pelo compromisso 
da manutenção da Ordem, Segurança e Tranquilidade Públicas em Moçambique.

Acabámos de testemunhar o acto de Juramento da Bandeira destes jovens compatriotas, simbolizando o ingresso e 
integração nas fileiras da Polícia da República de Moçambique. O juramento da bandeira representa um compromisso 
com a causa nacional, que se materializa na prontidão para o cumprimento das obrigações policiais e na entrega, sem 
reservas, à defesa da pátria e do Estado moçambicano.

Representa, igualmente, o assumir público de um pacto - dos instruendos com o Estado e os cidadãos -, para o 
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combate, sem tréguas, a todo o tipo de crimes, incluindo o crime organizado e a corrupção. 

Estimados Membros da Polícia da República de Moçambique, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Como é do nosso conhecimento, a formação de polícias aqui ministrada, e a capacitação dos que estão no activo, 
não se limita à transmissão dos conteúdos temáticos das diversas disciplinas do curso. De forma incisiva e efectiva, 
ela congrega a componente teórico-prática do saber fazer, através de estágios profissionais nas esquadras e noutros 
sectores policiais. A interacção com outros actores relevantes, como o aparelho judiciário, o sistema penitenciário e 
a sociedade civil, foi fundamental durante o treinamento. 

Outro aspecto que deve constar, permanentemente, dos curricula da formação policial é a educação cívico-patriótica. 

A educação cívico-patriótica é a base para o despertar da consciência e a construção de valores cívico-morais. Através 
dela, galvanizamos os valores culturais da moçambicanidade, cultivamos o espírito de identidade e consolidamos a 
Unidade Nacional. 

Ao incluirmos estes conteúdos nos curricula de formação policial, estamos a contribuir para a formação de um polícia 
íntegro que cumpre com os seus deveres, de forma consciente e responsável, um polícia que respeita o cidadão. 

A educação cívico-patriótica é, ainda, um aliado valioso no combate à corrupção.

Precisamos, desde cedo, de desmistificar a corrupção e todas as suas armadilhas. 

Para prevenir e combater a corrupção, os jovens membros da Polícia devem, antes, conhecer as suas características 
e formas de como se manifesta, bem como as consequências nefastas desse fenómeno, para o desenvolvimento 
económico e social, e para a imagem do nosso país, no mundo fora.

O nosso polícia deve ser modelo de honestidade. Não deve ser corrupto, corruptor e nunca deve permitir ser 
corrompido. Por isso, os polícias saídos deste viveiro, além de respeitar o quadro legal instituído, devem ser capazes 
de conter actos de perturbação da ordem e segurança públicas e/ou rechaçar quaisquer situações que alterem o 
normal funcionamento das instituições do Estado e outros, que atentem contra a Constituição. 

Caros finalistas, 

Com o juramento que acabaram de prestar, passam a integrar as fileiras da Polícia da República de Moçambique. 
Esse é um privilégio e uma honra; é uma missão nobre que assiste a poucos moçambicanos. Têm, em vossas mãos, 
a oportunidade sublime de servir o Estado e o Povo moçambicanos. Honrem esse mandato com a vossa conduta, 
representando, de forma honesta e irrepreensível, os interesses mais altos do nosso Estado. A vossa tarefa imediata é 
o combate contra a criminalidade em cada metro quadrado das zonas onde forem afectos.

As celebrações da Quadra Festiva que se aproxima vão exigir de vós, não só atenção redobrada aos possíveis desvios 
da ordem pública, como também um comportamento exemplar, que suscite respeito e confiança do Povo que ireis 
servir. 
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A nossa Polícia sempre foi parte da comunidade. Nesse contexto, recomendamos que, no exercício das vossas novas 
tarefas, interajam de forma permanente com as nossas comunidades, buscando nelas as informações e a colaboração 
necessárias para o cumprimento da vossa missão. 

Uma das características da corporação policial é a obediência à regras e comandos. Nesse sentido, recomendamos 
que cumpram, com rigor, as normas e princípios básicos que norteiam as funções policiais. Além de cumprir com 
rigor as normas que orientam a corporação policial, tenham sempre presente que o nosso país é um Estado de Direito, 
regido por uma Constituição, e demais leis, que devem orientar o vosso trabalho. 

De igual modo, para o fortalecimento do prestígio e da dignidade da Polícia, impõe-se que, na vossa vida profissional 
e privada, assumam um comportamento exemplar, cortês e disciplinado. O Povo estará atento à vossa actuação no 
dia-a-dia, com apurado sentido crítico. Por isso, sejam fiéis servidores da sociedade.

Para terminar, a todos os finalistas, vão as nossas felicitações, por terem terminado, com sucesso, esta formação. 
Desejamos a todos muita sorte nas novas funções. Dêem o melhor de vós para que o prestígio da nossa Polícia seja 
reforçado. 

Queremos, através de vós, reconhecer e saudar a todos os Guardas, Sargentos, Oficiais Subalternos e Oficiais 
Superiores da Polícia da República de Moçambique, e desejar-lhes um Ano Novo Próspero.

Temos consciência de que estarão em pleno trabalho, e esse trabalho tem de ser feito sempre no sentido de assegurar 
a tranquilidade para os moçambicanos.

Com estas palavras, temos a honra de declarar oficialmente encerrado o Curso Básico da Polícia da República de 
Moçambique. 

Muito obrigado!
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MARP

POR UMA ACÇÃO MAIS INCISIVA, RUMO AO PROGRESSO DE ÁFRICA

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
na cerimónia de investidura oficial do Fórum Nacional do MARP re-estruturado

 Maputo,  15 de Maio de 2017
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Senhor Ministro da Economia e Finanças, e Ponto Focal do Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARP);

Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros;

Senhor Presidente do Fórum Nacional do Mecanismo Africano de Revisão de Pares;

Senhora Governadora da Cidade de Maputo;

Senhores Parceiros de Cooperação;

Senhores Membros do Fórum Nacional do Mecanismo Africano de Revisão de Pares;

Senhores Pontos Focais;

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com muita alegria que usamos o ensejo deste acto de legitimação do novo elenco do Fórum Nacional do Mecanismo 
Africano de Revisão de Pares (MARP) para, de forma reiterada, desejar boas-vindas aos novos membros integrantes 
da equipa.

A todos vós, auguramos sucessos na missão de avaliação de pares, que passam a abraçar, em prol de uma governação 
primorosa, sustentável e consentânea com as boas práticas internacionais e com a realidade africana, uma 
organização à qual Moçambique aderiu voluntariamente.

Queremos, igualmente, aproveitar esta ocasião para, em nome dos moçambicanos, agradecer aos membros 
cessantes, pelo trabalho ímpar que realizaram.

A vossa obra servirá de fonte de inspiração aos novos integrantes, que carregam o sonho de milhões de africanos, e de 
moçambicanos em particular, o sonho de construir uma África que proporcione uma vida mais digna aos seus povos, 
sociedades em que a justiça social está na centralidade.

Distintos Convidados,

É desejo comum, e mais nítido, o compromisso de cada um dos membros do Fórum Nacional do MARP de induzir 
mudanças e melhorias substanciais na forma de ser, estar e governar das lideranças africanas, que devem ter como 
ponto de partida e de chegada a satisfação dos anseios e vontades dos povos de África.

Acreditamos que com a necessária abordagem pragmática e com o aperfeiçoamento deste exercício de avaliação, 
assente na introspecção crítica entre os africanos, o MARP possa lograr dar passos qualitativos na mudança de 
mentalidade das lideranças africanas e, também, da sociedade civil, para que a governação seja, efectivamente, um 
instrumento ao serviço dos nossos povos e das nossas nações.

Apesar da natureza voluntária e facultativa do MARP, este mecanismo continuará a ser assumido pelo nosso Governo 
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como um importante instrumento impulsionador de um sistema de governação que integre todos os actores sociais, 
num exercício de aperfeiçoamento constante da cultura e prática democrática. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Os desafios de governação em África merecem e devem ser apreciados em duas facetas, nomeadamente, a das 
lideranças e a da população representada pelas organizações verdadeiramente da sociedade civil.

Consideramos importante que a população seja educada e sensibilizada de modo a conhecer os seus direitos e 
obrigações e que os cumpra. Só assim estaremos em condições de induzir mudanças mais dinâmicas na governação.

Importa, igualmente, constatar que existem práticas sócio-culturais que resvalam para o domínio político. Vezes 
há em que a forma única de interacção entre a população e as lideranças não é favorável a grandes progressos na 
melhoria da governação. Trata-se, aqui, de uma parte do problema.

A outra prende-se com a necessidade de maior dinamismo na mudança de normas e procedimentos em prol de uma 
melhor eficiência nos processos de governação.

Em Moçambique, por exemplo, encontramo-nos num longo processo de reforma da Função Pública, para que seja 
mais moderna, profissional e consentânea com a visão de desenvolvimento que vamos incutindo no país.

Depois de mais de uma década de reformas, sentimos que muito ainda devemos fazer para que a função pública seja 
a verdadeira alavanca para o cumprimento mais eficaz das estratégias e planos do Governo.

Por isso, gostaríamos de aqui reiterar que o Fórum Nacional do MARP é parceiro do Governo na implementação deste 
processo e que apreciamos o acto de cidadania dos membros do Fórum Nacional.

Do lado do Governo, continuaremos organizados para prestar apoio e informação necessária, destacando quadros 
idóneos e competentes para esta importante função a todos os níveis, central, provincial e local. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Com as bases já estabelecidas, verificamos com elevado entusiasmo que as organizações da sociedade civil, instituições 
académicas, sector privado, forças partidárias e singulares, com o apoio dos nossos parceiros internacionais, foram 
capazes de contribuir com propostas concretas de acções governativas, durante a implementação do processo do 
MARP. Ficou assim enriquecida, com uma pluralidade de pontos de vista, e reforçou-se a confiança entre as partes, 
em prol da efectiva consolidação do processo do MARP. Os males como a má gestão financeira e a corrupção têm 
merecido atenção particular de todos os Estados membros. 

Eles lesam os fundamentos da Nação, minam a confiança dos cidadãos e dos nossos parceiros de desenvolvimento e, 
consequentemente, minam todo o processo democrático.

Julgamos ser do domínio de todos que Moçambique esforça-se por sair de uma crise económica e financeira que não 
só frustrou, em parte, os nossos planos e programas de governação no presente quinquénio, como também reduz a 
eficácia das nossas acções, a nossa capacidade de resposta aos anseios do povo.
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Como Governo, temos feito tudo o que está ao nosso alcance para mitigar os seus efeitos, ao mesmo tempo que 
lutamos para recolocar o país na senda do crescimento sócio-económico mais célere. 

Entretanto, e como não deixaria de ser, este momento de crise oferece-nos uma oportunidade, ainda que dolorosa, de 
revermos alguns aspectos da forma de ser, estar e fazer política em Moçambique.

Acima de tudo, esta crise económica obriga-nos a sermos criativos e a retomarmos, individual e colectivamente, 
alguns princípios e hábitos preciosos para uma gestão racional dos nossos recursos.

Esperamos que se valorizem e que se implementem as lições apreendidas nestes momentos tempestuosos. 

Caros Membros do Fórum Nacional do MARP,

Queremos saudar, mais uma vez, a eleição do nosso compatriota Dom Dinis Sengulane, para o Painel de Personalidades 
Eminentes do MARP. Estamos convictos da excelente qualidade do trabalho que será por ele prestado nesse órgão. 

Temos, igualmente, plena confiança na nobreza da sua visão e das suas acções, aliás, mesmo antes da sua 
proclamação, já dava a sua contribuição neste âmbito.

Queremos, também, usar esta oportunidade para, diante dos membros do Fórum Nacional do MARP, manifestar 
satisfação pela vinda, prevista para breve, ao nosso país, do Comité de Avaliação para o lançamento oficial do 
processo da segunda avaliação.

Estamos ansiosos em ouvir mais dos vossos conhecimentos, experiências e das boas práticas que se registam pelo 
nosso Continente. 

Reiteramos a nossa abertura para aprendermos mais dos nossos próprios erros e para implementarmos as 
recomendações que nos forem deixadas. 

Com estas palavras, e por via deste acto público, que resulta da reestruturação do Fórum Nacional, após ter 
cumprido a sua missão com êxito, quero em nome do Governo, investir o novo Fórum Nacional do MARP.

Este acto confere ao Fórum legitimidade como parceiro do Governo perante as Instâncias da União Africana, 
Parceiros e a Sociedade Moçambicana, legitimidade essa necessária e tão relevante para a prossecução dos 
pressupostos da boa governação, no quadro do Mecanismo Africano de Revisão de Pares.

Muito obrigado!
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Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião da Recepção Anual ao Corpo Diplomático Acreditado em Maputo

 Maputo, 19 de Janeiro de 2017
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Senhor Primeiro Ministro;

Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação;

Senhor Vice-Decano do Corpo Diplomático Acreditado em Maputo;

Senhores Membros do Corpo Diplomático;

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República;

Senhores Membros do Conselho Consultivo do MINEC;

Estimados Moçambicanos, Antigos Embaixadores;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Queremos, em primeiro lugar, saudar a todos os presentes e expressar a nossa satisfação em receber o Corpo 
Diplomático, aqui no Palácio da Ponta Vermelha, por ocasião do ano novo. Desejamos a todos vós, às vossas famílias 
e a todos os funcionários das vossas missões um próspero 2017.

Gostaríamos de agradecer as palavras proferidas pelo Vice-Decano do Corpo Diplomático acreditado em Maputo e 
retribuir os votos de sucesso na consolidação das nossas relações de amizade e de cooperação. Temos a certeza de 
que as boas relações de amizade e de cooperação existentes entre Moçambique e os vossos países, e Organizações 
que representais, serão cada vez mais fortalecidas durante o ano de 2017.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O ano que terminou foi marcado por contínuos desafios à paz, à segurança, à estabilidade e à prosperidade dos 
nossos países e povos. Esses desafios foram exacerbados por fenómenos complexos, tais como os movimentos de 
migração e de refugiados, a epidemia de ébola, as oscilações climatéricas, a deterioração dos termos de troca no 
comércio internacional, actos de terrorismo, entre outros.

Estes fenómenos obrigam-nos a redobrar esforços em busca de soluções sustentáveis, duradouras e inclusivas, aos 
níveis nacional, regional e internacional. 

Ao nível nacional, ao mesmo tempo que o país está empenhado na busca da paz e do desenvolvimento, enfrentamos 
constrangimentos resultantes do impacto da crise económica e financeira global. Vivemos baixos níveis de 
produção nacional, sobretudo devido à estiagem na região sul do país e às cheias nas regiões centro e norte. A 
combinação destes factores reflecte-se no abrandamento do crescimento económico. Neste contexto, adoptámos 
medidas internas com vista a dar resposta aos desafios decorrentes da situação económica e, assim, reduzir o seu 
impacto negativo.

Para estimular o sector privado, continuamos a promover parcerias para investimentos em sectores estratégicos 
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como, por exemplo, a agricultura, a energia, o turismo e infra-estruturas. A nossa experiência demonstra que a 
combinação de esforços entre o Governo, o sector privado e o apoio dos parceiros internacionais é essencial para 
fazer face aos actuais desafios do desenvolvimento do nosso país. Por isso, o nosso engajamento na promoção e no 
aprofundamento das relações de amizade e de cooperação continua a centralizar a nossa acção político-diplomática.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Estamos cientes dos desafios prevalecentes em cada um dos nossos países, como resultado das dinâmicas políticas, 
económicas e sociais. Não obstante estas dinâmicas, estamos convictos de que o nível do relacionamento político-
diplomático entre os nossos Estados vai permitir superar as dificuldades que enfrentamos.

Ao longo do ano que findou, tivemos ocasião de reiterar esta nossa posição, nas visitas que efectuámos aos países da 
África, Europa, Ásia e Américas. Recebemos, igualmente, dignitários destas partes do mundo e, em cada circunstância, 
vincámos a importância que atribuímos às parcerias de ganhos mútuos, tanto ao nível do apoio ao desenvolvimento, 
no domínio da diplomacia económica, e na reafirmação da Agenda 2063, do renascimento do continente africano.

Permitam-me, neste sentido, apreciar o encorajamento e os conselhos que recebemos de vós no sentido de 
perseverarmos, neste momento difícil, a disponibilidade manifestada de se manterem parceiros de longo prazo, 
complementando as acções do nosso governo na promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Aos países africanos, companheiros de trincheira do nosso país, a nossa aposta continua a incidir sobre o estímulo 
de sinergias que acrescentam valor aos resultados que almejamos, tendo sempre presente os desafios económicos, 
sociais e culturais.

Aos parceiros de cooperação, estendemos a nossa gratidão pelo apoio concedido ao nosso país nas diversas esferas, 
como contribuição para a implementação dos planos e programas, com destaque para o Programa Quinquenal do 
Governo, em particular nos sectores de educação, saúde, desenvolvimento rural, energia, agricultura e infraestruturas.

Apraz-nos, igualmente, constatar que o relacionamento com os países da Ásia continuou a registar um crescimento 
assinalável. Observou-se uma troca constante de visitas, ao mais alto nível, com os nossos principais parceiros 
naquela região. Desenvolvemos esforços com vista a alçar a nossa cooperação para patamares mais elevados no que 
diz respeito às relações económicas e comerciais.

O Governo continua empenhado em restabelecer a confiança junto dos parceiros bilaterais e multilaterais no sentido 
de viabilizar a retomada do apoio e o reforço dos mecanismos de transparência e prestação de contas.

Está em curso a auditoria internacional com vista a esclarecer as dívidas contraídas sem a aprovação da Assembleia 
da República.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

No âmbito regional, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), organização económica em 
que Moçambique está inserido, constitui prioridade da nossa acção externa. Neste contexto, o nosso país assumiu 
a Presidência do Órgão da SADC para a Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança no período 2015 a 



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 371

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL    |  CAPÍTULO V

2016, logo no início do nosso mandato. Para o efeito, demos a nossa contribuição para o fortalecimento de um dos 
principais pilares da integração e desenvolvimento da África Austral – paz e segurança.

Ainda durante a nossa Presidência do Órgão, foi aprovado o Plano de Acção da Força Africana em Estado de Alerta, 
conhecido como o Plano de Maputo. Esse plano permite operacionalizar a Força, com uma abordagem integrada das 
missões de apoio à paz, alinhando a SADC com os princípios da Arquitectura Africana de Paz e Segurança. 

Privilegiamos a abordagem de que o desenvolvimento equilibrado na região passa por etapas que requerem medidas 
e empenho abnegado para a sua concretização.

É neste contexto que a industrialização e o desenvolvimento de infraestruturas, para a integração, constituem 
prioridades nacionais e regionais. 

Em relação ao nosso continente, África, assinalamos os esforços empreendidos pela União Africana, com vista a 
encontrar formas alternativas de financiamento para o funcionamento sustentável da Organização. Pensamos que, 
com uma União Africana sustentável, haverá capacidade de implantar as suas prioridades em matéria de paz e 
segurança, assim como para os projectos âncora de integração.

É igualmente de realçar o ímpeto dado à integração continental, através da criação de uma Zona de Comércio Livre 
tripartida - entre a SADC, COMESA e Comunidade da África Oriental (EAC) - que se pretende que seja o embrião de 
uma futura Zona de Comércio Livre Continental.

Ainda no contexto africano, Moçambique aderiu voluntariamente, em 2003, ao Mecanismo Africano de Revisão 
de Pares (MARP). Queremos demonstrar o comprometimento do nosso país para com valores internacionalmente 
aceites, relativos à Democracia e Governação Política, Gestão e Governação Económica, Governação Corporativa e 
Desenvolvimento Sócio-Económico.

Em Agosto de 2016, em Nairóbi, Quénia, apresentamos publicamente o segundo relatório de progresso, que mereceu 
uma avaliação positiva.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Ao dirigir-me a Vós nesta ocasião, gostaria de reafirmar o nosso compromisso em relação aos princípios e objectivos 
da Carta das Nações Unidas.

Reconhecemos a Organização como uma plataforma incontornável de concertação político-diplomática e de 
cooperação internacional entre os Estados, para a prossecução da paz e desenvolvimento. A forte interdependência 
das nações, no sistema internacional, e a complexidade dos desafios da actualidade, que transcendem fronteiras, 
tornam indispensável a cooperação e a concertação político-diplomática em fóruns como as Nações Unidas.

Enaltecemos a entrada em vigor do Acordo de Paris, sobre Mudanças Climáticas, e os esforços tendentes a implementar 
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, enunciados na Agenda 2030. Consideramos a implementação da 
Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável, uma prioridade que deve merecer a atenção de todos nós. 

Esta agenda tem o mérito de incluir a paz e a estabilidade, num reconhecimento da indivisibilidade do binómio paz 
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e desenvolvimento. Aborda claramente a necessidade da sua consolidação, como pressuposto para a construção de 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Assim, a implementação destes compromissos vai exigir de todos nós um 
espírito genuíno de cooperação internacional.

Vai exigir um forte sentido de parceria e complementaridade de esforços entre os países do Sul, e entre estes e os 
países do Norte, isentos de condicionalismos.

Regozijamo-nos ainda com a celebração do vigésimo aniversário da criação da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) e com a adopção neste ano, em Brasília, da Visão Estratégica da CPLP para o período de 2016 a 
2026.

Acreditamos que este instrumento irá impulsionar a revitalização da CPLP no actual contexto da crescente 
concorrência e de interdependência.

A Commonwealth é uma organização cuja diversidade dos seus Estados-membro oferece uma plataforma para uma 
abordagem vantajosa das oportunidades para o desenvolvimento dos nossos países membros. A ênfase da sua acção 
na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, na formação do capital humano, no investimento e no comércio 
internacional são uma mais-valia para a mobilização de parcerias. Vamos capitalizar esta realidade, visando alcançar 
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Em Moçambique, o nosso compromisso continua orientado para a manutenção da paz, da segurança e da estabilidade, 
como valores fundamentais para que os moçambicanos continuem a dedicar o seu saber e as suas energias, em prol 
do desenvolvimento. Para alcançar este desiderato, reafirmamos o nosso compromisso para resgatar a paz duradoura, 
através do diálogo, e centramos a nossa acção na criação de condições propícias ao crescimento económico e ao 
bem-estar social dos moçambicanos. Para isso, a atracção de investimentos e de parcerias revela-se de extrema 
importância.

Elegemos a agricultura como missão dos moçambicanos para 2017. Com esta aposta, pretendemos que Moçambique 
possa ser sustentável na produção de culturas alimentares e que promova as culturas de rendimento como fonte de 
riqueza. Convidamos a todos os nossos amigos e parceiros a assumirem a missão de agricultura como uma prioridade 
dos moçambicanos. 

A par da agricultura, a pesca desempenha um papel fundamental para a garantia da segurança alimentar e nutricional.

Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados em Moçambique,

Estamos agora na época chuvosa 2016/2017. Importa partilhar convosco a realidade que o país vive nesta fase 
chuvosa inicial.

Ocorrem, quase em todo o país, ventos fortes, vendavais, descargas atmosféricas e chuvas fortes. Essa situação, 
apesar de ser favorável para a prática da agricultura e aumento dos escoamentos nas bacias hidrográficas, tem 
provocado luto nas famílias moçambicanas, destruição de habitações e de infraestruturas educacionais, sanitárias e 
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intransitabilidade em algumas vias de acesso, o que tem influenciado negativamente a vida dos nossos concidadãos.

Neste contexto, durante a época chuvosa, de Outubro até à data, foram registados 34 óbitos e um total de 70.036 
pessoas que ficaram directamente afectadas em todo o País. Estamos perante mais uma adversidade que requer a 
intervenção do Governo na profundidade.

O Governo está a prestar a devida assistência para a reposição da vida normal das populações, providenciando 
materiais de abrigo, bens alimentares e algum material para a reconstrução das casas destruídas. Estamos a 
seguir o processo de reparação das infraestruturas sociais, bem como o restabelecimento das vias de acesso, o que 
acreditamos que vai exigir esforços adicionais.

Paralelamente a estas situações calamitosas, prevalece ainda a assistência alimentar a cerca de 1.4 milhões de 
pessoas afectadas pela seca severa que se registou na época passada nas regiões centro e sul do país.

Gostaria de, nesta oportunidade, renovar os meus agradecimentos a todos vocês, pela expressão de apoio, 
solidariedade, simpatia e condolências nos momentos difíceis do povo moçambicano, em particular aquando da 
tragédia de Caphiridzange, na Província de Tete.

Minha Senhoras e Meus Senhores,

O novo ano inicia e, com ele, está a oportunidade de ser ou de fazer melhor, como indivíduos, como nações, como 
região ou como comunidade internacional.

E assim, todos juntos, podermos fazer com que o mundo seja melhor. 

Eu e o meu Governo estamos dispostos a trabalhar com todos vós, nossos amigos e nossos parceiros, para alcançar 
os resultados que almejamos.

Quero concluir, reafirmando a importância que Moçambique atribui às relações amistosas e de confiança mútua com 
todos os Estados.

Desejo a todos, Feliz e Próspero Ano Novo!

Convido a todos os presentes a acompanharem-me num brinde à prosperidade dos nossos países e povos.

Muito obrigado pela atenção prestada. 
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MOÇAMBIQUE E BOTSWANA

ALIADOS ESTRATÉGICOS NOS ESFORÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL 
E REGIONAL

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da Repúbica de Moçambique, por 
ocasião do Banquete de Estado oferecido por Sua Excelência Tenente-General Dr. Seretse Khama 

Ian Khama, Presidente da República do Botswana 

Gaborone, 24 de Abril de 2017
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Sua Excelência Tenente-General Dr. Seretse Khama Ian Khama, Presidente da República do Botswana;

Ilustres Membros dos Governos da República do Botswana e da República de Moçambique;

Senhores Deputados do Parlamento da República do Botswana e da

Assembleia da República de Moçambique;

Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados no Botswana;

Caro Amigo de Moçambique e Antigo Presidente do Botswana, Sir Ketumile Masire;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Gaborone;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permita-me, Senhor Presidente, começar por manifestar o nosso profundo agradecimento pelo convite que nos foi 
endereçado, aquando da vossa Visita de Estado a Moçambique, para efectuarmos esta Visita de Estado a República 
do Botswana. Aqui Estamos.

Gostaria, igualmente, de expressar, em nome da delegação que me acompanha, e em meu próprio, o nosso sincero 
apreço pela calorosa recepção e excelente hospitalidade que nos têm sido dispensadas desde a nossa chegada a esta 
bela e acolhedora cidade de Gaborone. Aliás, esta tem sido a tradição sempre que aqui chegamos.

Queremos deixar registado o nosso reconhecimento por nos honrarem com este Almoço de Estado. 

A relação muito amistosa, a simplicidade e fluidez que caracteriza a nossa interacção orgulha-nos e mostra a nossa 
fraternidade e irmandade. Ontem, posicionados na mesma trincheira, lutamos lado a lado para vencer a dominação 
estrangeira; hoje, estamos em condições de vencer a luta pelo desenvolvimento sócio-económico dos nossos dois 
países e povos.

Como testemunho desta irmandade, e como sinal de que o que nos une perdurará para sempre e resistirá a qualquer 
intempérie, Excelência, aceite que, por Vosso intermédio, transmitamos calorosos cumprimentos de mais de 25 
milhões de Moçambicanos ao Povo Tswana.

Caro Irmão Presidente Khama,

É com muito agrado que recordamos que o percurso dos moçambicanos, rumo à independência nacional, não pode 
estar completo sem que façamos menção ao contributo do Botswana e do seu Povo.

O Botswana, perante várias adversidades e limitações impostas naquele momento, pelo então regime do apartheid e 
pela presença do colonialismo na nossa região, abriu as suas portas. O Botswana serviu de ponto de passagem para 
os nacionalistas moçambicanos que seguiam com destino à Tanzania, para se juntarem à luta pela liberdade dos 
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moçambicanos.

Nesta trajectória, recordamos com emoção que o saudoso Presidente Samora Moisés Machel, primeiro Presidente de 
Moçambique independente, encontrou, no povo do Botswana, acolhimento, conforto e segurança quando, em 1963, 
atravessou este território rumo à Tanzania. Aquele gesto sublime forjou laços de amizade e solidariedade eternos 
entre os nossos dois países e povos.

Foi com o objectivo de imortalizar e transmitir às gerações vindouras estas dinâmicas positivas da nossa amizade e 
solidariedade, que mantêm a proximidade dos povos dos nossos dois países, que estamos a trabalhar em conjunto 
para construir o Museu Samora Machel, em Lobatse.

Este acto, além de contribuir para a imortalização da vida e obra do Presidente Samora Machel, coloca o Botswana 
no mapa dos países que, de forma incondicional, permanente e inequívoca, deixaram as suas marcas indeléveis na 
história da libertação de Moçambique do jugo colonial.

Senhor Presidente,

Desde a última Visita de Estado que Vossa Excelência efectuou a Moçambique, em Maio do ano passado - até ao presente 
momento -, o nosso país continua comprometido com a causa da consolidação da unidade nacional, promoção da paz, 
reforço da democracia e justiça social, respeito pelo Estado de Direito, estabilidade macroeconómica, consolidação e 
diversificação das relações com os parceiros regionais e internacionais.

Neste período, Moçambique enfrentou grandes desafios no plano político, social e económico, decorrentes de 
crispações políticas que levaram à violência, calamidades naturais, constrangimentos de ordem económico e 
financeira. Nestes desafios, incluímos a suspensão do apoio directo ao Orçamento do Estado pelos parceiros 
internacionais. Todos estes factores, conjugados, afectaram grandemente a manutenção dos índices de crescimento 
que a nossa economia vinha registando nos últimos anos.

Não obstante, apraz-nos partilhar, estão em curso esforços tendentes à retomada do crescimento da economia 
aos níveis anteriores e à normalização do nosso relacionamento com os parceiros internacionais. Os esforços 
empreendidos pelo Governo de Moçambique têm sido traduzidos por ganhos reais na luta pelo progresso.

É neste espírito que o nosso país tem estado a registar avanços na busca de uma paz efectiva, com destaque para 
a relativa cessação das hostilidades militares que se verificavam nalguns pontos da região centro do nosso país.

Os resultados encorajadores que temos vindo a alcançar devem-se, também, à valiosa contribuição do Botswana, 
através do antigo Presidente da República, Sir Ketumile Masire que, na sua qualidade de membro da equipa de 
facilitadores internacionais, estabeleceu pontes que restauraram a confiança entre os moçambicanos.

Queremos, igualmente, manifestar a nossa gratidão pelo facto do Botswana ter autorizado o seu Alto Comissariado 
em Maputo a fazer parte do Grupo de Contacto no processo de diálogo em curso com a Renamo. Sentimos que os 
Tswanas nunca pouparam esforços em apoiar os moçambicanos na busca de uma paz perene e sustentável.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Moçambique é um país com muitas potencialidades e oportunidades para negócios, devido aos seus ricos recursos 
naturais, que precisam de investidores para a sua efectiva exploração. É neste âmbito que viemos, junto ao sector 
económico deste país, reiterar o nosso convite para que Botswana participe nos projectos-âncora existentes em 
Moçambique, com destaque para os corredores de desenvolvimento, geração e transmissão de energia eléctrica, 
transporte e comunicações, turismo, agropecúaria e mineração.

Acreditamos que a vossa participação nestes, e noutros projectos, poderá impulsionar o desenvolvimento sócio-
económico dos nossos dois países e dinamizar a integração regional. Neste contexto, o Governo de Moçambique está 
a ampliar a capacidade do Porto de Maputo, com vista a permitir que receba navios de maior porte e diversidade de 
cargas.

Julgamos estar aberta mais uma oportunidade para que o Botswana utilize este potencial para as suas exportações 
e importações. Este projecto poderá ser complementado com o da construção do Porto de Águas Profundas de 
Tchobanine, ainda em fase de avaliação e negociação. O Porto de Tchobanine, no âmbito do efectivo crescimento e 
diversificação das nossas economias, mostra-se um activo estratégico para Moçambique, Botswana e Zimbabwe. O 
porto pode contribuir para a concretização da estratégia de industrialização da SADC (2015-2063).

Este objectivo alinha-se com a diversificação da actividade industrial das economias da região e promoção da 
transformação da estrutura económica e criação de cadeias de valor na SADC.

Excelência,

Apraz-nos registar com satisfação o facto da República do Botswama ter atingido e consolidado um modelo de 
democracia participativa reconhecido pelo seu mérito na região, no continente e no mundo. Por outro lado, é digno de 
realce o facto de ter conseguido espaço no mercado global dos diamantes e outros minerais, bem como nos grandes 
mercados de carne bovina, com impacto no crescimento económico.

Estando Moçambique na fase de descobertas de recursos minerais, e em fase embrionária da sua exploração, 
gostaríamos de beneficiar da experiência do Botswana para capitalizar os ganhos e torná-los sustentáveis e 
catalisadores do crescimento económico e bem-estar do nosso povo.

A nível regional, queremos enaltecer o papel e contributo da República do Botswana na dinamização das reformas 
institucionais no Secretariado da SADC, voltadas para garantir maior capacidade de intervenção a nível regional e 
continental.

Senhor Presidente,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É nossa convicção que esta nossa Visita irá contribuir para impulsionar a implementação dos projectos económicos 
acordados durante as sessões das Comissões Mistas e nas diferentes visitas de alto nível. Do nosso lado, reiteramos 
a nossa total disponibilidade e desejo de ver tais projectos concretizados com a maior brevidade possível, pois 
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acreditamos que têm um duplo impacto económico e social nos nossos dois países e na integração regional, 
capitalizando as enormes potencialidades de que dispomos.

Gostaríamos, igualmente, de encorajar o empresariado dos nossos dois países a se juntar aos esforços de 
desenvolvimento dos nossos Governos, participando activamente e maximizando as oportunidades que existem em 
Moçambique e no Botswana.

Para terminar, gostaria de convidar a todos os presentes a acompanharem-me num brinde:

• À saúde e longevidade de Sua Excelência Tenente-General Dr. Seretse

• Khama Ian Khama, Presidente da República do Botswana;

• À prosperidade dos povos dos nossos dois países;

• À saúde de todos os presentes.

A Luta Continua pelo desenvolvimento! 

Obrigado!
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POR UMA RELAÇÃO ECONÓMICA MAIS ARROJADA E VALOROSA

 

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião do Fórum de Negócios Botswana-Moçambique 

Gaborone, 25 de Abril de 2017
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Senhor Ministro do Investimento, Indústria e Comércio da República do Botswana; 

Senhor Ministro da Indústria e Comércio da República de Moçambique; 

Senhor PCA da Agência de Investimentos e Promoção do Comércio Externo da República do Botswana; 

Senhor Vice-Presidente da Confederação das Associações Económicas da República de Moçambique; 

Ilustres Membros dos Governos da República do Botswana e da República de Moçambique; 

Estimados Homens de Negócios; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Quero começar por manifestar o meu agrado pela oportunidade que tenho, de me dirigir a todos aqui presentes. Pela 
natureza da vossa actividade, este grupo mantém o pulsar de uma economia e faz toda a diferença na condução de 
uma sociedade. Refiro-me a vós, a classe empresarial. 

Permitam-me que, em meu nome pessoal e no da delegação que me acompanha neste Fórum, saúde aos distintos 
homens e mulheres de negócios presentes neste evento, dedicado à partilha de informação sobre o clima de 
investimentos e oportunidades de negócios em Moçambique e no Botswana.

Endereço as nossas calorosas saudações e agradecimentos aos organizadores deste fórum que, para nós, 
constitui uma excelente plataforma de interacção e promoção das potencialidades e oportunidades de negócios e 
investimentos que os nossos dois países irmãos, membros da SADC, oferecem. 

Se estamos bem acomodados e a desfrutar da singular hospitalidade dos tswanas é, em parte, pelo empenho 
e dedicação desta classe que tem sabido cumprir com o seu papel no que tange à hotelaria e turismo. E nós 
agradecemos por tudo isso. (Kea leboga). 

Caros Homens de Negócios, 

As relações entre os moçambicanos e os tswanas são históricas. Elas remontam o período da Luta de Libertação de 
Moçambique. O Botswana prestou apoio político, diplomático e logístico a Moçambique. Contudo, a história, por si só, 
não sobrevive se não a potenciarmos com ligações que mantenham a brasa acesa e o calor contagiante. 

O que quero dizer é que ela deve ser vista como uma fonte de inspiração para que os empresários dos nossos países 
incrementem as suas trocas comerciais e os fluxos de investimentos. Este é um dos grandes objectivos que nos 
trouxe à Botswana. 

Queremos, de forma directa, dizer que é necessário olharmos para as janelas de negócios que nós os políticos já 
estamos a abrir. Queremos ver os empresários moçambicanos aqui no Botswana, e os tswanas lá em Moçambique. 
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Distintos Convidados, 

No capítulo da geologia e minas, o Botswana é uma potência não só em África, mas também no mundo. No que respeita 
à produção e processamento de diamantes, é uma área de interesse no nosso país e propícia para o incremento da 
nossa cooperação. 

Na área mineira, em geral, percebemos que há um forte potencial para a cooperação entre os dois países. 

Moçambique tem estado a descobrir a ocorrência de alguns recursos minerais. Precisamos de partilhar conhecimentos 
para o aproveitamento de potencialidades em toda a cadeia de valor; e o Botswana possui uma experiência invejável. 

O outro assunto que suscita elevado interesse entre os dois países é o projecto integrado do porto de águas profundas 
de Tchobanine, no distrito de Matutuíne, na província de Maputo. O mesmo vai estabelecer uma ligação com a região 
carbonífera de Selebipikwe, no Botswana, através do território zimbabweano. Este projecto, de grande envergadura e 
complexidade, requer estudos muito profundos, incluindo a componente ambiental, a harmonização de interesses e 
a mobilização de financiamentos. 

Estamos convictos de que a materialização deste projecto tripartido poderá alavancar a rápida circulação de pessoas 
e bens na região da SADC. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Neste nosso ciclo de governação, 2015-2019, o Governo moçambicano elegeu quatro áreas de concentração e 
catalisadoras da operacionalização deste Programa Quinquenal. Estas áreas visam aumentar a produção e a 
produtividade, nomeadamente, agricultura, infra-estruturas, energia e turismo. Estas áreas, associadas a outras, 
como a pecuária, a pesca, os recursos minerais e a indústria, assumem-se como sendo de elevado interesse e de 
dimensão estratégica.

Na agricultura, a nossa base de desenvolvimento, o ambiente de negócios é extremamente aliciante. Oferecemos 
muitas vantagens legais para investidores, preços bonificados para o uso de energia, isenção na importação de 
insumos, um mercado interno ainda sedento, de entre outros.

Em relação às infra-estruturas, é necessário sublinhar que a logística de exploração e manufactura de vários 
produtos, a nível nacional e regional, tem estado a demandar muito em termos de edificações para viabilizar o seu 
desenvolvimento. Referimo-nos às estradas, linhas férreas, infra-estruturas hídricas, habitação, comunicações e 
outros. O regime jurídico para o investimento nesta área é, igualmente, promissor e muito convidativo. 

Na vertente de geração de energia, há um potencial de produção nacional altamente elevado, com garantias de 
mercado tanto nacional quanto regional. O país tem disponível, para a produção de energia, potencialidades hídricas 
invejáveis, de carvão, a gás, e tem estado a potenciar a produção de energias renováveis. 

Falar do turismo é falar de um tesouro por desvendar. 
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Moçambique é detentor duma longa linha costeira, de mais de dois mil e quinhentos quilómetros, com uma exploração 
abaixo dos vinte e cinco por cento.

Possui parques e reservas para a contemplação da fauna e flora bravias e a caça desportiva. 

Aqui vale recordar que os empresários podem acrescer ao parque as infra-estruturas para alojamento, devido 
à crescente procura. Em tudo isto, a boa notícia é que alguns irmãos tswanas já estão a explorar o terreno; mas 
almejamos mais. 

Por exemplo, em relação à atracção de investimentos, nos últimos cinco anos, foram aprovados oito projectos de 
investimento directo Tswana, nos sectores de turismo, indústria, construção e serviços, com previsão de criação de 
cerca de duzentos e cinquenta e sete postos de trabalho.

 No sector pecuário, que pode vir a ser um dos pontos de intersecção na cooperação técnica com este país irmão, 
Moçambique poderá beneficiar da larga experiência do Botswana na criação de gado, em moldes industriais, e em 
toda a sua cadeia de valor, produzindo leite, carnes, e desenvolvendo a indústria de curtumes. 

Distintos Empresários, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O nosso Governo continua a incentivar e a atrair o investimento do sector privado. Continuamente, trabalhamos para 
a melhoria do ambiente de negócios, com destaque para o estabelecimento da paz efectiva em todo o território 
nacional.

Temos estado a conceder incentivos fiscais e aduaneiros, e a estabelecer zonas económicas especiais e zonas francas 
industriais. Estão em curso medidas de simplificação de procedimentos burocráticos para a abertura de empresas e 
concessão de licenças. 

A terminar a minha intervenção, gostaria de citar um velho adágio popular africano: “O amanhã pertence a aqueles 
que se preparam hoje”. Assim, convidamos ao sector empresarial Tswana a investir massivamente no nosso País, 
podendo ser de forma individual ou em parceria. 

Investindo nos nossos países, estaremos a dinamizar o desenvolvimento integrado e sustentável da nossa região, 
em geral, e dos nossos Países, em particular. Entendemos, também, que o espaço, aqui, está aberto para os 
moçambicanos que o queiram fazer. 

Convidamos, igualmente, os agentes económicos deste lindo país, que é a Sede da SADC, para, mais uma vez, 
participarem activamente na Feira Internacional de Maputo (FACIM), que terá lugar de 29 de Agosto a 6 de Setembro 
de 2017. Na FACIM, a maior montra industrial e comercial de Moçambique, partilharemos com o mundo as nossas 
experiências e oportunidades, condição importante para o crescimento das nossas economias. 
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Estimados agentes das nossas economias,

Vamos trabalhar de forma activa, transformando as potencialidades que existem nos nossos países em riqueza para 
o bem-estar dos nossos povos. 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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MOÇAMBIQUE E TURQUIA

POTENCIANDO PARCERIAS PARA BENEFÍCIOS MÚTUOS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
no Almoço Oficial oferecido a Sua Excelência Recep Tayyip Erdogan, Presidente da República da 

Turquia, por ocasião da Visita Oficial a Moçambique 

Maputo, 24 de Janeiro de 2017
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Sua Excelência Recep Tayyip Erdogan, Presidente da República da Turquia; 

Senhor Primeiro-Ministro da República de Moçambique; 

Venerando Presidente do Conselho Constitucional; 

Digníssima Procuradora Geral da República; 

Senhor Joaquim Alberto Chissano, Antigo Presidente da República; 

Senhores Antigos Titulares dos Órgãos de Soberania; 

Senhores Membros da Delegação Turca; 

Senhores Membros do Governo da República de Moçambique; 

Senhores Represetantes de Partidos Políticos com Assento no Parlamento; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com muita alegria que, em nome do Povo e do Governo da República de Moçambique, e no meu próprio nome, 
endereço a si, Senhor Presidente Recep Tayyip Erdogan, à sua esposa, a Doutora Emine Erdogan, e à ilustre Delegação 
que o acompanha, as nossas mais calorosas boas-vindas a Moçambique. 

Queremos que, sinceramente, aceite o nosso agradecimento pela amabilidade de colocar na vossa agenda esta breve 
e significativa passagem pelo nosso país. Este é um gesto deveras honroso para nós, que confirma a vossa promessa 
de visitar Moçambique, quando numa abordagem simples, manifestámos este desejo na breve saudação, em Nova 
Iorque, na sede das Nações Unidas.

Esperamos que tenha tido a oportunidade de apreciar um pouco da beleza de Maputo, nossa Cidade Capital, e que 
a nossa hospitalidade lhe tenha proporcionado experiências agradáveis e despertado a vontade de conhecer mais e 
melhor Moçambique.

Entendemos como sendo própria esta ocasião para cumprimentarmos, através de vós, Senhor Presidente, o povo 
turco, que connosco mantém uma relação diplomática de cerca de meio século. Aliás, é um facto digno de menção e 
saudação que, quarenta e dois anos após o estabelecimento de relações diplomáticas entre Moçambique e a Turquia, 
esta seja a primeira vez que Moçambique acolhe uma delegação ao mais alto nível. 

Senhor Presidente, 

Hoje vivemos um mundo bastante adverso, onde homens, mulheres, adultos e crianças estão em permanente tensão, 
tensão esta que coloca os nossos povos cada vez mais longe do seu sonho de se libertar com urgência da pobreza. 



INCLUSÃO SOCIAL III388

Uma das formas de, rapidamente, vencermos estes males é a nossa cooperação económica, dentro de vantagens 
comuns, e a vossa visita é um grande passo para este desiderato. 

O encontro que mantivemos esta manhã proporcionou-nos uma importante oportunidade para consolidarmos a nova 
dinâmica das relações bilaterais. Deu-nos, igualmente, a oportunidade para perspectivarmos os rumos que iremos 
trilhar para capitalizarmos o potencial da nossa cooperação face aos desafios globais e internos dos nossos dois 
países, e às potencialidades existentes. 

As discussões havidas permitiram atestar uma convergência de interesses entre os nossos países e a troca de ideias 
sobre os novos desafios da nossa cooperação. Hoje reafirmamos o compromisso e construímos a esperança de uma 
parceria genuína nas mais diversas áreas de interesse comum. 

Senhor Presidente, 

O estabelecimento da Embaixada da Turquia em Maputo, e o dinamismo empreendido pelos seus Chefes de missão, 
por sinal, duas Embaixadoras, têm permitido alavancar a cooperação entre os nossos dois países. A representação 
Diplomática tem estado a acelerar a identificação de mais áreas de cooperação e permite transformar as 
potencialidades existentes em oportunidades concretas de crescimento e desenvolvimento. 

Por isso, queremos saudar-vos por esta sabia decisão.

Igualmente, a vossa visita é um acontecimento encorajador para o sector empresarial público e privado turco no nosso 
país, porque sentir-se-á mais confiante e desafiado a expandir as suas actividades para mais regiões de Moçambique 
e áreas de actividade. Cria, consequentemente, uma apetência natural no empresariado moçambicano de conhecer 
melhor o mercado turco e explorar as oportunidades lá existentes.

Esperamos que o Fórum Empresarial que se realizará esta tarde traga mais elementos e sirva de plataforma para o 
estabelecimento de iniciativas e parcerias impulsionadoras da cooperação económico-empresarial e técnica.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam-nos saudar a abordagem da política externa turca, por atribuir um lugar de destaque à África. O nosso 
desafio é conquistar o lugar de destino preferencial do investimento Turco em África, bem como Moçambique poder 
beneficiar de programas específicos de desenvolvimento social e cooperação técnica. 

Temos potencial para o efeito, nas áreas tradicionais, e acreditamos que com a dinâmica que se regista nas nossas 
relações de amizade e cooperação podemos ir mais além, nos sectores da agricultura e agro-indústria, infraestruturas, 
construção, energia, turismo, entre outros, assegurando sempre vantagens mútuas. 

Para além da sua pujança económica, a Turquia é também conhecida pela sua riqueza histórico-cultural e tem sabido 
tirar vantagens desse factor para desenvolver o seu sector turístico. Temos, pois, mais uma área em que os nossos 
dois países podem partilhar experiências que permitam tirar proveitos mútuos. 

Os acordos - há pouco celebrados entre as delegações dos nossos países - nas áreas de Consultas Políticas, Supressão 
de Vistos, Cooperação Económica e Comercial, Cultura e Turismo, Promoção e Protecção Recíproca de Investimentos, 
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Educação e outras, são apenas o começo das mudanças de impacto que serão geradas no esteio da nossa cooperação. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Como deve ser do vosso conhecimento, Moçambique encontra-se a superar um período de severa recessão 
económica, exacerbado por fenómenos naturais como as secas e cheias que impossibilitam o desenvolvimento da 
agricultura como actividade base de crescimento rumo à criação do bem-estar. 

Por outro lado, estamos empenhados no resgate e consolidação da paz, como forma de alcançarmos a estabilidade 
política de que precisamos para relançar o país na rota do desenvolvimento e do progresso, em ambiente de 
tranquilidade.

Temos estado a fazer tudo o que nos tem sido possível para que cedo consigamos chegar a um entendimento 
sustentável para a cessação definitiva das hostilidades militares e estabelecimento de uma paz efectiva e duradoura. 

Todos os nossos sonhos e projectos de desenvolvimento têm na paz o seu factor crucial de sucesso. Precisamos de 
coragem e criatividade para responder às imposições da crise financeira. O meu Governo mantém o objectivo de 
promover a estabilidade macroeconómica.

O Governo está empenhado na implementação de políticas sectoriais favoráveis ao aumento da produção, 
produtividade e criação de mais emprego. Neste processo, temos estado a contar com a contribuição dos nossos 
amigos e parceiros de cooperação, e a Turquia tem estado a crescer na sua intervenção em Moçambique. 

Senhor Presidente,

Estamos certos de que a expectativa, com a vossa visita, é elevada. Elevada para os moçambicanos e, quiçá, elevada 
para os turcos. Urge iniciar a maximização desta oportunidade com actos. 

Em honra desta visita, de Sua Excelência Presidente da República da Turquia, e na expectativa de que muitos e bons 
frutos virão desta nossa parceria, permitam-nos propôr um brinde: 

• À saúde e longa vida do Senhor Presidente Recep Tayyip Erdogan e de Sua Excelentíssima esposa, a Doutora 
Emine Erdogan; 

• À amizade e cooperação entre Moçambique e a Turquia; 

• À paz e ao progresso de toda a humanidade. 

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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FÓRUM DE NEGÓCIOS MOÇAMBIQUE – TURQUIA

UMA PARCERIA EMPRESARIAL RUMO AO DESENVOLVIMENTO

 

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião do Fórum de Negócios Moçambique –Turquia

 Maputo, 24 de Janeiro de 2017
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Sua Excelência Recep Tayyip Erdoan, Presidente da República da Turquia; 

Ilustres Membros dos Governos da República de Moçambique e da República da Turquia; 

Excelentíssimos Senhores Homens de Negócios da Turquia e de Moçambique; 

Caros Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus senhores,

É com distinta honra e privilégio, que em nome do Povo e Governo Moçambicano reitero a si, Senhor Presidente, 
e à delegação que o acompanha nesta sua primeira Visita Oficial, as mais calorosas saudações de boas-vindas a 
Moçambique, sobretudo a este Fórum empresarial. 

Como referimos há pouco, durante o almoço, a Visita Oficial que Vossa Excelência efectua constitui um marco no 
reforço das nossas relações político-diplomáticas, de amizade e, particularmente, económicas, almejando que estas 
relações atinjam novos patamares. 

Interessa-nos, ainda, deixar aqui registada uma saudação especial e sentimento de gratidão aos organizadores 
deste fórum por terem conseguido criar esta importante plataforma de fortalecimento das relações económicas e 
comerciais entre os nossos dois países. 

Senhor Presidente, 

Estamos cientes de que os empresários turcos que o acompanham estão ávidos por explorar novas oportunidades de 
negócios e investimentos no nosso país. 

A nossa primeira recomendação seria no sentido de estabelecerem parcerias, nos vários sectores de actividade, com 
empresários moçambicanos, incluindo o sector público, no âmbito do ordenamento jurídico de parcerias público-
privadas em vigor em Moçambique.

Como Governo, estamos aqui para facilitar este desiderato comum. 

Caros Participantes, 

O Governo de Moçambique, no quadro do seu Programa Quinquenal de Governação, elegeu quatro áreas em que 
incide a sua acção, nomeadamente, a agricultura, infra-estruturas, energia e turismo. 

Na agricultura temos vindo a mobilizar esforços nacionais e de parceiros do sector privado, com vista a alcançar a 
auto-suficiência alimentar e aumentar a renda. Para este fim, consideramos importante explorar a cadeia de valor, 
com ênfase para o agro-negócio, onde o nosso potencial de agricultura pode e deve se beneficiar da crescente procura 
de alimentos, tanto ao nível nacional como global. 

A posição geográfica de Moçambique confere-lhe excelentes condições para acolher importantes investimentos 
no sector de infra-estruturas portuárias, ferroviárias e rodoviárias, abrindo caminhos para o mercado doméstico e 
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regional de consumo, com mais de trezentos milhões de pessoas. Moçambique com os seus mais de dois mil km de 
linhas férreas, também pode servir de rampa de lançamento preferencial e plataforma logística para o mercado da 
Ásia, da Europa e do resto do mundo.

 Existem igualmente imensas oportunidades de investimento em infra-estruturas de água, um factor crítico para 
a produção e desenvolvimento económico. Os efeitos das mudanças climáticas têm vindo a demonstrar, de forma 
categórica, a centralidade deste recurso para a dinamização da nossa economia. É neste prisma que no nosso 
programa de governação projectamos a construção de mais barragens, aquedutos e regadios. 

Caros Participantes, 

A energia afigura-se um factor diferenciador na economia moçambicana e regional, no quadro da estratégia de 
industrialização do país e da SADC onde, actualmente, existe um elevado défice, que se situa em mais de mil Mw 
por ano. Esta é uma das áreas onde Moçambique apresenta grande vantagem comparativa e competitiva, devido à 
existência de recursos naturais propícios, incluindo a biomassa e as fontes renováveis de energia.

Ainda no sector de energia, vislumbram-se grandes oportunidades de investimento à jusante do carvão e gás natural 
para a produção de combustíveis sintéticos e outros subprodutos. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

No ciclo da nossa governação, definimos a geração de emprego como de grande importância. O sector de Turismo 
desempenha um papel fundamental no alcance desta prioridade. É por isso que não temos poupado esforços para 
tornar Moçambique um destino turístico de eleição, tirando partido da conjugação da nossa rica biodiversidade, 
com praias paradisíacas, temperatura tropical, nossa cultura de hospitalidade, que são alguns atributos que nos 
conferem este estatuto. 

Com vista a viabilizar o turismo, temos vindo a desenvolver infra-estruturas como o aeroporto de Nacala, que coloca 
Moçambique a apenas oito horas da Europa e a seis da Ásia. 

No quadro da estratégia de desenvolvimento do sector de turismo já definimos pólos de desenvolvimento, onde o 
investidor pode encontrar regimes fiscais bonificados, como também projectamos estas áreas dentro de um novo 
ordenamento do território, onde estão previstas infra-estruturas e serviços de apoio ao turismo: desde a segurança, 
passando pela saúde, até à formação, entre outros.

Senhoras e Senhores Empresários, 

A eleição das quatro áreas de incidência na acção governativa visa, somente, concentrar as nossas energias e recursos 
nos aspectos onde queremos induzir resultados estruturantes na economia, sem contudo, deixarmos de incentivar 
investimentos noutros sectores como a mineração, prestação de serviços, pescas, pecuária, avicultura, construção 
civil, indústria, comércio, entre outros.



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 393

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL    |  CAPÍTULO V

 A nossa presença neste Fórum Empresarial é uma demonstração inequívoca do quão valorizamos a parceria com o 
empresariado, para alcançar os nossos objectivos de desenvolvimento e criação de condições para o bem-estar de 
todos. 

Continuaremos a criar as condições necessárias e facilitação para incentivar os vossos investimentos, concorrendo 
para um ambiente favorável ao negócio e para a promoção da estabilidade no país. Por isso, assinamos esta tarde 
vários instrumentos jurídicos para impulsionar a nossa cooperação. Como Governo, queremos contar com a grande 
contribuição do investimento directo estrangeiro, em geral, e da Turquia, em particular.

Senhor Presidente, 

Caras Mulheres e Caros Homens de Negócios da Turquia e de Moçambique, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Para terminar a minha intervenção, gostaria de partilhar um provérbio turco repleto de sabedoria, que diz o seguinte: 
“Onde há uma vontade, há um caminho. E onde há vontade há possibilidade”. 

Com base nesta sabedoria popular turca, podemos destacar outro adágio, muito comum entre nós, que diz: “Querer 
é Poder”. 

Com a convicção de que já existe vontade expressa, manifestada pela presença desta grande moldura empresarial, 
desejo muito sucesso a todos, neste evento, que traçará o caminho para o estabelecimento de parcerias e 
concretização de investimentos mutuamente vantajosos para os nossos dois países e povos. 

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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MOÇAMBIQUE E GUINÉ EQUATORIAL

POTENCIAR A COOPERAÇÃO PARA FORTALECER A PAZ E O DESENVOLVIMENTO 
DOS SEUS POVOS E PAÍSES

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
por ocasião do Banquete de Estado em honra do Presidente da República de Guiné Equatorial, 

Teodoro Obiang Nguem Mbasogo

 Maputo, 5 de Abril de 2017
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Sua Excelência Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Presidente da

República de Guiné Equatorial;

Excelentíssima Senhora Constância Mangue de Obiang, Esposa do Presidente da República de Guiné Equatorial;

Senhora Presidente da Assembleia da República;

Senhor Primeiro-Ministro;

Venerando Presidente do Tribunal Supremo;

Venerando Presidente do Tribunal Administrativo;

Venerando Presidente do Conselho Constitucional;

Digníssima Procuradora-Geral da República;

Digníssimo Provedor de Justiça;

Senhor Joaquim Alberto Chissano, Antigo Presidente da República;

Senhor Armando Emílio Guebuza, Antigo Presidente da República;

Senhores Antigos Titulares dos Órgãos de Soberania;

Senhora Governadora da Cidade de Maputo;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;

Ilustres Membros dos Governos da República da Guiné Equatorial e da República de Moçambique;

Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados em Moçambique;

Senhores Representantes dos Partidos Políticos com Assento no Parlamento;

Caros Convidados;

Minhas Senhoras e Meus senhores,

É com distinta honra e privilégio que recebemos a si, Senhor Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a sua 
respeitada esposa, Senhora Constância Mangue de Obiang e à sua ilustre delegação. Em nome dos milhões de 
moçambicanos que representamos, do Governo da República de Moçambique, e em meu próprio, desejamos boas-
vindas a Moçambique.

Manifestamos a nossa profunda gratidão por ter acedido ao nosso convite para efectuar esta visita de Estado, que é 
a primeira ao nosso país, Moçambique, também conhecido como a Pérola do Índico. A estadia de Vossa Excelência 
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entre nós é um facto histórico.

Proporciona-nos uma oportunidade ímpar para aprofundarmos as nossas relações de amizade, solidariedade e 
potenciarmos a nossa cooperação. Esta visita fortalece a nossa capacidade de promoção do desenvolvimento dos 
nossos países, condição para o bem-estar dos nossos respectivos povos.

Caro Presidente Obiang, 

fazemos votos sinceros de que, durante a Vossa estadia, desfrutem da beleza singular do nosso País, à beira da orla do 
Índico, o calor humano, a hospitalidade, a diversificada e saborosa gastronomia moçambicana.

Ilustres Membros das duas delegações,

Moçambique e Guiné Equatorial estão unidos por laços históricos que duram desde o período das migrações 
africanas. Por um lado, no período migratório, a nossa zona recebeu os grupos étnicos oriundos da região do Congo 
Kordofan, a região central de África, em que a Guiné Equatorial se localiza. Essas comunidades estabeleceram-se e 
povoaram, de entre outros, o nosso país, Moçambique. 

Por outro lado, no final do século XV, os nossos povos testemunharam a colonização das regiões de Bioko, Ano Bom 
e Corisco, pelos portugueses, numa altura em que, igualmente, Vasco da Gama atracava à Ilha de Moçambique. Era 
o início da colonização, cujas lutas de resistência, que levaram à independência, contaram com a contribuição de 
destacados filhos dos povos dos nossos países.

A nossa identidade comum foi, igualmente, construída pelo espírito de coragem, bravura e heroicidade daqueles 
homens e mulheres que, mesmo sem muitos meios, ousaram resistir contra a invasão colonial. Muito cedo, os nossos 
povos abraçaram a essência de um patriotismo genuíno, com o qual se teceu a nossa história como africanos. Os 
líderes, fundadores das nossas independências e heróis das nossas pátrias, devem ser sempre lembrados e exaltados. 
Eles continuam a inspirar os nossos povos e países na superação dos desafios de desenvolvimento.

Enrique Nvo Okenve, Acacio Mañe Ela, Santiago Uganda, da Guiné Equatorial, Maguiguana Khossa, os Makombes, 
Nyaringas, Matacas, Farlahi, do lado moçambicano, só para citar alguns exemplos, estabeleceram as bases para as 
nossas independências e a reafirmação de uma identidade africana.

Reiteramos, deste modo, o nosso desejo de fazer da nossa história comum a argamassa necessária para construir a 
nossa cooperação bilateral e coordenar os esforços conjuntos nos nossos países e ao nível da CPLP, União Africana, 
Organização das Nações Unidas e outras entidades multilaterais de que somos parte.

Por isso, defendemos firmemente, desde o início, a adesão de Guiné Equatorial à Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa. Fizemo-lo para valorizar e eternizar essa história comum de irmandade, que nutre a unidade dos nossos 
povos e países.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Esta tarde assinámos instrumentos que estruturam a nossa cooperação, nomeadamente, o Acordo Geral de 
Cooperação Económica, Cultural, Científica e Técnica, o Acordo para o Estabelecimento da Comissão Conjunta de 
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Cooperação e o Memorando de Entendimento sobre Consultas Políticas e Diplomáticos. Estes instrumentos são a 
suprema expressão da vontade de alargar as relações com a Guiné Equatorial para os vários domínios.

Assim, o Acordo Geral de Cooperação define com clareza as áreas em que os nossos intercâmbios irão incidir e 
oferece-nos as perspectivas para o seu alargamento e aprofundamento no futuro. 

O Acordo para o estabelecimento da Comissão Conjunta operacionaliza o mecanismo apropriado para a 
implementação, acompanhamento e avaliação das nossas acções de cooperação, impondo o rigor necessário para a 
definição dos prazos, regularidade e a agenda das sessões de trabalho.

Com o acto da assinatura destes dispositivos, quisemos partir para o pleno aproveitamento das potencialidades 
e vantagens comparativas de que dispomos nos nossos países, para criar cadeias produtivas e acrescentar valor, 
melhorando assim o serviço que prestamos aos nossos povos.

Queremos, igualmente, capitalizar o diálogo que tem caracterizado as relações entre os nossos dois Governos e Países, 
para harmonizar posições, coordenar acções e cimentar a nossa actuação no contexto regional e internacional, para 
a obtenção de ganhos mútuos.

O potencial humano e os recursos naturais que os nossos dois países possuem são os ingredientes de que precisamos 
para maximizar esses ganhos. Por exemplo, a experiência da irmã Guiné Equatorial pode ser útil na exploração do 
gás e petróleo para o desenvolvimento económico e bem-estar dos moçambicanos. Os transportes e comunicações, 
educação e desenvolvimento humano são outras áreas susceptíveis de maximização para o melhor usufruto dos dois 
povos irmãos e, sobretudo, podem servir de força motriz para que as relações bilaterais produzam resultados visíveis.

Senhor Presidente,

Os desafios que os nossos países e os blocos regionais a que pertencemos enfrentam, exigem de cada um dos 
nossos países firmeza, coordenação e trabalho conjunto para superá-los. A pobreza, a delinquência juvenil, o crime 
organizado, os actos de terrorismo, os efeitos das mudanças climáticas, entre os quais a seca e cheias, são alguns 
exemplos a citar.

A operacionalização de instrumentos jurídicos de cooperação bilateral, que hoje celebramos no quadro desta Visita, 
abre perspectivas para trabalharmos em estreita colaboração e de forma regular e permanente. Permite-nos, 
igualmente, explorar melhor as potencialidades existentes nos nossos países.

E porque auguramos uma nova fase na história das relações de amizade, solidariedade e cooperação, aproveitamos 
esta ocasião para endereçar o convite para a abertura de uma representação diplomática da Guiné Equatorial no 
nosso país, para melhor dinamizar as nossas relações bilaterais.

Fazemos votos para que esta primeira Visita de Vossa Excelência contribua para o estreitamento das relações que 
unem a República de Moçambique e a República de Guiné Equatorial, tendo como finalidade o desenvolvimento, a 
prosperidade e o bem-estar dos povos dos nossos países.
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Reiterando o nosso desejo e a nossa abertura para juntos cooperarmos nos vários domínios, e nos vários espaços 
regionais e internacionais, quero convidar a todos os presentes a acompanharem-me num brinde:

• À saúde do Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo e sua respeitada esposa, Senhora Dra. Constância de 
Obiang;

•  À saúde do Povo irmão da Guiné Equatorial;

•  Ao reforço e prosperidade das relações entre Moçambique e a Guiné Equatorial;

•  À saúde de todos os presentes.
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RASD E MOÇAMBIQUE

ESTREITANDO OS LAÇOS DE AMIZADE, SOLIDARIEDADE E COOPERAÇÃO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, no 
Jantar de Gala oferecido à Sua Excelência Brahim Ghall, Presidente da República Árabe Saharauí 

Democrática, por ocasião da sua visita a Moçambique

 Maputo, Fevereiro de 2017
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Sua Excelência Brahim Ghali, Presidente da República Árabe Saharauí Democrática; 

Senhora Presidente da Assembleia da República de Moçambique;

Senhor Primeiro-Ministro da República de Moçambique;

Venerando Presidente do Tribunal Supremo;

Venerando Presidente do Tribunal Administrativo;

Digníssimo Senhor Provedor de  Justiça;

Senhor Joaquim Alberto Chissano, Antigo Presidente da República;

Senhor Armando Emílio Guebuza, Antigo Presidente da República;

Senhores Antigos Titulares dos Órgãos de Soberania;

Senhora Governadora da Cidade de Maputo;

Ilustres Membros da Delegação Presidencial da República Árabe Saharauí Democrática;

Ilustres Membros do Governo da República de Moçambique;

Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados em Moçambique;

Senhores Representantes dos Partidos Políticos com Assento no Parlamento;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A iniciar, gostaria de endereçar, em nome do Povo, do Governo da República de Moçambique, e em meu nome próprio, 
a si, Sua Excelência BRAHIM GHALI, Presidente da República Árabe Saharauí Democrática, e à ilustre Delegação que 
o acompanha, as mais calorosas boas vindas a Moçambique. 

Desejamos que a vossa estadia no nosso país seja memorável e que Maputo, a nossa Cidade Capital, corresponda às 
Vossas expectactivas, por ser a vossa segunda casa, pois, aqui, o Presidente Samora Machel recebeu-vos, na vossa 
qualidade de Ministro da Defesa Nacional.

A vossa presença, Senhor Presidente, reveste-se de grande importância para o reforço e aprofundamento das 
excelentes relações históricas de amizade e solidariedade que existem entre os nossos dois povos e Governos. 

As nossas relações foram forjadas na luta pela independência e auto-determinação não só dos povos moçambicano 
e saharauí, como também da África e do mundo, em geral. 
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Senhor Presidente,

Ainda que geograficamente distantes, a República de Moçambique e a República Árabe Saharauí Democrática estão 
unidos por laços fortes. Estes laços foram sempre fortes o bastante para alicerçar e alimentar as nossas excelentes 
relações político-diplomáticas, desde o acto de reconhecimento da República Árabe Saharauí Democrática, a 13 de 
Março de 1976, portanto, nove meses após a proclamação da nossa independência nacional. Isto significa que os 
nossos países têm cooperado, através dos seus Governos, na materialização do desiderato que norteou a fundação 
da actual União Africana, que é a emancipação e independência de todos os povos da nossa Mãe África, um princípio 
inegociável e estruturante da nossa política externa.

É uma matriz identitária consagrada constitucionalmente. Por isso, a causa do Povo Saharauí é também a causa do 
Povo Moçambicano. 

Como dizia o Presidente Samora Machel, o fundador do Estado Moçambicano, “a independência e a autodeterminação 
do Povo Moçambicano, só estaria completa quando os outros povos irmãos, do nosso continente, tivessem alcançado 
a sua emancipação”.

Neste contexto, gostaria de usar o ensejo desta histórica visita, a primeira de um Chefe do Estado da República Árabe 
Saharauí Democrática, para reiterar o nosso total apoio à luta do Povo Saharauí e a todas as iniciativas continentais e 
internacionais, visando o alcance deste objectivo nobre.

O Memorando sobre Consultas Políticas entre os nossos dois países, que hoje assinámos, é expressão clara da vontade 
do Governo de Moçambique, assim como a formalização dos canais de interacção já existentes. Este Memorando vai 
permitir a concertação de pontos de vista sobre a materialização das aspirações dos nossos povos e vai também 
dinamizar a cooperação entre os nossos dois países.

Permita-me então, Senhor Presidente, assegurar-lhe a vontade e disponibilidade do Governo da República de 
Moçambique de trabalhar com o Governo da República Árabe Saharauí Democrática na identificação e exploração de 
novas áreas de cooperação. 

A construção do bem-estar e do progresso dos nossos povos e países é o objectivo principal pelo qual nos libertámos 
e nos tornámos soberanos. É também a razão pela qual lutamos hoje para a construção de nações de paz, harmonia 
e justiça social. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Esta visita tem lugar num momento particularmente importante na história da nossa Organização Continental. A 
União Africana readmitiu o Reino de Marrocos como membro de pleno direito da família africana, durante a Vigésima 
Oitava Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, realizada de 30 a 31 de Janeiro de 2017, 
em Addis Abeba, Etiópia. A readmissão do Reino de Marrocos é mais do que uma expansão numérica da nossa 
Organização. Ela materializa a visão africana de irmandade, solidariedade, emancipação e independência, desta feita 
para com o Povo irmão Saharauí.

Este feito sábio contribui para a coesão dos nossos povos e para a criação de um pensamento comum sobre as várias 
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questões no nosso continente. Moçambique encara a readmissão de Marrocos na União Africana como a criação de 
condições duma plataforma de oportunidades necessárias para conciliar as posições dos dirigentes e povos dos 
dois países. Através desse espaço criado, a União Africana deverá facilitar a abertura de caminhos para negociações 
directas, francas e abertas, no quadro dos princípios da intangibilidade das fronteiras e boa vizinhança, que vem 
caracterizando a interacção no seio da nossa Organização.

O Governo de Moçambique continuará a apoiar os esforços tendentes à aproximação das partes e o alcance de uma 
solução sustentável e duradoura, no quadro da União Africana e da Organização das Nações Unidas.

Excelência,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Temos certeza de que esta visita trará uma nova dinâmica no nosso relacionamento e alargará perspectivas de uma 
cooperação benéfica para os nossos dois países e povos. 

Para terminar, gostaria de convidar a todos para que me acompanhem num brinde:

• À saúde e longa vida de Sua Excelência Brahim Ghali, Presidente da República Árabe Saharauí Democrática; 

• À liberdade, auto-determinação, paz e progresso de todos os povos do mundo; e

• À saúde de todos os presentes!

Muito obrigado pela atenção dispensada!



INCLUSÃO SOCIAL III404

PROMOVENDO O TURISMO E A CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA MELHORIA DE 
INFRA-ESTRUTURAS

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 
na III Sessão do Fórum Empresarial da Associação da Bacia do Oceano Índico-IORA

Jakarta, Indonésia, 6 de Maio de 2017
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Sua Excelência Joko Widodo, Presidente da República da Indonésia;

Senhores Chefes de Estado e de Governo;

Senhores Membros do Governo da Indonésia e do Governo de Moçambique, aqui presentes;

Senhor Governador da Província de Banten;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É, para mim e para Moçambique, motivo de muita honra usar da palavra neste espaço, para falar de um tema de 
importância estratégica para o desenvolvimento do turismo na vertente de conectividade e infra-estruturas. 

Expresso o meu profundo agradecimento aos organizadores deste fórum. 

Especial agradecimento ao nosso associado, país anfitrião, irmão, a República da Indonésia, pela calorosa recepção e 
excelente hospitalidade que nos têm proporcionado desde a nossa chegada a este belo país.

Permitam-me, nesta ocasião, felicitar a Associação da Orla do Oceano Índico (IORA) pelo seu vigésimo aniversário, 
cujas celebrações são marcadas pela realização desta importante conferência, onde Moçambique se faz presente.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Estamos reunidos entre membros da Associação da Orla do Oceano Índico (IORA), por conseguinte, em fórum 
apropriado para trocarmos experiências, partilharmos boas práticas e desafios, e traçarmos perspectivas comuns 
para a capitalização da actividade turística, neste caso, como tema eleito. 

Somos países turísticos por excelência, dotados de uma grande beleza paisagística e recortes naturais, que esculpiram 
praias e ilhas paradisíacas. Une-nos a riqueza da diversidade cultural, resultante da integração de quatro continentes, 
todos eles banhados pelas águas cálidas do Índico, na sua extensão predominantemente tropical. 

Servimos de rota aos navegadores da era dos descobrimentos, da expansão territorial e de um cada vez mais intenso 
comério internacional.

Não obstante as belas praias, ilhas e biodiversidade marinha, que encanta turistas e cientistas de todo o mundo, 
estas características ainda não contribuem para o bem-estar dos povos em muitos dos nossos países. 

Precisamos de transformar o turismo em indústria rentável, sustentável, inclusiva e aglutinadora de muitos outros 
sectores, para desprender um dinamismo que brote das atracções turísticas, serviços e produtos com o poder 
suficiente para fazer crescer as nossas economias. E o tema desta conferência é o mais feliz, porque é precisamente 
aqui onde reside o nosso principal constrangimento: a ausência e/ou insuficiência de infra-estruturas facilitadoras 
do desenvolvimento do turismo como prática e como pilar de desenvolvimento. 
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Em nosso entender, o turismo, nas suas diferentes acepções, tem a ver com o acesso e a flexibilidade. O desporto 
náutico, o eco-turismo, o turismo de praia, o turismo cultural e o turismo de negócios são actividades igualmente 
influenciadas pelo factor acesso. Neste contexto, as infra-estruturas de transporte e de comunicações desempenham 
um papel crucial na facilitação do acesso, e geram uma onda de desenvolvimento à sua volta, também concorrente 
para o crescimento do turismo. 

Estes pressupostos requerem, para o caso da nossa Associação, um investimento massivo em infra-estruturas e 
meios de transporte, sobretudo, aéreo e marítimo. 

O desenvolvimento do turismo, que tem sido sempre acompanhado pela modernização de infra-estruturas conexas, 
gera receitas para os países e cria mais emprego para os seus cidadãos. 

O sector de Turismo gera sinergias com outros sectores económicos, desempenhando o papel de uma excelente 
ponte entre sectores, dada a sua transversalidade. 

O turismo pode, igualmente, contribuir para incrementar o nível de entendimento e de interacção entre os povos, 
promovendo a paz e concórdia no mundo.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Moçambique está numa região funcionalmente mais aberta ao mundo e com condições objectivas para intensificar 
as relações económicas e a inserção noutros mercados, em particular no domínio do turismo. O Governo de 
Moçambique, consciente dessas potencialidades, elegeu o Turismo como área de enfoque na sua estratégia de 
desenvolvimento sócio-económico e na sua política de diversificação da economia nacional; assim como o são a 
agricultura, a exploração mineira, a energia, a pesca e outras.

 Em Moçambique, estão presentes o turismo de sol e de praia, de areias brancas e águas cristalinas, o ecoturismo 
e o turismo cultural. A hospitalidade que caracteriza o nosso povo, a rica e diversificada gastronomia, e a gradual 
construção de infra-estruturas de apoio, são algumas dessas potencialidades que Mocambique pode oferecer. 

Reformas profundas estão em curso no sentido de criar um ambiente de negócios mais favorável ao investimento 
turístico, através da simplificação de procedimentos para o licenciamento de actividades económicas. Estas medidas 
visam dar mais incentivos aos investidores e aos utilizadores das facilidades moçambicanas, assim como reduzir os 
custos fiscais e aumentar a competitividade do sector. 

Estimados Participantes,

Temos consciência de que muitos países aqui presentes já têm o sector do Turismo e as Infra-estruturas como 
alavanca incontornável no seu processo de crescimento e desenvolvimento. Trouxemos a este fórum a nossa humilde 
experiência e desafios, esperando levar daqui novas experiências e visões para, efectivamente, colocarmos o turismo 
no lugar cimeiro que ocupa, por mérito, na estratégia de desenvolvimento de Moçambique.

Antes de terminar, gostaria de convidar a todos para que olhemos com a devida atenção para os efeitos da degradação 
ambiental que se faz sentir na nossa varanda – o Índico. 
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Este fenómeno, associado à pesca ilegal e exploração desenfreada dos nossos recursos, cria alterações climáticas, 
cujos impactos sociais, económicos, de segurança e políticos já se fazem sentir nos nossos países, com maior ou 
menor acutilância.

Fazemos votos de que esta Conferência seja uma ocasião única para a reflexão sobre a valorização e sobre as 
oportunidades e o crescimento turístico comum na sociedade contemporânea.

Muito obrigado.
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IORA

REFORÇANDO A COOPERAÇÃO MARÍTIMA POR UM OCEANO ÍNDICO PACÍFICO, 
ESTÁVEL E PRÓSPERO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por 
ocasião do Vigésimo Aniversário da criação da Associação dos Países da Orla do Oceano Índico 

(IORA)

Jakarta, 7 de Março de 2017
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Gostaria de juntar-me aos demais intervenientes que me antecederam para, em nome do Governo de Moçambique, 
da delegação que me acompanha, e em meu próprio, saudar a IORA, pelo seu vigésimo aniversário.

São 20 anos de muito trabalho, desafios e conquistas e, sobretudo, de aprendizagem e superação, nos quais 
consolidamos o nosso lugar e papel no mundo. Podemos dizer com todo o orgulho que realizámos parte significativa 
dos objectivos que nortearam a criação da nossa organização - a IORA.

Queremos, igualmente, saudar a Indonésia, através de Sua Excelência o Presidente Joko Waidodo, nosso anfitrião 
que preside a IORA, pelos esforços para a viabilização da nossa Associação. Felicitamos por ter organizado e acolhido 
com sucesso este evento, bem como pelos temas escolhidos para orientar os debates desta importante e histórica 
Cimeira.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Fazer parte desta terceira maior divisão oceânica do mundo, confere-nos muitas vantagens e responsabilidades, 
pelos imensos desafios, ameaças e conflitos que representa; mas também oferece-nos uma rica oportunidade 
para reforçarmos a nossa cooperação, coordenando e concertando as estratégias e acções para o êxito nas nossas 
aspirações.

O Oceano Índico é dotado de recursos de elevado valor, incluindo uma biodiversidade de valor comercial e estratégico, 
que suscitam uma grande apetência pela sua posse e controlo. Constitui também uma importante via natural para o 
transporte de matéria prima, produtos acabados, incluindo os combustíveis que alimentam o comércio internacional, 
cada vez mais intenso, bem como as suas respectivas economias de consumo.

Além do seu inestimável valor económico, científico-cultural, político, estratégico e de segurança, o Oceano Índico 
é, igualmente, berço das primeiras civilizações do mundo, como a Mesopotâmia, a Suméria, o Egipto e tantas outras 
em África.

É também repositório de parte considerável dos tesouros submarinos que dão o seu testemunho à história, e clamam 
por um lugar como Património Mundial da Humanidade.

Ao ingressarmos na IORA, como fundadores, fizemo-lo conscientemente e como que subscrevendo ao princípio da 
segurança colectiva, porque acreditamos nas vantagens da complementaridade, da cooperação e da nossa vontade 
de consciência de partilha do que podemos. Somos pela maior segurança no Canal de Moçambique, factor de 

crescimento económico e prosperidade do nosso País, de nós todos e do mundo inteiro.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A segurança do Oceano Índico só pode ter sucessos quando exercida de forma colectiva. A IORA reforça a necessidade 
premente da adopção de acordos internacionais sobre o Direito do Mar, para a prevenção, gestão e resolução de 
diferendos entre os países e demais usuários destas vias naturais de comércio internacional, onde todos os Estados 
e organizações se cruzam.

Nós, países costeiros, temos conhecimento de outros desafios que se escondem para lá do alto mar, onde a nossa 
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vista desarmada não alcança. Entre as ameaças subjectivas e objectivas, proliferam actividades criminosas na calada 
da imensidão do mar, tais como a pirataria, a pesca ilegal, o terrorismo, a poluição, o tráfico de pessoas, drogas, 
objectos culturais e científicos, além da invasão do mar territorial dos nossos países.

Moçambique viveu momentos complexos e difíceis de alguns destes crimes. À semelhança de Moçambique, tantos 
outros países viram-se ameaçados com o recrudescimento das acções da pirataria marítima no Oceano Índico. O 
comércio internacional ressentiu-se deste tipo de crime, que obrigou à tomada de medidas colectivas para evitar 
que cenários idênticos se repetissem. Mais uma vez, realça-se, com este episódio, a necessidade e a importância da 
cooperação internacional.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Queremos convidar a todos os membros para uma reflexão conjunta sobre o fenómeno do crescimento do nível do 
mar e demais efeitos das mudanças climáticas que se fazem sentir na Bacia do Oceano Índico.

A dinâmica das águas do Oceano Índico é diferente da de outros oceanos. Cerca de 90% do calor provocado pelo 
efeito de estufa é absorvido pelos oceanos que o transportam para as suas profundezas, fazendo com que estes 
funcionem como “ar condicionado” do planeta. Isto quer dizer que temos de agir sobre os efeitos das mudanças 
climáticas, de modo a evitarmos drásticas alterações no Oceano Índico, com graves repercussões sobre os nossos 
países. Portanto, mais do que a segurança e a protecção das zonas económicas exclusivas, e recursos marinhos, 
temos responsabilidades acrescidas na adopção de instrumentos que nos ajudem a criar a necessária resiliência aos 
efeitos do aquecimento global e à sustentabilidade do ecossistema do Oceano Índico.

Temos grande esperança de que, com a assinatura da “Concórdia” e da “Declaração” da IORA, estaremos a dar passos 
significativos rumo a uma organização de desenvolvimento integrado. É obrigação de cada um dos nossos países 
cumprir com o estipulado nestes acordos por assinar. Esta é uma plataforma promotora da paz, da estabilidade, da 
segurança e do progresso. É uma base importante para regular a nossa interacção e relações com outros países e 
organizações no mundo.

Esta é a via mais indicada para alcançarmos a prosperidade para todos os países da Orla do Oceano Índico.

Muito obrigado!
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AVANÇANDO NA POTENCIAÇÃO DO ESPAÇO COOPERATIVO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, no 
almoço oferecido por Sua Majestade Guilherme Alexandre, por ocasião da Visita Oficial ao Reino 

dos Países Baixos

Haia, Maio de 2017
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Sua Majestade Guilherme Alexandre, Rei do Reino dos Países Baixos; 

Sua Majestade Máxima Cerruti, Rainha dos Países Baixos; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Antes de proferir esta intervenção, quero, em nome de todo o Povo Moçambicano, do meu Governo, da delegação 
que me acompanha, da minha esposa e meu próprio, felicitar Vossa Majestade Rainha pelo Vosso aniversário, que 
aconteceu, precisamente, no primeiro dia da nossa primeira visita na qualidade de Chefe de Estado ao Vosso belo 
país. É caso para dizer: Muitos Parabéns! Muitos anos de vida, mais amigos e melhores venturas! 

Permitam-nos, igualmente, exprimir o nosso mais profundo apreço pela calorosa recepção com que nos brindam, 
desde a nossa chegada ao Reino da Holanda, parceiro de cooperação e país amigo de Moçambique, de longa data. 
Este Reino é um símbolo do génio humano e determinação de não se resignar perante as contrariedades da natureza. 

Neste Reino, o homem molda a natureza, viabilizando-a para o seu benefício, numa demonstração da singularidade 
deste povo, do qual muito temos a aprender. 

Saudamos, por isso, e agradecemos ao Governo e ao povo holandês pelo interesse em manter a chama das relações 
históricas de amizade acesa, através de actos, visando a sua melhoria cada dia que passa. 

Sua Majestade, 

Moçambique e o Reino dos Países Baixos estão unidos por laços de amizade e cooperação, profundamente enraizados. 
As nossas relações foram ganhando impulso à medida que trilhávamos os sinuosos caminhos da nossa epopeica luta 
pela independência. Foi nesse contexto que, logo que se materializou o nosso sonho de uma Nação emancipada, em 
1975, as holandesas e os holandeses, quer através do Governo, quer por intermédio de organizações da sociedade 
civil e, mesmo, individualmente, mobilizaram-se para apoiar a nossa jovem nação.

 Por isso, viemos mais uma vez à Holanda para deixar registados, com letras douradas, a gratidão e o reconhecimento 
do povo moçambicano pelo inequívoco e solidário apoio político e humanitário deste grande país durante essa luta. 
É por isso que dizemos, de viva voz, que entre muitos dos nossos amigos, o povo Holandês merece uma referência 
especial. 

À Casa Real holandesa reconhecemos, de forma particular, a amizade e o carinho que têm sido o expoente máximo 
desta relação genuína com o povo de Moçambique.

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Hoje, podemos dizer, com orgulho e satisfação, que o contributo da Holanda e dos holandeses - e, de forma muito 
especial, de Sua Majestade a Princesa Beatriz, Vossa mãe e de Vossa Majestade -, um incondicional amigo de 
Moçambique, tem sido fundamental na transformação dos anseios dos moçambicanos numa realidade de paz, 
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democracia, prosperidade e bem-estar em que nos engajamos a cada dia. Não nos cansaremos, pois, de dizer Dank je 
wel, Nederland! (Muitíssimo obrigado, Holanda!) 

Sua Majestade, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Não conseguiria produzir uma lista do tipo de apoios que o Reino da Holanda tem estado a conceder a Moçambique. 
Entretanto, a nossa mensagem estaria incompleta, se não mencionássemos, em agradecimento, o apoio ao 
Orçamento do Estado que, ao longo dos anos, fomos beneficiando.

O Reino dos Países Baixos está entre os países que lideraram os esforços que levaram à adopção dos agora 
denominados Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, constantes da Agenda 2030, que assumem a ambição de 
mudar o mundo para melhor. Não obstante à sua nobreza e premência, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 
correm o risco de não conseguir, até 2030, alterar o cenário de pobreza, fome e desigualdade, comum nas nossas 
sociedades. Precisamos de tomar medidas decisivas e eficazes, incluindo a previsibilidade no financiamento das 
actividades propostas.

Esta realidade não deve ser permitida porque tem o potencial de alastrar-se para além das fronteiras nacionais e 
continentais, ameaçando a paz e segurança internacionais. Por isso, este é o momento de agir, e a Holanda tem 
constituído um bom exemplo a seguir por parte de todos os nossos amigos e parceiros!

Queremos recordar que a Meta 13, dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, refere-se à necessidade da 
tomada de medidas para mitigar o impacto das mudanças climáticas. Trata-se de uma meta tão relevante para 
Moçambique que, de forma cíclica, vive efeitos gritantes de calamidades naturais que causam mortes, deslocações 
das populações das suas zonas de origem, mortes de animais, destruição de bens e de infra-estruturas económicas 
e sociais. 

Constitui nossa grande preocupação construir a nossa própria capacidade de gestão ambiental, com enfoque para a 
água, face às frequentes inundações e estiagem, através de infra-estruturas adequadas e outros meios. 

As calamidades naturais deixam patente que, tal como o direito à liberdade e auto-determinação, o direito de não ser 
pobre, não ter fome e não ser vulnerável é, também, um direito humano universal a ser defendido. 

Viemos, assim, partilhar esses desafios de desenvolvimento com a Holanda, nosso amigo de longa data e parceiro 
consistente. Neste diapasão, urge elevar o nível das nossas relações de amizade e cooperação através:

•  do reforço e diversificação da cooperação bilateral; 

•  da parceria em defesa da nossa causa de desenvolvimento sustentável e inclusivo; e 

•  da promoção de maiores fluxos de investimento privado dos Países Baixos para Moçambique. 

Moçambique é um país com muitos recursos naturais ainda não explorados e por descobrir. Precisamos de conservar 
os recursos e explorar de forma rentável e sustentável. 



COLECTÂNEA DE DISCURSOS 2017 415

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL    |  CAPÍTULO V

Nesta frente, contamos mais uma vez com o nosso amigo natural, a Holanda. 

Sua Majestade, 

Ilustres convidados, 

Continuaremos a trabalhar de forma incansável, com todas as forças vivas da sociedade, e ouvindo os conselhos 
construtivos dos nossos amigos e parceiros, como a Holanda, para que as boas práticas de governação, os legados de 
paz e estabilidade sejam preservados, para que Moçambique continue a registar um crescimento assinalável. 

A terminar, permitam-nos, uma vez mais, agradecer por todo o apoio e simpatia que a Holanda tem demonstrado por 
Moçambique, desde os primórdios da luta de libertação nacional até ao processo de crescimento, desenvolvimento 
económico e social sustentável e inclusivo. 

Apesar das dificuldades conjunturais que possamos estar a enfrentar, as excelentes relações de amizade, cooperação 
e solidariedade entre Moçambique e a Holanda constituem para nós um compromisso estratégico. 

Reiterando a nossa expectativa de ver a nossa amizade a alcançar novos patamares, gostaria de ter a singular honra 
de propor um brinde:

•  À amizade, solidariedade e cooperação entre Moçambique e os Países Baixos; 

•  À boa saúde e longa vida de Sua Majestade o Rei Guilherme, e sua estimada família; 

•  À paz e prosperidade para toda a humanidade. 

Muito obrigado pela atenção dispensada!
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PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

O CAMINHO QUE SE IMPÕE RUMO AO CRESCIMENTO

Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,  
no Fórum de Negócios Holanda-Moçambique, por ocasião da Visita Oficial ao Reino dos Países 

Baixos

Haia, Maio de 2017
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Senhora Ministra do Comércio Externo e Cooperação;

Senhor Presidente da Câmara de Comércio da África Austral-Holanda;

Senhor Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique;

Senhora Directora de Gestão do Conselho de Negócios África-Holanda;

Ilustres Representantes do Sector Empresarial;

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É uma grande honra e satisfação falar para esta notável audiência, constituída por distintos representantes do 
sector empresarial holandês e moçambicano. Expressamos a nossa gratidão ao Ministério do Comércio Externo e 
Cooperação, à Câmara de Comércio da África Austral-Holanda, às suas contrapartes moçambicanas e a todos os que 
tornaram possível a realização deste importante evento. 

Nós acreditamos que será um evento bem-sucedido e abrirá esperanças para um relacionamento de negócios mais 
produtivo. 

A diversidade das áreas económico-empresariais aqui representadas demonstra o interesse que o empresariado 
holandês tem em conhecer mais e melhor as potencialidades de Moçambique; demostra, igualmente, a vontade de 
dar a conhecer as áreas onde se possam forjar parcerias passíveis de contribuir para o crescimento e desenvolvimento 
de Moçambique.

Distintos Participantes,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O apoio holandês ao povo de Moçambique remonta aos anos em que ainda lutávamos pela nossa independência. 
Lembramos, com emoção e gratidão, o papel do “Comité Angola”, da Fundação Eduardo Mondlane e outras 
organizações de solidariedade, e amigos dos Países Baixos que disseminaram, aqui e noutros países, a nossa epopeia 
pela liberdade e independência.

Esta solidariedade, amizade e apoio continuam até hoje, na medida em que estamos empenhados na luta contra a 
pobreza e promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Ao longo dos anos, Moçambique tem beneficiado de substanciais volumes de ajuda ao desenvolvimento por parte da 
Holanda. Estes apoios complementam os nossos esforços internos para a implementação de diversos programas e 
projectos de desenvolvimento.

Entre 1975 e 2016, a Holanda desembolsou cerca de um bilião e duzentos milhões de dólares em programas de impacto 
nas comunidades moçambicanas, com destaque para as áreas de água e saneamento, agricultura e desenvolvimento 
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rural. Do ponto de vista comercial, o panorama é, igualmente, encorajador.

Os fluxos comerciais entre Moçambique e a Holanda têm aumentado significativamente. Estamos confiantes de que 
com a plena consolidação da exploração do potencial existente entre os dois países, vamos inaugurar uma nova 
página no crescimento e progresso dos nossos dois países.

Importa aqui ressaltar que, de 2011 a 2015, as exportações para a Holanda totalizaram cerca de quatro ponto cinco 
biliões de dólares. As importações da Holanda em Moçambique cifram-se em cerca de três biliões de dólares. Nos 
últimos seis anos foram aprovados vinte e cinco projectos, que criaram perto de mil postos de trabalho. Os projectos 
dos investidores privados holandeses envolveram um valor total de cerca de sessenta milhões de dólares. Destes, 
aproximadamente dezesseis milhões de dólares são de investimento directo.

Tomando em conta o excelente nível das relações político-diplomáticas existentes entre Moçambique e a Holanda, há 
condições para afirmarmos que precisamos de intensificar as parcerias público-privadas entre os nossos dois países.

Acreditamos que muito mais pode ser feito neste sentido, priorizando algumas das inúmeras áreas que constituem 
o nosso grande potencial. Referimo-nos aos sectores da agricultura, energia, infra-estruturas, turismo, transportes, 
mineração, pesca e indústria diversa.

Como forma de dar continuidade a esta dinâmica, convidamos os investidores holandeses a testemunhar in loco 
as oportunidades à disposição, participando massivamente na Feira Internacional de Maputo (FACIM), em Agosto 
próximo. Nestes, e em todos os outros sectores da nossa economia, existem numerosas oportunidades, quer à 
montante, quer à jusante, de todos e de cada projecto. 

Ora vejamos:

No sector agrícola, Moçambique é dotado de grandes extensões de terra fértil, propícia para a prática da agricultura.
As terras estão habilitadas para a produção de cereais e hortícolas para o consumo doméstico e para exportação. 
Repousa um amplo mercado para o fabrico de insumos e alfaias agrícolas, fábricas de processamento de produtos 
agrícolas e silos para a conservação da produção.

No que se refere ao sector energético, abrem-se oportunidades de investimento na geração, no transporte e 
distribuição de energia, com destaque particular para as energias renováveis e amigas do ambiente, como a solar 
e a eólica, nas quais a Holanda é líder mundial. O potencial nesta área é enorme devido ao deficit energético a nível 
nacional e ao nível da região da SADC.

Há condições bastantes para a produção de energia hídrica, a gás ou mesmo a carvão.

A outra área a que gostaríamos de fazer referência é a área de infra-estruturas. 

Trata-se de um sector crucial e transversal a todos os outros, por isso, nevrálgico para o desenvolvimento do nosso 
país. Entretanto, e de forma sucinta, cumpre-nos referir que ressentimo-nos da falta de infra-estruturas de transportes 
e comunicações, de armazenamento e distribuição de água para o consumo humano,  produção de energia,  vias de 
acesso, entre outras.
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As infra-estruturas de irrigação também servirão na seca, ou como forma de mitigação das cheias que ciclicamente 
assolam o nosso país.

O sector do turismo é, para muitos, o cartão-de-visitas de Moçambique, como destino turístico de lazer e de negócios. 
Dispomos de condições geográficas excelentes para o turismo, de praia e cinergético, numa costa de mais de dois 
mil e quinhentos quilómetros de extensão, com locais de referência pela sua beleza paisagística. Trata-se de um 
sector que exige investimentos de vulto e no qual a participação do Estado Moçambicano ainda se faz, infelizmente, 
incipiente. Reservamos ao Estado o papel regulador e fiscalizador e endossamos este negócio a empresas do sector 
privado que possuem vocação para operar.

Dispomos de um quadro regulador e de um pacote de incentivos atraentes,  para o investimento nacional e estrangeiro, 
ao mesmo tempo que nos empenhamos na crescente melhoria do ambiente de negócios. 

Importa aqui frisar que, em todos os sectores mencionados, Moçambique encontra-se muito bem posicionado na 
Zona de Comércio Livre da SADC; e também nos mercados preferenciais da União Europeia e dos Estados Unidos da 
América, com os quais tem acordos comerciais especiais.

O nosso aeroporto de Nacala, com dimensões de modernidade internacional, coloca Moçambique próximo do mundo. 
Ele pode ser operado por privados.

Excelência,

Distintos participantes,

Existe uma área que consideramos vital para a sustentabilidade da nossa estratégia de desenvolvimento, 
nomeadamente, a formação técnico-profissional. Esta aposta advém da consciência de que, apesar de muito ter sido 
feito, ainda não superamos o deficit de capital humano nacional especializado para suprir as necessidades decorrentes 
dos investimentos dos sectores acima referidos. Acreditamos que a Holanda pode oferecer oportunidades de 
colaboração nesta área, tanto provendo habilidades às empresas nacionais e estrangeiras, através da transferência 
de tecnologia, como criando seus próprios polos de excelência no nosso país.

Há, certamente, outras áreas abertas para o investimento, que podem ser exploradas na discussão interactiva 
que tem estado a haver entre empresários. Descubram as oportunidades do país e sobre os pacotes de incentivos 
especiais que oferecemos.

Distintos Empresários,

O Governo de Moçambique está consciente de que a paz, a segurança e a estabilidade, e boas práticas de governação, 
são condições indispensáveis para a atracção e o florescimento de investimentos. Estamos comprometidos em 
restituir a paz, a estabilidade e a esperança de um futuro melhor para os moçambicanos. 
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Esperamos que desta interacção possamos reforçar a nossa parceria económico-empresarial, orientada para 
objectivos concretos e centrada na transformação local de recursos, na criação de emprego e na transferência de 
tecnologias que propiciem o desenvolvimento sustentável do nosso país.

Acreditamos e esperamos, sinceramente, que este Fórum de Negócios Holanda-Moçambique se constitua 
numa ocasião soberana para a concretização do nosso sonho comum.

Muito obrigado!
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

ENGAJANDO O EMPRESARIADO AMERICANO NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCERIAS 
MUTUAMENTE VANTAJOSAS PARA A PROSPERIDADE

Discurso de Sua Excelência  Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, na 
cerimónia de abertura da 11ª Cimeira Bienal E.U.A.- África

Washington D.C., 14 de Junho de 2017
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Senhor Wilbur Ross, Secretário do Comércio dos Estados Unidos da América;

Senhor Akinwumi Adesina, Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento;

Senhora Florizelle Liser, Presidente e CEO do Conselho Corporativo para a África;

Caros Empresários;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Foi com muita alegria que acedemos ao convite para participarmos nesta Décima Primeira Cimeira Bienal de 
Negócios EUA-África, o maior fórum de negócios entre os EUA e África. A diversidade das empresas que compõem 
esta plataforma oferece inúmeras soluções para uma cooperação económico-empresarial. Esta plataforma é, 
igualmente, promotora de um desenvolvimento integrado, endógeno e sustentável, sobretudo para as economias 
africanas emergentes. Por isso, viemos acompanhados por uma missão empresarial de Moçambique.

Queremos consolidar a posição de Moçambique como destino seguro e estratégico do investimento estrangeiro na 
África Austral. Queremos, também, reafirmar o papel dos EUA como parceiro estratégico do desenvolvimento de 
Moçambique. 

Para a minha intervenção, escolhi o lema: “EUA engajando o empresariado americano na consolidação de parcerias 
mutuamente vantajosas para a prosperidade”.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Reza a história que o último Chefe de Estado Moçambicano que participou neste evento foi o Presidente Joaquim 
Chissano. Isso aconteceu em 1997, na Primeira Cimeira Bienal, portanto, há precisamente 20 anos!

Nesse período, e contando com o apoio inestimável dos EUA, Moçambique conquistou um lugar de destaque em 
África e no mundo. Hoje viemos dizer: Moçambique está de volta, como país de economia próspera. Está de volta, não 
apenas porque se observa a descoberta de jazigos de recursos naturais de grande valor económico internacional, 
como o gás natural, carvão, entre outros, cuja exploração conta com empresas norte-americanas. Moçambique está 
de volta para transformar em riqueza as inúmeras potencialidades e possibilidades de negócios que oferece.

As oportunidades abrangem os sectores de produção e distribuição de energia eléctrica, infra-estruturas, produção 
e venda de diversos bens industriais de consumo, e extensas terras aráveis para o desenvolvimento da agricultura.

 Na semana passada, durante o Fórum Nacional sobre infra-estruturas, afirmamos que agora é tempo de olharmos 
para frente. Moçambique está a dar sinais vitais de estar a ultrapassar os obstáculos. 

Ainda este mês lançamos o projecto de gás natural liquefeito flutuante do Coral Sul, na bacia do Rovuma, um 
investimento que atraiu 15 bancos e cinco agências de crédito para exportações. Trata-se de um grande voto de 
confiança por Moçambique e pelo nosso Governo.
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Daí a nossa afirmação de que Moçambique está de volta. Os investimentos estrangeiros estão seguros.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Como deve ser do vosso conhecimento, Moçambique enfrenta desafios relacionados com a crise económica e com o 
resgate da paz e da estabilidade política, processo no qual contamos, mais uma vez, com o apoio dos EUA. 

Nutrimos uma esperança justificada de que esta visita poderá contribuir para darmos passos qualitativos rumo à 
superação destes desafios. Eles constituem um entrave não só para a nossa prosperidade, como também para a 
viabilização dos projectos de investimento estrangeiro em Moçambique, incluindo o americano que é bastante 
promissor. 

O Povo Moçambicano e a comunidade empresarial mundial aguardam, com muita expectativa, a evolução dos 
projectos de exploração de hidrocarbonetos na Bacia do Rovuma, em particular do gás natural. Os EUA marcam 
presença neste sector, como parceiro estratégico de Moçambique. O investimento americano poderá tornar o nosso 
país num dos maiores produtores de gás natural no mundo, tanto à montante como em toda a sua cadeia de valor. Por 
isso, dizemos Moçambique está de volta na rota do crescimento económico e do desenvolvimento.

Além das relações económico-empresariais, gostaríamos de destacar, nesta cimeira, a assistência do Governo 
Americano ao nosso desenvolvimento, através de projectos específicos de desenvolvimento. Por outro lado, os 
Estados Unidos da América podem tornar-se, nos próximos anos, no maior investidor singular no nosso país. São 
investimentos transformacionais da estrutura da economia moçambicana, que fazem uma viragem acentuadamente 
positiva na história de Moçambique e das suas relações com os EUA.

Permitam-nos, igualmente, reconhecer, e com grande admiração, o papel crucial que o Conselho Corporativo para a 
África tem desempenhado na promoção de oportunidades de investimento em África. Quando muitos olhavam para 
a África como um continente marginalizado, repositório de vários problemas, desde guerras, calamidades naturais, 
pobreza crónica e instabilidade política, esta organização olha para a África como um continente de esperança. 
Vislumbra uma África de grande potencial e imensas oportunidades capazes de a transformar e inserí-la na economia 
mundial. 

Caros Participantes,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Trazemos, igualmente, na bagagem, o sector de agricultura, que é a actividade tradicional menos esgotável e que é a 
espinha dorsal da nossa economia.

Moçambique dispõe de terra para irrigação de aproximadamente 3 milhões de hectares, em mais de oito bacias 
hidrográficas prioritárias. A grande vantagem é a existência de mercado seguro dos produtos agrícolas a nível 
nacional, regional e internacional. É mais fácil enumerar o que não se produz no meu país, do que trazer a lista do que 
se produz. Moçambique produz quase tudo.

Exortamos e encorajamos os empresários norte-americanos a aproveitarem o ambiente favorável existente, as 
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oportunidades e potencialidades de investimento em Moçambique, diversificando as suas intervenções. Essas 
intervenções podem abranger os sectores da indústria transformadora, serviços, transportes e comunicações, 
hotelaria e turismo, que tornam a actividade económica mais integrada. 

Com vista a melhorar cada vez mais o ambiente de negócios em Moçambique, o nosso Governo continua a empreender 
reformas legais e institucionais conducentes à simplificação de procedimentos que contribuam para atrair cada vez 
mais investimentos. 

Queremos usar este ensejo para saudar o Banco Africano de Desenvolvimento, aqui representado pelo seu Presidente. 
A sua visão é que nos permite tê-lo como nosso parceiro de África para África, esforçando-se, incessantemente, por 
responder às nossas necessidades específicas. 

Aos demais países irmãos africanos, aqui representados e não só, enaltecemos os esforços conjuntos que 
desenvolvem pelo progresso e bem-estar dos nossos povos, no quadro da Agenda 2063 da União Africana.

Reiteramos o nosso desejo de que o Conselho Corporativo para a África continue na dianteira da promoção de 
oportunidades de investimentos no nosso continente e nos ajude a construir um futuro melhor para as gerações 
vindouras, numa abordagem de desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Para terminar, endereçamos o nosso louvor à organização deste evento, pela estrutura e diversidade dos 
temas agendados. Esta Cimeira abriu oportunidades para uma maior interacção entre líderes políticos e 
empresariais africanos e norte-americanos.

Desejamos que os trabalhos da 11ª Cimeira Bienal EUA e África sejam coroados de êxitos, e que produzam 
resultados que reflictam o compromisso de contínuo engajamento dos Estados Unidos da América no 
desenvolvimento de África, em geral, e de Moçambique, em particular.

Muito obrigado pela atenção prestada.





CAPÍTULO VI

ESTADO DA NAÇÃO
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PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA

GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR  E NUTRICIONAL

Informação Anual do Chefe de Estado à Assembleia da República sobre o Estado Geral da Nação

Maputo, 20 de Dezembro de 2017
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Senhora Presidente da Assembleia da República; 

Senhor Primeiro-Ministro; 

Venerando Presidente do Tribunal Supremo; 

Venerando Presidente do Tribunal Administrativo; 

Venerando Presidente do Conselho Constitucional; 

Digníssima Procuradora-Geral da República; 

Digníssimo Provedor de Justiça; 

Senhores Deputados da Assembleia da República; 

Senhores Membros do Conselho de Ministros e Vice-Ministros; 

Senhora Governadora da Cidade de Maputo; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo; 

Senhores Dirigentes e Membros de Partidos Políticos; 

Senhores Representantes das Confissões Religiosas; 

Senhores Representantes de Organizações da Sociedade Civil; 

Senhores Membros do Corpo Diplomático Acreditados em Moçambique; 

Distintos Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

I. INTRODUÇÃO 

1. É com elevada honra que me dirijo aos Ilustres Deputados e, através de Vós, a todo o Povo Moçambicano, para 
partilhar a informação sobre o Estado da nossa Nação nos últimos 12 meses. 

2. Antes de mais, saúdo os Representantes do Povo, nesta Magna Casa, e a todos os moçambicanos, pelo seu empenho 
abnegado na construção do nosso País. 

3. Faremos hoje, como é habitual, um balanço da nossa acção governativa. Prestaremos informação sobre o modo 
como temos respeitado os compromissos assumidos neste período de governação. 

4. Tal como sempre fizemos, seremos guiados pela verdade. Onde fizemos, diremos que foi feito; onde agimos pouco 
e tarde, aceitaremos que é preciso fazer mais. Se pedimos espírito crítico aos nossos quadros, é preciso que sejamos 
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nós mesmos os primeiros a dar o exemplo. 

5. Percorreremos com o detalhe necessário as principais acções desenvolvidas, sem receio de expor aquilo que ainda 
é frágil ou insuficiente. Mas, sobretudo, iremos expor o nosso trabalho com verdade, sem demagogia e sem tentar 
encobrir o quanto ainda falta fazer. 

6. Antes de iniciar este relatório, iremos fazer uma referência aos infortúnios que assolaram a pátria moçambicana. 

7. Referimo-nos à perda de vidas humanas derivadas do ciclone DINEO, que afectou as províncias de Inhambane e 
Gaza. Referimo-nos às menos visíveis, mas igualmente trágicas mortes causadas por acidentes de viação e doenças 
endémicas evitáveis, como a malária e o HIV e Sida.

8. Com consternação, tomámos conhecimento do desaparecimento físico dos ilustres Deputados desta Assembleia, 
Filomena Nachaque, Bonifácio João Nicasse, Rafael António de Sousa Gusmão, Helena da Glória Muando e António 
Rufino Cara-Alegre Tembe. 

9. Às famílias dos malogrados, à Assembleia da República e, em particular, às Bancadas Parlamentares da FRELIMO e 
da RENAMO, endereçamos as nossas mais sentidas condolências. 

II. OS GRANDES PILARES DE INTERVENÇÃO DO ESTADO EM 2017

a) SITUAÇÃO POLÍTICA 

Caros Deputados, 

10. Neste preciso momento, a nossa Nação está a atravessar os desafios próprios de uma economia em construção, 
de uma economia em consolidação, uma economia que se esforça para encontrar um rumo que a torne sustentável 
e robusta. 

11. Apesar de tudo, apesar das nossas dificuldades, nós os moçambicanos nunca desistimos, nunca paramos. Nós 
os moçambicanos somos RESILIENTES, e este nosso relatório será a prova dessa capacidade de superar aquilo que 
parece ser um destino. 

12. Esta capacidade alimenta e inspira a nossa missão de dirigir a Nação Moçambicana. Foi assim que continuamos 
a assumir como Primeira Prioridade da nossa Governação a Consolidação da Unidade Nacional, da Paz e Soberania. 

13. Entendemos que a Unidade Nacional é o vector central, o elemento aglutinador de todos moçambicanos. Por 
sua vez, a Paz e a Estabilidade são complementos indispensáveis ao desenvolvimento multifacetado do nosso país. 

i. Consolidação da Paz 

14. Os momentos de instabilidade política que caracterizaram certas regiões do nosso país não só trouxeram dor e 
luto às nossas famílias, como também destruíram o tecido sócio-económico do país. 
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15. Dissemos desde o início que as diferenças na nossa maneira de pensar não podiam ser a causa da instabilidade 
política que o País atravessava. E iniciámos com todo o vigor um diálogo directo com os líderes de partidos políticos, 
líderes religiosos e líderes comunitários, na busca de um entendimento que nos conduzisse ao alcance de uma Paz 
efectiva. 

16. E porque a Paz não podia ser protelada, iniciámos contactos telefónicos directos com o Presidente da Renamo, o 
que nos permitiu criar mais pontes que nos levaram a redescobrir que há mais razão para promovermos a Paz do que 
reactivarmos a guerra. 

17. Estes contactos conduziram a entendimentos para a declaração de tréguas nas hostilidades militares. Essas 
tréguas têm sido respeitadas pelas partes, desde Dezembro de 2016. 

18. De igual modo, criámos Comissões de Trabalho, integrando membros indicados pelo Presidente da República e 
pelo Presidente da Renamo, assistidos por peritos internacionais. 

19. A primeira destas comissões tem vindo a trabalhar num pacote legislativo relativo à descentralização. A segunda 
comissão concentra-se no processo de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração. 

20. Ainda no âmbito dos esforços de pacificação, criámos um mecanismo de monitoria e verificação das tréguas nas 
hostilidades militares, composto por membros das duas partes. 

21. Para consolidar a confiança e os entendimentos, continuamos a manter encontros com o Presidente da Renamo, 
tendo alcançado consensos quanto ao roteiro para alcançar uma paz efectiva. 

22. Chegámos a um consenso sobre a finalização das propostas das Comissões de Trabalho a serem submetidas 
à Assembleia da República. E chegámos aos entendimentos sobre o anúncio das eleições gerais, ao abrigo de um 
figurino a ser acordado pelas partes. 

23. Todos estes avanços têm sido possíveis graças ao compromisso que assumimos publicamente quando tomei 
posse como Presidente da República de Moçambique, em Janeiro de 2015, de que faria tudo o que estivesse ao meu 
alcance para que nunca mais nos voltássemos a matar uns aos outros. 

24. Não podemos aqui olvidar o papel colaborativo e cooperativo do Presidente da Renamo, Senhor Afonso Macacho 
Marceta Dhlakama, neste processo de aproximação da Paz e do afastamento do espectro da guerra. 

25. Os consensos até agora alcançados são fruto do reconhecimento mútuo de que não é pela via do conflito que se 
resolvem os problemas, mas sim de uma visão comum, que define como prioridade o diálogo e a busca de soluções 
pacíficas para os problemas políticos. 

26. Moçambique vive, hoje, um clima de estabilidade, pois conseguimos devolver o sossego, a paz e harmonia à família 
moçambicana. Estamos esperançados de que, num futuro muito próximo, os moçambicanos irão testemunhar 
consensos duradouros que nos permitirão viver em harmonia, numa Paz efectiva e definitiva. 
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ii. Consolidação da Unidade Nacional 

27. A Unidade Nacional é a força motriz que galvaniza o nosso sentido de moçambicanidade e nos mantém firmes na 
busca de soluções para os desafios de desenvolvimento do nosso País. 

28. As famílias moçambicanas são o epicentro e símbolo da Unidade Nacional; é no seio das nossas famílias que se 
tecem os pilares do nosso País e que, todos os dias, se reconstrói a esperança de um futuro que seja melhor para 
todos. Nada pode abalar a união dos moçambicanos, porque a Unidade Nacional constitui o fundamento e o baluarte 
da nossa identidade colectiva. 

29. É nesse âmbito que celebramos, com muito orgulho e entusiasmo, as datas mais importantes da nossa história, 
com destaque para o dia dos Heróis Moçambicanos, o dia da Independência Nacional e o dia da Vitória. 

30. Celebrámos ainda os 100 anos da revolta de Báruè, os 45 anos do Massacre de Wiriyamu, e homenageámos o 
Herói Nacional Filipe Samuel Magaia. As pessoas e as datas celebradas, apenas na aparência, são dispersas: cada 
uma delas é um pedaço da nossa memória; cada uma sustenta uma porção da nossa História. 

31. Realizámos festivais culturais e turísticos em diversos pontos do nosso País, tais como o de Mapiko, em Cabo 
Delgado; o de Nhau, em Tete; o de Timbila e regional de Xigubo, em Inhambane; o da Estrelas do Lago, em Niassa; o de 
Wimbe, em Cabo Delgado; o de Zalala, na Zambézia. 

32. Organizámos festivais culinários em Nacala-a-Velha, em Angoche, na cidade da Beira e nas praias de Xai-Xai e de 
Macaneta. Estes eventos contribuíram para uma maior divulgação e conhecimento da cultura, turismo e gastronomia 
nacionais, permitindo um maior entrosamento entre os moçambicanos. 

33. Ainda em 2017, realizámos a IV Conferência Nacional Religiosa, um mecanismo que congrega as várias confissões 
religiosas do nosso país, e constitui uma plataforma privilegiada de debate sobre a Paz e estabilidade. 

34. De igual modo, incrementámos o uso das línguas nacionais na rádio e na televisão, contribuindo para que mais 
concidadãos tenham acesso à informação de cariz nacional. 

iii.      Defesa da Soberania Nacional

35. A defesa da soberania nacional, a segurança e tranquilidade públicas são um imperativo para a manutenção da 
paz, do desenvolvimento económico e social, bem como da unidade nacional. 

36. Recentemente, ocorreram ataques às posições policiais e aos líderes comunitários nos distritos de Mocímboa da 
Praia e Palma. Esses ataques foram perpetrados por um grupo armado de malfeitores inspirado no extremismo. Esses 
ataques constituem uma afronta ao nosso Estado de Direito Democrático e um desrespeito ao Poder legalmente 
instituído. 

37. Para fazer face a este fenómeno, as nossas Forças de Defesa e Segurança têm vindo a tomar medidas operativas, 
de coordenação inter-institucional e sensibilização contra actos de violência. Actuámos junto das populações em 
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geral, e junto da liderança e fiéis da religião, em particular. Em paralelo, reforçamos a cooperação com organismos da 
lei e ordem da República Unida da Tanzânia e da República do Malawi. 

38. Queremos, aqui, reiterar: estas agressões são completamente inaceitáveis. Continuaremos a tomar medidas 
enérgicas para garantir a ordem e segurança no nosso país. 

39. Aproveitamos esta oportunidade para saudar o esforço empreendido pela Polícia da República de Moçambique e 
o apoio prestado pela população local, em especial os líderes comunitários e religiosos, e os Governos a nível distrital 
e provincial. 

40. Como Governo, estamos empenhados em garantir a Defesa da Independência Nacional, da Soberania e da 
Integridade Territorial. Para este efeito, continuamos a formar e a capacitar as Forças de Defesa e Segurança para 
que estejam sempre em prontidão combativa. 

iv.      Recenseamento Geral da População e Habitação 2017 

41. Constitui hoje uma boa prática internacional a realização regular dos Censos Gerais da População e Habitação. 

42. Nas últimas 3 décadas - e apesar de situações adversas - realizámos três recenseamentos, cobrindo todo o 
país. Este ano efectuámos o IV Recenseamento Geral da População e Habitação, abrangendo mais de 5 milhões de 
agregados familiares e mais de 6 milhões de habitações. 

43. Os dados apontam para a existência de uma população superior a 28 milhões de habitantes, o que equivale a 
3,3% acima da projecção inicial para 2017. 

b) SITUAÇÃO ECONÓMICA 

44. Ao iniciar o ano de 2017, tínhamos como uma das prioridades a retomada da estabilidade macroeconómica. 
Essa era uma premissa para conferir uma maior previsibilidade e confiança aos agentes económicos, em relação 
à economia nacional. Essa estabilidade era uma condição fundamental para a retoma dos investimentos nacional e 
estrangeiro no país. 

45. É com esse espírito que o Governo tem adoptado medidas de política económica com vista, por um lado, a 
estabilizar a economia e, por outro, a devolver a confiança dos parceiros. Estes passos são fundamentais para o 
reatamento dos Programas de Apoio Financeiro ao Orçamento do Estado e para a mobilização, para o nosso país, do 
Investimento Directo Estrangeiro e interno. 

46. Disse, no início desta intervenção, que nós, os moçambicanos, somos RESILIENTES. Essa qualidade manifestou-
se, desde logo, ao nível da intervenção económica e no modo como repensamos a nossa gestão de finanças públicas. E 
agimos numa vasta frente: reforçámos o princípio básico da transparência; redefinimos prioridades e racionalizámos 
a despesa pública; aumentámos a eficiência na arrecadação de receitas públicas; e incrementámos o investimento 
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selectivo em áreas económicas. Tudo isto fizemos tendo em conta as necessidades do país e o efeito multiplicador 
destes investimentos em outras áreas, bem como na qualidade de vida dos moçambicanos. 

47. Em resposta aos impactos das adversidades naturais, e tendo em vista a normalização da vida da população e a 
reactivação da economia, mobilizámos recursos para a emergência e para reconstrução pós-calamidades. 

48. A pronta resposta do Governo, em parceria com a Sociedade Civil e parceiros de Cooperação, permitiu vencer os 
problemas de transitabilidade rodoviária e de fornecimento de energia, bem como a alocação de insumos agrícolas 
às famílias afectadas, para a segunda época agrícola. 

49. Esta resposta alargada e conjunta contribuiu para a rápida recuperação da vida económica e social nas regiões 
afectadas pelas calamidades naturais. 

50. Não pretendemos apenas proclamar sucessos - e somos os primeiros a reconhecer o quanto há ainda por realizar. 
Estamos conscientes de que o custo de vida ainda constitui um desafio na nossa conjuntura económica. Por esta 
razão, temos envidado esforços, a nível interno e externo, para estabilizar o ambiente macro-económico e devolver a 
confiança dos agentes económicos. 

51. A nossa resiliência manifestou-se também nas medidas de cariz fiscal que adoptámos e que incluíram: 

• a priorização da despesa pública nos sectores sociais, tendo sido restringida a contratação de pessoal; 

• a contenção das rubricas de bens e serviços, com particular enfoque para combustíveis, comunicações e 
viagens; 

• a contenção das despesas com pessoal, com enfoque para ajudas de custo, dentro e fora do país; 

• a revisão da legislação referente aos direitos e regalias dos dirigentes superiores do Estado, afim de adequá-la à 
realidade e capacidade do país e reduzir o despesismo;

• o reforço da fiscalização e controlo na gestão dos fundos públicos; 

• uma maior gestão e prudência na contratação da dívida pública, tendo sido reforçada a transparência; e, 

• a realização de investimentos selectivos na área económica, nomeadamente: agricultura, pecuária, pesca, 
energia, infra-estruturas, transportes e turismo.

52. A contenção da despesa pública levou à reestruturação da organização e funcionamento das instituições do 
Estado, com vista a garantir maior eficiência na sua actuação. 

53. Este trabalho, ainda em curso, vai também abarcar os institutos e empresas públicas, com vista a garantir maior 
racionalização de despesas e sustentabilidade económica e financeira destes organismos públicos. 

54. No âmbito do reforço da capacidade de arrecadação das receitas do Estado, intensificámos as campanhas de 
fiscalização e de auditoria fiscal em todo território nacional. Ao mesmo tempo, fomos realizando campanhas de 
registo de novos contribuintes e de sensibilização da sociedade sobre a importância do pagamento de impostos. 
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55. Introduzimos o Selo de Controlo Fiscal, no quadro da selagem de bebidas alcoólicas e de produtos do tabaco 
manufacturado. Estas medidas são importantes no âmbito do combate ao contrabando e à fuga ao fisco, assim como 
permitem a correcta aplicação da legislação fiscal e a efectiva cobrança de impostos. 

56. Os ajustamentos do lado monetário consistiram, essencialmente, na introdução da taxa de juro de Política 
Monetária, com vista a reforçar o mecanismo de formação das taxas de juros na economia e torná-lo mais transparente 
e consentâneo com as boas práticas internacionais. 

57. Alterámos o regime de constituição das reservas obrigatórias, de uma base diária para uma base mensal, de modo 
a garantir maior flexibilidade à gestão de liquidez dos Bancos Comerciais. 

58. Em Abril deste ano, reforçámos algumas normas prudenciais, dentre as quais, o aumento do valor do Capital 
Social Mínimo dos bancos comerciais de 70 milhões de meticais para 1,7 mil milhões de meticais, e do Rácio de 
Solvabilidade Mínimo de 8 porcento para 12 porcento. Esta medida vai garantir uma maior solidez das instituições 
financeiras e o alinhamento com as boas práticas internacionais e regionais. 

59. Alargámos a base de investidores no Mercado Primário de Bilhetes do Tesouro, na sequência da necessidade de 
dinamização e desenvolvimento do mercado de títulos, e numa maior fiscalização e monitoria dos indicadores de 
eficiência dos bancos comerciais. 

60. Como resultado, alcançamos a meta de arrecadação das receitas do Estado prevista para 2017, base fundamental 
para o financiamento sustentável da despesa pública inscrita no Orçamento do Estado. 

61. Mesmo com as adversidades que o país tem enfrentado, a economia nacional tem obtido sinais positivos, que se 
podem medir pela evolução positiva dos indicadores macroeconómicos. 

62. Reduzimos a taxa de inflação anual que, em Novembro último, se situava em cerca de 7.15 porcento. Para 
além disso, controlámos a depreciação do metical, face às principais moedas de transacção do País. Finalmente, 
aumentámos a capacidade de encaixe e de gestão das Reservas Internacionais Líquidas do país. 

Caros Compatriotas, 

63. Ainda ao nível económico, concluímos as negociações de projectos importantes para o país, nas áreas do carvão 
e de hidrocarbonetos. Vale a pena relembrar o enorme potencial que estes projectos representam na retoma do 
fluxo significativo de investimento estrangeiro, factor importante para a captação de receitas de exportação e para 
estabilização e expansão das Reservas Líquidas Internacionais. 

64. Foi finalizado o processo de transacção de activos entre duas companhias envolvidas na exploração de 
hidrocarbonetos na Área 4 da Bacia do Rovuma, de que resultou a obtenção de mais valias no valor de 352,7 milhões 
de dólares americanos. 

65. A aplicação deste valor será feita de forma transparente, conforme o Lei Orçamental. 
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Caros Compatriotas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

i.      Serviço da Dívida Pública 

66. São conhecidas as dívidas contraídas pelas empresas Proindicus, MAM e EMATUM. Esta dívida avalizada pelo 
Governo, em 2013 e 2014, não constava da estatística da dívida dos países membros, divulgada pelo Fundo Monetário 
Internacional. Em consequência, esta instituição colocou o nosso país na lista daqueles com irregularidades no 
fornecimento de dados. 

67. Em resultado desta apreciação, o Fundo Monetário Internacional, e os parceiros internacionais de apoio 
programático, suspenderam, desde 2016, o financiamento ao Orçamento do Estado. 

68. Com vista a reforçar a transparência da gestão da coisa pública e colaborar para o esclarecimento, face a esta 
situação de contingência, o Governo tomou a medida de actualizar a estatística do FMI sobre a dívida do nosso país. 

69. O Governo prestou à Assembleia da República a informação que não tinha sido antes prestada e, através desta 
magna casa, essa informação foi transmitida ao Povo Moçambicano. Em consequência deste facto, procedemos, com 
a revisão em baixa, à aprovação do Orçamento do Estado de 2016. 

70. Igualmente, o Governo, no seu exercício de querer esclarecer com a máxima transparência, respeitou a aceitação, 
pela Procuradoria Geral da República, de uma auditoria independente pela empresa KROLL. Ainda neste contexto, 
aprovámos o Decreto que regulamenta os procedimentos para a contratação da dívida pública, interna e externa, 
bem como os critérios e procedimentos para a emissão, pelo Governo, de garantias e avales. 

Caros Compatriotas, 

71. Durante a celebração dos 42 anos da nossa Independência, informei aos moçambicanos que o Governo priorizava 
o esclarecimento desta dívida, não só para o reforço da confiança com os parceiros, mas, sobretudo, para que cada 
moçambicano conheça as medidas que o Governo vem tomando, no quadro da sua competência constitucional. 

72. Por isso, na altura, felicitámos o relatório da KROLL, por acreditarmos que as suas recomendações são importantes 
para o Governo e para todas as instituições que asseguram a aplicação da legislação sobre a gestão da coisa pública. 

73. Tal como já o dissemos antes, reiteramos hoje a total disponibilidade do Governo de apoiar a Procuradoria Geral 
da República para a implementação célere das recomendações da KROLL e da Comissão de Inquérito Parlamentar, 
observando o princípio de separação de poderes, constitucionalmente consagrado. 

74. Todas estas resoluções surgem no quadro da não interferência do Governo no poder judiciário. As medidas 
adoptadas materializam claramente o princípio da boa governação e da separação dos poderes em Moçambique. 

75. O Governo tem acompanhado o processo de reestruturação dos planos de negócios das empresas beneficiárias 
das garantias do Estado para que possam retomar o cumprimento dos compromissos assumidos. 
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Moçambicanos e Moçambicanas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

76. A nossa aposta para o desenvolvimento económico do País continua centrada nos sectores de Agricultura, Energia, 
Infra-estruturas e Turismo. 

i.      Gestão de Terras 

77. A terra é um dos meios indispensáveis para o desenvolvimento de diversas actividades económicas e sociais. 

78. Por esta razão, temos estado a envidar esforços no sentido de acelerar os processos administrativos para o registo 
e emissão de títulos de Direito de Uso e Aproveitamento da Terra, particularmente para projectos de investimento em 
diferentes áreas de actividade. 

79. No decurso do corrente ano, no âmbito da iniciativa Terra Segura, asseguramos o registo de 526 mil DUAT no 
sistema de informação e gestão de terras, superando a meta prevista para a fase 1, que era de 500 mil DUAT. 

80. Ainda neste contexto, aprovámos o Plano Especial de Ordenamento do Território do Vale do Zambeze e Cidade de 
Tete, e concluímos o Mapeamento do Vale do Zambeze e Cidade de Tete, cobrindo 52 distritos das Províncias de Tete, 
Manica, Zambézia e Sofala, com a produção de cartas topográficas na escala de 1:25 mil e 1:50 mil, para uma área de 
226 mil quilómetros quadrados. 

ii.       Desenvolvimento Rural 

81. Registámos um crescimento do número de beneficiários directos dos programas de desenvolvimento comunitário, 
que consistiram na capacitação e atribuição de financiamento e subsídios, passando de cerca de 55 mil em 2016, 
para 380 mil beneficiários em 2017. 

82. Destes programas, destaca-se aquele que designamos “SUSTENTA”, cuja implementação iniciou no corrente ano, 
e já abrangeu 19 mil famílias no meio rural. 

83. Com o intuito de promover o acesso aos serviços financeiros nas zonas rurais, prosseguimos com a iniciativa “UM 
DISTRITO UM BANCO”, que resultou na abertura de 17 Novas Agências Bancárias em igual número de distritos, das 
províncias de Nampula, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Província de Maputo. 

iii.       Ambiente 

84. Relativamente à Reforma do Sector Florestal, registámos uma melhoria da fiscalização do Sector, com a 
introdução de um modelo de fiscalização móvel, através da “Operação Tronco”. 

85. Nesta operação, foram apreendidos mais de 150 mil metros cúbicos de madeira preciosa de diversas espécies, 
noventa por cento dos quais, na forma de madeira em toros e, dez porcento, na forma de madeira processada e semi-
processada. 
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86. Os recursos angariados neste processo foram direccionados para a fabricação de carteiras escolares, reforçando 
assim o Programa de Produção e Distribuição de Carteiras Escolares. 

iv.       Agricultura 

87. O sector agrário tem na agricultura uma das principais fontes de renda no nosso país, e a base da segurança 
alimentar e nutricional para a maioria da população. Este sector integra os subsectores da pecuária e agricultura, 
empregando 72% da população economicamente activa. 

88. Durante o corrente ano, produzimos 707 mil toneladas de leguminosas, com realce para os feijões; 12,7 milhões de 
toneladas de raízes e tubérculos, com destaque para a mandioca, com 10.9 milhões de toneladas; 132 mil toneladas 
de oleaginosas, com destaque para gergelim, com 78 mil toneladas; e 2,6 milhões de toneladas de hortícolas. 

89. Adoptámos políticas de incentivos à produção, incrementando a produção de semente básica nas leguminosas 
e nas oleaginosas. 

90. Assegurámos a assistência aos produtores, através dos serviços de extensão, em matérias de boas práticas 
agrícolas, tendo beneficiado cerca de 690 mil produtores. 

91. Centrámos a nossa actuação no aumento da produção e produtividade agrária, através do fomento e promoção 
da comercialização de culturas estratégicas, tradicionais e emergentes. 

92. Com a participação do sector privado, assegurámos a disponibilização de semente de qualidade das principais 
culturas alimentares, nomeadamente, 527 toneladas de milho, 298 toneladas de feijões, 93 toneladas de amendoim 
e 50 toneladas de arroz, tendo beneficiado 26 associações de produtores e 18 mil produtores. 

93. No que diz respeito ao melhoramento genético, distribuímos mais de 1.8 milhões de mudas de cajueiro, que 
beneficiaram 27 mil agregados familiares. 

94. Como resultado dos investimentos realizados no sector, a produção agrícola de cereais registou uma cifra de 3 
milhões de toneladas, tendo o milho se destacado com 2.3 Milhões de toneladas, valores que superam a produção do 
ano anterior em 26 porcento e 30,8 porcento, respectivamente. 

v.       Pecuária 

95. No subsector da pecuária registou-se uma produção de cerca de 63 mil toneladas de carne de frango, 9,5 milhões 
de dúzias de ovos, 11 mil toneladas de carne bovina e 1,8 milhões de litros de leite, quantidade que consideramos 
como arranque aceitável. Tudo indica que estes indicadores irão brevemente crescer de forma exponencial. 

96. Notamos com satisfação o incremento, em grande escala, da produção avícola nacional, o que contribuirá para a 
redução significativa das importações do frango congelado. 
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97. Procedemos à inseminação artificial de 1.825 vacas de corte; produzimos 12.109 doses de vacinas contra 
Newcastle; 1.796 doses de vacinas contra o Carbúnculo Hemático e 500 doses de vacinas, contra Carbúnculo 
Sintomático. 

Senhores Deputados, 

Distintos Convidados, 

Caros Compatriotas, 

vi.       Segurança Alimentar e Nutricional 

98. A alimentação condigna constitui um direito humano básico e não um privilégio para alguns moçambicanos. 

99. É com muita satisfação que constatámos que a nossa população também assumiu o desafio do aumento da 
produção e da produtividade, o que pode ser testemunhado pelos resultados que alcançámos na Campanha Agrícola 
2016-2017. 

100. Contudo, não é ainda completamente satisfatória a avaliação dos níveis de segurança alimentar e nutricional 
nas Províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Sofala, Manica, Inhambane e Gaza. Os dados revelam que 
ainda temos cerca de 30 mil crianças que enfrentam formas de desnutrição aguda. Os mesmos dados revelam que 
mais de 51 mil pessoas, nas Províncias de Sofala e Gaza, carecem de assistência alimentar. 

101. As Províncias de Nampula, Cabo Delgado e Zambézia são as que apresentam os níveis mais altos de Desnutrição 
Crónica. 

102. Por forma a reverter este cenário, reforçámos as actividades de educação nutricional e promovemos bons 
hábitos alimentares através de programas educativos e demonstrações culinárias nas comunidades, com base em 
alimentos localmente disponíveis. 

103. Prosseguimos com o Programa de Fortificação de Alimentos, que já abrange a farinha de milho, a farinha de trigo, 
o óleo alimentar e que, a partir deste ano, se estende para o açúcar de produção nacional. 

104. Em resultado desta acção, foram beneficiadas:

• 1.8 milhões de pessoas, no consumo de farinha de milho fortificada; 

• 14 milhões de pessoas, no consumo de farinha de trigo; 

• 11,5 milhões de pessoas, no consumo de óleo alimentar; 

• 11 milhões de pessoas, no consumo de açúcar fortificado. 
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vii.       Aquacultura e Pescas 

105. O incremento da produção pesqueira é uma das apostas para a melhoria dos níveis de segurança alimentar e 
nutricional, e geração de renda. 

106. Neste domínio, apostámos na formação e capacitação de pescadores artesanais, e piscicultores, em técnicas 
e arte de pesca para uso em mar aberto, tendo beneficiado 871 produtores em todo o País, dos quais 257 mulheres. 

107. Concluímos a primeira fase de construção do Centro de Pesquisa em Aquacultura, localizado em Chókwè, na 
Província de Gaza. Este Centro, com capacidade inicial de produzir 30 milhões de alevinos por ano, vai dedicar-se ao 
melhoramento genético de espécies cultiváveis, nativas de Moçambique. 

108. Ainda em Chókwè, lançámos o Projecto-Escola de Desenvolvimento Sustentável de Aquacultura de Rendimento 
em Aquaparque, em Regime de Parceria Público-Privado-Comunidade. Este projecto visa transmitir às famílias as 
melhores práticas de produção e maneio de peixe, em regime de cativeiro. Estamos certos de que, deste modo, 
iremos alcançar rendimentos com sustentabilidade económica e financeira. 

109. Intensificámos a fiscalização marítima e pesqueira para prevenir e punir a pesca ilegal, o uso de artes nocivas à 
pesca, a violação dos períodos de defeso. Promovemos acções contra a pesca em zonas protegidas, contra a captura 
de espécies protegidas por lei e contra o corte indiscriminado, não autorizado, do mangal. 

110. Este quadro combinado de intervenções permitiu a produção de cerca de 300 mil toneladas de pescado diverso. 

viii.      Energia 

111. A localização geo-estratégica do nosso país, aliada à existência de um enorme potencial energético, coloca-nos 
numa posição privilegiada em relação à produção e distribuição de energia. 

112. Neste âmbito, desenvolvemos acções com vista ao aumento da disponibilidade de energia eléctrica, através da 
extensão da Rede Eléctrica para as zonas rurais, da construção de novas centrais e do estabelecimento de fontes 
diversificadas de energia em vários pontos do país. 

113. Quanto às infra-estruturas energéticas, reabilitámos e modernizamos as centrais hidro-eléctricas de Chicamba 
e Mavuzi, expandimos a capacidade da subestação de Chibata (Província de Manica) e Dondo (Província de Sofala) e 
construímos a nova linha de transporte de energia Chibata-Dondo (Manica- Sofala). 

114. Estas infra-estruturas colocam as Províncias de Manica e Sofala no quadro dos objectivos estratégicos de 
desenvolvimento do Corredor da Beira, com o protagonismo directo dos agentes económicos locais. 

115. Estas realizações resultam no aumento da capacidade de distribuição de energia, permitindo a ligação, com 
maior celeridade, para mais 123.000 novos consumidores de energia a Rede Eléctrica Nacional. 

116. Destacámos, igualmente, a construção da Central a Gás Natural de Kuvaninga, de 40 MW, no distrito de Chókwè, 
na província de Gaza. Esta unidade junta-se às centrais de Ressano Garcia e da Gigawatt, na materialização de 
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projectos que adicionam valor em benefício de Moçambique ao gás natural de Pande e Temane. 

117. Não deixaríamos de mencionar a Linha de Transporte de Alta Tensão de Ressano Garcia–Macia, de 275 KV, e a nova 
Subestação de Nzimbane, que oferece às Províncias de Gaza e Inhambane uma elevada segurança no fornecimento 
de energia. 

118. Gostaríamos, finalmente, de informar que, desde a última segunda-feira, dia 18 do corrente, a vila sede do distrito 
de Derre está ligada à rede nacional de energia. Em consequência, o hospital daquela vila, na província da Zambézia, 
já pode realizar cirurgias gerais e obstétricas. 

119. Com estas intervenções, podemos afirmar, com muita satisfação que, hoje, todos os distritos do nosso País estão 
ligados à rede eléctrica nacional, exceptuando os distritos de Doa, na província de Tete, e de Luabo e Mulevala, na 
província da Zambézia, cuja a previsão de conclusão é em 2018. 

ix.      Transportes 

120. Os transportes públicos urbanos de passageiros são uma grande preocupação para os moçambicanos. Cientes 
da urgência deste assunto, reforçamos a capacidade da frota com a entrada em operação de 130 autocarros e 4 
automotoras. Esta frota permitirá o transporte de 1.200 passageiros, em cada viagem, de hora em hora. 

121. Trata-se dum projecto integrado de Metro-Bus, em parceria com o sector privado, que iniciou as suas operações 
no dia 18 de Dezembro de 2017. Este projecto irá incrementar o número de passageiros transportados, melhorar o 
nível de segurança e comodidade dos passageiros, reduzir o tempo de viagens e de espera nas paragens e, por fim, 
melhorar o horário das carreiras. 

122. Criámos a Agência Metropolitana de Maputo, cuja função é coordenar, organizar e regular toda actividade de 
transporte público nos municípios de Maputo, Matola, Boane, e no distrito de Marracuene e áreas circunvizinhas. 

123. Igualmente, foram introduzidos comboios de passageiros e mercadorias nas Linhas Férreas Cuamba/Entre-
Lagos e Cuamba/Lichinga, na Província do Niassa, que irão impulsionar a actividade sócio-económica. 

124. No âmbito da aviação civil, desenvolvemos acções conducentes à retirada do país da Lista Negra da União 
Europeia. Desenvolvemos, igualmente, acções no âmbito da reestruturação da Companhia de Bandeira – LAM, 
impulsionando a parceria público-privado. 

125. Celebrámos Acordos de transporte aéreo com a França e Vietname, e a entrada de novos operadores aéreos no 
mercado nacional, com impacto na melhoria da oferta de serviços, incremento do volume de tráfego de passageiros 
e carga, bem como no desenvolvimento do Turismo. 

x.       Telecomunicações 

126. No quadro da implementação do Projecto de Migração da Radiodifusão de Analógico para Digital, estão 
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instalados 60 novos emissores digitais e novos equipamentos em 10 Estúdios, em todas as Capitais Provinciais - 
excepto Maputo, que vai ter 3 novos Estúdios. Este projecto vai aumentar a cobertura do sinal de televisão dos actuais 
30% para mais de 70% da população moçambicana, aumentando a qualidade do sinal e diversificando os conteúdos. 

127. Aprovámos este ano o processo de Fusão entre as empresas Moçambique Celular-MCEL e Telecomunicações de 
Moçambique –TDM. 

128. Pretendemos, com esta medida, fazer o saneamento financeiro e criar condições para a sua sustentabilidade 
económica e financeira, reposicionando-as na liderança do mercado de telecomunicações. 

129. Reconhecemos que se trata de um processo complexo. Esperamos, contudo, que, até finais do próximo ano, 
estejam criadas as condições necessárias para a convergência das duas empresas nas áreas de infraestruturas, 
sistema comercial e vendas, sistemas tecnológicos e de informática, e recursos humanos, salvaguardando os direitos 
dos trabalhadores. 

xi.      Turismo 

130. O turismo constitui um sector estratégico para alavancar a economia, pelos seus impactos directos e indirectos 
na geração do emprego e criação da renda. 

131. Para estimular o desenvolvimento do turismo e melhorar a qualidade de serviços, temos apostado na divulgação 
das potencialidades turísticas do país através de exposições e conferências, bem como na formação de profissionais 
em diferentes áreas de promoção do Desenvolvimento Turístico Comunitário e da Economia Local. 

132. Continuamos determinados em remover as barreiras que limitam o desenvolvimento deste sector, com destaque 
para a atribuição do visto de fronteira. 

133. Temos estado a promover as potencialidades e oportunidade de investimentos no turismo e serviços afins, e 
a criar as bases para o incremento da competitividade do turismo nacional. A título de exemplo, realizamos a Feira 
Internacional do Turismo de Moçambique – FIKANI, na cidade de Maputo. 

134. Este tipo de eventos tem permitido que o país seja referenciado como um destino turístico de eleição e a sua 
distinção em organismos internacionais. 

135. Por outro lado, durante o presente ano, aumentámos a nossa capacidade de alojamento, com a entrada em 
funcionamento de 117 novos empreendimentos turísticos, representando um crescimento de 9.3 porcento em 
relação ao ano passado, e um acréscimo de 1345 camas, perfazendo, actualmente, um total de cerca de 58 mil camas. 

136. O número de empregos, directos e indirectos, também registou um incremento de 11 porcento, em relação a igual 
período de 2016. Hoje, o sector do turismo emprega mais de 60 mil trabalhadores, sendo um dos que mais oferece 
em emprego aos moçambicanos. 

137. O conjunto de medidas adoptadas, aliado ao clima de tranquilidade que actualmente vivemos, resultou num 
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crescimento do número de visitantes, atingindo a cifra de 1.1 milhão de turistas, nacionais e estrangeiros. 

xii.       Infra-estruturas Económicas e Sociais 

138. As infra-estruturas económicas e sociais são o alicerce do desenvolvimento, e desempenham um papel 
indispensável na promoção e dinamização da produção, desenvolvimento da economia e bem-estar, com maior 
enfoque sobre as zonas rurais. 

139. Nesse sentido, e apesar das limitações existentes, envidámos esforços para assegurar investimentos públicos 
prioritários na construção, reabilitação e manutenção de estradas, pontes e infra-estruturas sociais. Destaque deve 
ser dado à reposição de emergência das estradas e pontes destruídas pelas cheias nas regiões Centro e Norte do país. 

140. Concluímos a construção de 22 pontes, sendo 13 localizadas nas Províncias da Zambézia e Niassa, e 9 nas 
Províncias de Manica e Sofala. Esta nova condição permitirá a circulação de pessoas e bens, assegurando a ligação 
entre as províncias e entre estas e os países vizinhos do hinterland, bem como com os principais portos e mercados 
agrícolas. 

141. Prosseguindo com a construção da estrada circular de Maputo, destacamos a conclusão e entrada em 
funcionamento da Ponte sobre o Rio Incomáti, ligando a Vila de Marracuene à Macaneta. 

142. Estas obras contribuíram para a melhoria da circulação de pessoas e bens, para além da dinamização da 
actividade económica, com destaque para a agricultura, pesca, comércio e turismo. 

143. Registamos avanços significativos na construção da ponte Maputo-KaTembe e das estradas adjacentes, Maputo-
Ponta do Ouro e Bela Vista-Boane, que vão contribuir para uma maior integração regional, reduzindo o tempo de 
viagem de 6 horas para 2 horas. 

144. Concluímos a asfaltagem do troço Ribáuè-Malema, que tem assegurado a circulação de pessoas e bens, reduzindo 
o tempo de viagem de 8 para 3 horas, viabilizando a circulação de pessoas e o escoamento dos excedentes agrícolas. 

145. As obras da estrada Cuamba–Lichinga, nos troços Muita-Massangulo e Massangulo-Lichinga, já estão em curso, 
enquanto procuramos iniciar o terceiro troço. A conclusão destas obras está prevista para os finais de 2019. 

146. Há poucos dias iniciámos as obras de construção da estrada Nampula-Nametil, uma via essencial para a ligação 
com os distritos de Moma, Angoche e Mogovolas, que contribuirá para a dinamização da actividade económica. 

147. Prosseguimos com as obras de reabilitação da estrada N6, Beira-Machipanda, que inclui a construção de uma 
nova ponte sobre o Rio Púnguè, tendo sido concluídos 225 km, dos 287 km previstos. 

148. Esta estrada constitui um dos mais importantes corredores de desenvolvimento do país, pois permite a ligação 
entre as Províncias de Sofala, Manica e Tete, bem como dos países do hinterland ao Porto da Beira e à Estrada Nacional 
Número Um, assegurando a circulação de pessoas, bens e mercadorias naquela região estratégica para o país. 
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xiii.       Água e Saneamento

149. O Governo está empenhado na provisão de serviços seguros de abastecimento de água nas zonas rurais e 
urbanas, através da construção de fontes dispersas, sistemas de abastecimento de água e construção de infra-
estruturas de armazenamento de água. 

150. No domínio da água e saneamento, reabilitámos o descarregador de fundo da Barragem de Massingir, na 
Província de Gaza. Esta obra vai disponibilizar água para a irrigação de 34 mil hectares do regadio de Chókwè. Esta 
infraestrutura vem, igualmente, melhorar a capacidade de gestão das ondas de cheias, mitigação da seca e contribuir 
para a segurança alimentar. 

151. No âmbito do abastecimento de água, construímos e reabilitámos 1.700 fontes e 10 Sistemas de Abastecimento 
de Água. Além disso, efectuámos ligações domiciliárias e a construção de fontanários que estão a beneficiar mais de 
570 Mil pessoas adicionais, em todo país. 

152. Reabilitámos a Drenagem do Rio Chiveve, com o objectivo de restaurar a ligação com as águas do mar, através 
de um canal com um sistema de comportas, que controla as entradas e saídas das águas do rio. Esta obra contribui 
também para o controle das águas pluviais, minimizando a ocorrência de inundações e melhorando as condições de 
saneamento da cidade. Cerca de 150 mil pessoas beneficiam-se deste sistema. 

153. Reabilitámos a Barragem de Macarretane, que contribui para a regularização dos caudais, permitindo melhor 
disponibilidade de água para a irrigação do Regadio do Chókwè, e a viabilização do abastecimento de água à Vila de 
Chilembene. 

154. Em resultado das baixas precipitações que assolam a região sul do país, e para fazer face à crise de água que 
se verifica na zona metropolitana de Maputo, está em implementação o Programa de Emergência, que consiste na 
construção de 46 furos de água em vários bairros de Maputo e Matola, dos quais, 36 já foram concluídos. 

155. Além da construção desses furos, foram reactivados 22 sistemas de água e, paralelamente, está a ser instalada 
uma conduta adutora de água, com 95 quilómetros de extensão, da Barragem de Corrumana ao Centro Distribuidor 
da Machava. 

xiv.       Industrialização 

156. A indústria, como factor impulsionador da economia nacional, continua a ser determinante para a transformação 
estrutural da economia, melhoria da competitividade e integração do país no mercado internacional. 

157. O sector industrial contribuiu para o PIB em 8.6 por cento, uma cifra superior às expectativas apresentadas em 
2016, que se situavam em 5,1 por cento. 

158. O desempenho positivo do sector industrial foi impulsionado, principalmente, pelas produções Alimentar, 
Bebidas, Tabaco, Minerais Não Metálicos, Metalurgia de Base e Outras Indústrias de Transformação. 
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159. Foi nossa decisão estimular a industrialização orientada para a modernização da economia e para o aumento 
das exportações e substituição das importações. Foi assim que aprovámos a nova Política e Estratégia Industrial, 
instrumento que define as prioridades e directrizes para a modernização do País. 

Foi também assim que introduzimos reformas no quadro regulatório, para criar um ambiente de negócios mais 
favorável ao sector produtivo. 

160. No que se refere à expansão dos operadores privados, registámos a entrada em funcionamento de 97 novos 
estabelecimentos industriais, sendo 2 de grande dimensão, 1 de Média Dimensão, 77 de pequena dimensão e 17 de 
micro dimensão. Esta expansão dos operadores contribui para a criação de cerca de 3 mil novos postos de trabalho. 

161. Importa sublinhar que, no segundo semestre deste ano, inauguramos, na Cidade de Matola, Província de Maputo, 
a maior panificadora de financiamento privado, “A ESPIGA D’OURO”, com capacidade instalada de mais de 1,8 milhões 
de pães por dia. 

162. Ainda este mês, entrou em funcionamento na Cidade de Nacala, Província de Nampula, uma fábrica de 
processamento de farinha de trigo e sêmea – MEREC Industries Moçambique Lda., com uma capacidade de produzir 
250 toneladas por dia. Esta unidade irá aumentar a disponibilidade da matéria prima para a indústria de panificação 
e de ração animal. 

163. Prosseguimos com a inspecção das actividades económicas, tendo inspeccionado, no corrente ano, cerca de 
18 mil estabelecimentos económicos. Daqui resultou uma melhoria da qualidade dos serviços prestados, uma maior 
observância das normas de saúde e higiene, e uma proteção da saúde dos consumidores. 

164. Organizámos a participação das empresas nacionais em feiras e exposições nacionais, internacionais e missões 
comerciais, tendo, neste domínio, realizado a Quinquagésima Terceira Edição da FACIM, onde participaram expositores 
nacionais, internacionais e missões comerciais. 

xv.       Comércio 

165. No sector de comércio, registámos a comercialização de cerca de 2,6 milhões de toneladas de cereais, o que 
representa um incremento de 15% em relação ao realizado no período anterior. 

166. Iniciámos o processo de reestruturação do Instituto de Cereais de Moçambique. Pretendemos que esta 
instituição seja cada vez mais interventiva e efectivamente desempenhe o seu papel de comprador de último recurso 
junto aos agricultores do sector familiar. 

c) SITUAÇÃO SOCIAL 

i.       Ensino Geral 

167. A educação é um factor-chave para o desenvolvimento do país e para o combate à pobreza. Representa um 
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instrumento para afirmação e integração do indivíduo na vida social, económica e política. 

168. No presente exercício sócio-económico, contratámos 8.085 novos professores para todo o sistema educativo, 
dos quais, cerca de 90 por cento, para o Ensino Primário. Este reforço contribuirá para acelerar a redução da média 
nacional do rácio de alunos-professor, nos próximos anos. 

169. Não obstante a situação económica que o País atravessa, asseguramos o pagamento de salários a todos os 
Professores. Relativamente às horas extras, prosseguem esforços com vista ao seu pagamento, logo que se conclua 
o apuramento da legalidade das despesas. 

170. No ano prestes a findar, concluímos a edificação de 218 novas salas de aula para o Ensino Primário, bem como 
a construção, de raiz, de três novas Escolas Secundarias, em Mecúfi e Namuno, na província de Cabo Delgado, e 
Lichinga, na província de Niassa. 

171. Adquirimos e distribuímos, em todo o País, 69 mil novas carteiras escolares duplas, manufacturadas com madeira 
de origem nacional, beneficiando mais de 162 mil alunos. Deste modo, estamos a materializar o compromisso por nós 
assumido de tirar do chão milhares de crianças em todo o país, contribuindo para a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem. 

172. Adquirimos e distribuímos, gratuitamente, 15 milhões de livros escolares em todas as escolas primárias do país, 
cobrindo um universo de seis milhões de alunos. 

173. Os investimentos conjugados na contratação de novos professores, na construção de novas salas de aula, no 
apetrechamento em carteiras e na distribuição de livros escolares contribuíram para que cerca de 6 milhões de 
alunos tivessem acesso ao Ensino Primário, e mais de 753 mil frequentassem o Ensino Secundário, em todo o País. 

174. Estes números representam um incremento no acesso ao Ensino na ordem de 4 e 9 porcento, respectivamente, 
em relação ao ano em que iniciamos a nossa governação. Estes números são a prova da nossa RESILIÊNCIA no meio 
de todas as adversidades. Estes números consubstanciam um dos compromissos deste ciclo de governação, que é o 
desenvolvimento do Capital Humano. 

ii.       Ensino Técnico Profissional 

175. O nosso país ainda se depara com um défice significativo de técnicos profissionais com competências adequadas 
e com habilidades especializadas em diferentes áreas do conhecimento. 

176. Face a esta situação, aprovámos recentemente a Lei de Educação Profissional, que cria a Autoridade Nacional 
de Educação Profissional. Para materializar os comandos emanados da Lei, aprovámos o Regulamento do Fundo 
Nacional da Educação Profissional e o Regulamento sobre Licenciamento das Instituições de Educação Profissional. 

177. Mercê destas medidas, o efectivo escolar no Ensino Técnico Profissional passou de 76.100, em 2016, para 83.890 
alunos em 2017, tendo o percentual de raparigas registado uma evolução de 42 porcento para 45.2 porcento, no 
mesmo período. 
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178. No período em análise, concluímos a construção e apetrechamento dos institutos agrários de Majune, no Niassa; 
Balama, em Cabo Delgado; bem como a reabilitação e ampliação da Escola Profissional de Murrupula, em Nampula. 

Todo este reforço resultou em 1.250 novos ingressos, contribuindo para a formação de jovens capacitados para 
enfrentar o mercado do emprego. 

179. No quadro das acções em curso, visando melhorar a qualidade do ensino superior, foram realizadas 133 
inspecções, tendo determinado a suspensão das actividades de 25 instituições, por não reunirem os requisitos 
mínimos para o seu funcionamento. 

180. Na mesma perspectiva, foram concedidas 304 bolsas para estudos em Pós-graduação de docentes e 
investigadores. 

iii.       Saúde 

181. O perfil epidemiológico do País é dominado, por um lado, pelo elevado peso das doenças transmissíveis (HIV/
SIDA, Tuberculose, malária e outras) e, por outro, pelas doenças não transmissíveis (doenças cardiovasculares, 
hipertensão arterial e outras). 

182. O cancro, as diabetes, o trauma, as doenças mentais, e outras, pelos seus níveis de prevalência, estão a tornar-se 
num problema de Saúde Pública. O Governo encarra este problema como grande desafio, e iniciou a promoção das 
campanhas de educação pública, feiras de saúde e capacitação permanente dos profissionais de saúde. 

183. No âmbito da expansão da rede sanitária e melhoria de serviços de saúde, destacamos a entrada em 
funcionamento de 29 Centros Saúde tipo II, maioritariamente nas zonas rurais. Em paralelo, procedemos à alocação 
de 45 ambulâncias, o que está a contribuir para a redução das distâncias percorridas pela população que carece de 
apoio médico. 

184. No âmbito de investimento na formação de profissionais de saúde, construímos no Infulene, na Província de 
Maputo, o primeiro Instituto de Ciências de Saúde pós-Independência, que já se encontra em funcionamento. Este 
centro tem capacidade para formar, anualmente, cerca de 900 técnicos de saúde das diferentes áreas. 

185. Como resultado destas medidas, reduzimos de forma significativa a taxa de mortalidade infantil, encontrando-
se Moçambique, desde 2015, no Grupo das 10 nações do Mundo com programas mais avançados nos esforços de 
redução de óbitos. 

186. Continuamos a trabalhar com vista a garantir o acesso da nossa população ao sistema nacional de medicamentos, 
em particular nas medidas de protecção da saúde materno-infantil.

187. Com satisfação, podemos afirmar que o País tem vindo a registar avanços no sistema nacional de saúde, o que 
é evidenciado pela melhoria da esperança média de vida. Tal resulta das medidas consistentes que o Governo vem 
adoptando para a promoção da saúde pública. 
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iv.       Emprego 

188. A Política de Emprego aprovada visa a promoção do emprego e a melhoria da produção e produtividade, que 
constituem desafios da agenda do Governo. Iniciativas diversas resultaram na criação de mais de 292 mil empregos, 
beneficiando cidadãos maioritariamente jovens. 

189. No âmbito da melhoria dos níveis de empregabilidade, criamos o Observatório do Mercado do Trabalho, que 
permite ao país dispor de melhor conhecimento das potencialidades e ofertas de emprego. 

190. Em parceria com o sector privado, abrimos as portas para os jovens recém-graduados poderem ser expostos à 
indução laboral, com a realização de aproximadamente 3.500 estágios pré-profissionais. 

191. No domínio da segurança social, lançámos a plataforma informática M-CONTRIBUIÇÃO, “Minha Contribuição, 
Meu-Benefício”, onde mais de 187.000 trabalhadores já fizeram consultas e obtiveram respostas directas do sistema, 
tornando o trabalhador num verdadeiro fiscal da sua situação contributiva. 

192. Como resultado da conjugação de esforços públicos e privados, mais de 116 mil cidadãos, maioritariamente 
jovens, adquiriram competências profissionais, tendo sido absorvidos pelo mercado de trabalho, como trabalhadores 
por conta própria ou por conta de outrem. 

193. Na sequência da articulação com as autoridades sul-africanas de previdência social, lográmos localizar mais 
de 1.800 antigos mineiros, ou suas viúvas e dependentes, nas Províncias de Inhambane, Gaza e Maputo, tendo sido 
pagos cerca de 938 milhões de meticais, valor que está a dinamizar as economias locais. 

194. Temos ainda o orgulho de referir que uma medida histórica foi enfim materializada: a abertura, em Moçambique, 
na província de Gaza, dos escritórios do Fundo de Pensões Sul-Africano para Mineiros. Assim, hoje, antigos mineiros, 
as suas viúvas e ou seus dependentes já não passam pelo sofrimento de ter que se deslocar à África do Sul para tratar 
das suas pensões. 

v.       Acção Social 

195. O Governo tem estado a priorizar a alocação orçamental aos programas de protecção social básica, direccionados 
à população vulnerável, reforçando a assistência social às pessoas mais carenciadas. 

196. Neste âmbito, assistimos mais de 400 Mil Agregados Familiares, em diferentes programas sociais, e mais de 1 
Milhão de crianças, em situação vulnerável. 

197. Havendo segmentos da população que ainda vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade, continuamos a 
expandir os programas de segurança social básica. A nossa intenção é abarcar cada vez mais pessoas e assegurar o 
desenvolvimento das capacidades da pessoa vulnerável, com capacidade para o trabalho. 

198. Relativamente à promoção da equidade e igualdade do género, foram capacitadas 958 pessoas, 168 Associações, 
maioritariamente constituídas por mulheres, e realizadas 74 feiras locais de venda de produtos agrícolas produzidos 
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por mulheres. 

199. No que diz respeito à protecção e materialização dos direitos da criança, prestámos assistência multiforme a 164 
mil crianças em situação difícil, com enfoque no atendimento pré-escolar, nos infantários e centros de acolhimento. 

200. No âmbito de assistência aos combatentes, atribuímos: 

• 6.563 Pensões aos Veteranos da Luta de Libertação Nacional e combatentes da Defesa da Soberania e Democ-
racia; 

• 1.452 Bolsas de estudo aos combatentes e seus filhos; e 

• 2.598 uniformes aos veteranos da Luta de Libertação Nacional, e 1.042 cartões de identificação do combatente. 

201. Foram ainda financiados, através do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional, 133 projectos no valor de mais de 
3.6 milhões de meticais. 

vi.       Arte e Cultura 

202. Investir na Cultura é uma forma de valorização da nossa identidade, como Povo e Nação, com toda a diversidade 
que nos caracteriza e nos enriquece. 

203. Neste ano, realizámos o Primeiro Fórum Nacional das Indústrias Culturais e Economia Criativa, que permitiu 
vincar o potencial artístico-cultural e criativo como factor de desenvolvimento. 

204. Visando incentivar, promover e disciplinar o desenvolvimento das actividades audiovisuais e cinematográficas 
comerciais no País, aprovámos o Regulamento da Lei do Audiovisual e do Cinema. 

vii.       Juventude e Desportos 

205. Com vista a promover hábitos saudáveis da população jovem, e contribuir para redução dos índices de 
seroprevalência, formamos 1.597 activistas e sensibilizámos cerca de 500 mil jovens em matérias de Saúde Sexual e 
Reprodutiva, HIV, álcool e outras drogas. 

206. Realizámos de 14 a 23 de Julho de 2017, na Cidade de Xai-Xai e na Vila Municipal da Macia, o XIII Festival Nacional 
dos Jogos Desportivos Escolares, que contou com a participação de 1.386 alunos/atletas. 

viii.     Desporto Federado 

207. Ainda no domínio do Desporto Federado, financiámos o movimento associativo desportivo e participamos em 
competições internacionais, tendo sido assinados 64 contratos-programa, a nível central e provincial. 
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208. Este financiamento contribuiu para a formação de 1.069 agentes desportivos, a nível central e provincial, e 
a participação de Moçambique em vários eventos desportivos, a nível nacional, regional e internacional. Nestes 
campeonatos arrecadamos um total de 62 medalhas, das quais 13 de Ouro, 20 de Prata e 29 de Bronze. 

d) CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO 

Ilustres Deputados, 

Digníssimos Mandatários do Povo, 

i.      Justiça 

209. A Consolidação do Estado de Direito Democrático e de Justiça Social é determinante para a implementação de 
políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento social e económico. 

210. Neste quadro, pautámos pela adopção de medidas que conduzam à melhoria na prestação de serviços públicos 
e o reforço da integridade das instituições da Administração da Justiça. Neste quadro, destacamos a implantação do 
Sistema Electrónico de Registo Civil e Estatísticas Vitais. 

211. Visando assegurar uma Justiça mais próxima, mais justa e ao alcance de todos, providenciamos assistência 
jurídica e patrocínio judiciário aos cidadãos economicamente carenciados, construímos e reabilitamos infra-
estruturas, com destaque para: 

• Palácio da Justiça de Guro, na Província de Manica; 

• Conservatórias de Chókwè, na Província de Gaza; Angoche, Moma, Mogovolas, Murrupula e Malema, na Província 
de Nampula; e 

• Estabelecimento Penitenciário Especial de Recuperação Juvenil de Boane, Província de Maputo. 

ii.      Governação Participativa 

212. No âmbito da governação participativa e inclusiva, realizámos a Terceira Edição de Visitas Presidenciais, onde 
interagimos com o nosso Povo nas capitais provinciais e Cidade de Maputo, tendo percorrido 47 distritos, 6 distritos 
municipais, 22 postos administrativos, 18 localidades e 4 povoações. 

213. A ocasião serviu para auscultar a população na busca conjunta de soluções rumo ao desenvolvimento integrado 
e sustentável, consolidação da Unidade Nacional, reforço da Paz e na implementação do Programa Quinquenal do 
Governo e do Plano Económico e Social 2017. 

214. As visitas presidenciais constituíram também momentos privilegiados para mobilizar a população a aumentar a 
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produção e produtividade, sobretudo nas áreas agrícola, pesqueira e turística.

iii. Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública 

215. Para a melhoria da gestão dos Recursos Humanos do Estado, continua a decorrer o processo regular de Prova 
de Vida. De um total de 357.430 Funcionários e Agentes do Estado, mais de 90 porcento já fizeram a prova de vida. 

216. De modo a adequar o quadro legal de gestão de Recursos Humanos à conjuntura e demanda actuais, procedemos 
à revisão do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, um instrumento fundamental para a modernização 
da Administração Pública. 

iv.      Corrupção 

217. No domínio da Prevenção e Combate à Corrupção, declaramos uma guerra sem tréguas contra este mal, pautando 
pela tomada de medidas de prevenção, tais como a realização de palestras e seminários, que abrangeram mais de 9 
mil funcionários e agentes do Estado e a sociedade, em geral. 

218. Exortámos os servidores superiores do Estado a procederem à entrega das declarações de bens, no quadro da 
implementação da Lei da Probidade Pública. 

219. No domínio do controlo interno, destacamos as seguintes intervenções: 

• pagamento de serviços por cobrança automatizada; 

• auditorias às contas de 103 instituições do Estado; 

• apreciação de 241 Contas de Gerência; e 

• fiscalização de mais de 20 mil processos relativos à legalidade dos actos e cerca de 4 mil contratos, todos envol-
vendo a Administração Pública. 

220. Como forma de desencorajar comportamentos e práticas inadequadas, foram instaurados cerca de 1.400 
processos disciplinares em toda a Administração Pública. Dessa intervenção, resultou a aplicação de penas em 988 
processos, que culminaram com 219 expulsões, 198 demissões, 89 despromoções, 234 multas, 103 repreensões 
públias e 145 advertências. 

221. Por outro lado, foram instaurados 796 processos por diversos crimes de corrupção, tendo sido acusados 474. 

Ilustres Deputados, 

222. Tomamos esta oportunidade para reiterar as orientações emanadas aquando da realização da reunião com 
os gestores intermédios da administração pública, na qual destacamos o papel destes na prevenção e combate à 
corrupção, como parte integrante da nossa estratégia. 

223. O combate contra a corrupção é uma luta de todos nós, desde o Governo, o Parlamento, o Judiciário, os Órgãos de 
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Comunicação Social, o Sector Privado, os Parceiros de Cooperação, as Confissões Religiosas, os Líderes Comunitários 
e a Sociedade Civil como um todo. 

224. Sabemos que a guerra contra a corrupção está ainda longe de ser terminada. Estamos a instalar mecanismos 
que contrariam e negam o caminho do suborno. A nossa intenção é fazer com que a moralidade, na gestão dos bens 
públicos, se torne numa cultura, num modo de viver de todos os moçambicanos. 

v.      Ordem e Tranquilidade Públicas 

225. Em matéria de prevenção e combate à criminalidade, realizamos mais de 2.4 milhões de patrulhas que 
contribuíram para que a PRM obtivesse uma resposta policial na ordem de 85%, ao esclarecer 14.136 casos criminais 
dos 16.576 registados. 

226. No âmbito da ligação Polícia-Comunidade, realizámos cerca de 13 mil reuniões, tendo coberto um universo de 
mais de 738 mil participantes. 

227. No quadro do combate ao crime organizado, a nossa actuação permitiu reduzir a ocorrência dos crimes de raptos 
e de tráfico de drogas, tendo no corrente ano registado 10 casos contra 42 casos de raptos, em 2015. 

228. Todavia, temos a lamentar o assassinato bárbaro do Edil da Cidade de Nampula, Mahamudo Amurane, que chocou 
não só os munícipes daquela urbe, como também todo o povo moçambicano que, naquele fatídico dia, celebrava o dia 
da Paz e Reconciliação Nacional. 

229. Encorajámos as autoridades judiciárias a prosseguirem as investigações que conduzam ao esclarecimento 
célere e a devida responsabilização dos autores deste acto hediondo. 

230. No que se refere à prevenção e combate aos acidentes de viação, foram realizadas cerca de 6 milhões de 
fiscalizações, paralelamente às operações de controlo de velocidade e alcoolemia, o que contribuiu para a redução 
do número de acidentes de viação de 1.951, em 2016, para 1.327, em 2017. Lamentámos o facto destes indicadores 
continuarem tão altos. 

231. Quanto ao socorro e salvamento de vítimas de acidentes, incêndios e calamidades, afectámos 20 viaturas de 
combate a incêndios, diversos meios e equipamentos de protecção contra incêndios e outros riscos, às Províncias de 
Niassa, Cabo Delgado, Zambézia, Tete, Manica, Inhambane, Gaza, Nampula e Sofala. Com esta acção, melhoramos a 
capacidade de resposta do Serviço Nacional de Salvação Pública, a nível nacional. 

e) COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

232. No que concerne ao reforço da cooperação bilateral e multilateral, consolidámos as relações com países amigos, 
com as visitas que efectuámos aos países da SADC, Estados Unidos da América, Holanda, Cuba e Japão. 

233. Ainda no contexto político diplomático, são de salientar as visitas de altos dignitários estrangeiros ao país, com 
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destaque para o Presidente da Turquia e o Presidente do Ruanda. Estas visitas foram uma oportunidade para a troca 
de informações e reforço das relações bilaterais. 

234. Continuamos a assistir às comunidades moçambicanas na diáspora, facilitando a obtenção de documentos de 
identificação através das brigadas que se deslocam aos respectivos países. 

235. Durante o ano, reforçámos as nossas relações de amizade e de cooperação com outros Estados e no contexto 
das organizações internacionais. Reafirmamos a nosso compromisso nos esforços da Paz e do desenvolvimento 
internacional, assegurando a defesa dos mais altos interesses da Nação moçambicana. 

III. DESAFIOS FUTUROS 

Moçambicanas e Moçambicanos, 

236. Os desafios são enormes e não se colocam apenas ao nosso Governo, mas a cada um de nós. A consolidação da 
Paz e da democracia, e o desenvolvimento económico e social dependem do contributo de cada cidadão. 

237. Em 2018 continuaremos empenhados nas áreas prioritárias, isto é, na Agricultura, Energia, Infraestruturas e 
Turismo, como forma de acelerar o crescimento da nossa economia. 

238. Não largaremos o cajado, vendo moçambicanos a passarem privações e sem acesso aos serviços básicos de 
saúde. Continuaremos sem sono enquanto existirem crianças a estudar em condições precárias. 

239. Não descansaremos até que as nossas exportações sejam iguais ou superiores às importações. 

240. É por isso que, vezes sem conta, exortámos ao incremento da produção agrária, exortamos à melhoria da 
eficiência e produtividade do nosso sector empresarial, em todo o domínio da economia: na indústria, comércio, 
serviços e toda multiplicidade de actividades, das quais depende o crescimento da nossa economia e o bem-estar 
dos moçambicanos. 

241. Estes são apenas alguns dos desafios que nos esperam, e que certamente estão já acautelados ao nível do Plano 
Económico e Social e Orçamento de Estado para 2018, recentemente aprovados nesta Magna Casa. 

242. Mesmo em tempo de grandes adversidades, iremos honrar o nosso compromisso de tudo fazer para melhorar 
as condições de vida dos moçambicanos. 

243. Iniciámos a nossa apresentação afirmando que nós, os moçambicanos somos RESILIENTES. Esta RESILIÊNCIA 
permite que sejamos optimistas na avaliação do nosso presente e do nosso futuro.   

Na esperançosa perspectiva dos resultados da campanha agrária 2017-2018, com base nos investimentos privados 
no transporte de carvão de Tete-Nampula, com base no projecto de ferro de Tete, com base na indústria de bebidas 
na Província de Maputo e, finalmente, com base nas medidas de mobilização de receitas e de contenção de despesas 
públicas, apraz-me comunicar o levantamento da suspensão dos actos administrativos e anunciar o pagamento, na 
integra, do décimo terceiro mês, em Janeiro de 2018, aos nossos funcionários públicos. 
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244. Esta decisão não é sinónimo de que a situação económica do país está restabelecida, mas que não podemos 
desistir de comemorar as pequenas vitórias na luta conjunta que travamos contra a pobreza. 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Senhora Presidente da Assembleia da República, 

Ilustres Deputados, 

Caros Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

245. Acabámos de passar em revista o trabalho realizado em 2017 e a resenha das principais acções de impacto nos 
três anos da nossa governação. 

246. Permitam-me que preste aqui homenagem a todos os moçambicanos que deram, uma vez mais, prova de que 
são um povo que sabe o que quer e que sabe como conquistar os seus direitos. Toda a nossa História prova que 
somos, acima de tudo, um povo que não se deixa manipular. Com humildade, inclino-me perante o valor, a honra e a 
dignidade dos moçambicanos, meus compatriotas. 

247. Dissemos, no início, que a verdade seria o único critério que nos iria orientar nesta revisão crítica. Dissemos 
também que eram imensos os desafios que se colocavam no nosso caminho. Muitos desses desafios são todos eles 
igualmente urgentes e cruciais: a conquista definitiva da paz, a consolidação da unidade, a luta contra a corrupção, 
contra a desigualdade e contra a pobreza. 

248. Podemos dizer com todo o rigor: sabemos do quanto temos ainda que enfrentar. Mas estamos conscientes do 
imenso trabalho realizado. Podemo-nos sentir, caros compatriotas, orgulhosos do quanto foi realizado. Esse orgulho 
deve ser de todos nós. Esse orgulho pertence a todos os moçambicanos, pertence às decisões sábias emanadas 
desta magna casa. 

249. Por tudo o que juntos fizemos, quero agradecer a todos os moçambicanos, a todas as forças vivas da nossa 
pátria e, em particular, aos membros desta nobre casa. O nosso desempenho conjunto só pode ser um motivo de 
vaidade. Esse nosso desempenho mostra quanto empenho a nossa pátria espera ainda da nossa parte. Uma vez mais, 
saberemos cumprir, saberemos vencer. 

250. Todos sabemos da difícil situação que a economia internacional atravessa. Todos conhecemos as pesadas 
heranças que carregamos da nossa própria História. 
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Compatriotas! 

251. Apesar disso, e porque somos um Povo Resiliente, podemos, com todo orgulho e sem receios, afirmar que o 
Estado da Nação é DESAFIANTE, MAS ENCORAJADOR. 

252. Com a Paz, recolheremos os frutos de uma economia que irá crescer como merece um povo unido, que confronta 
com ousadia os desafios, um povo corajoso e lutador. Esse povo somos nós, moçambicanos de todas as raças, todas 
as etnias, todas as religiões. 

253. A todos esses moçambicanos sem excepção, em Moçambique e na diáspora, desejamos Festas Felizes e um Ano 
Novo cheio de prosperidade. 

Pela atenção que me dispensaram, muito obrigado!




