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República de Moçambique 

Presidência da República 

MENSAGEM DE CONDOLÊNCIAS PELO DESAPARECIMENTO FÍSICO DO ANTIGO 

MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO 

 

Foi com sentimento de profunda consternação que recebi a notícia do falecimento, 

vítima de doença, de Oldemiro Júlio Marques Baloi, antigo Ministro dos Negócios 

Estrangeiros e Cooperação da República de Moçambique.             

Oldemiro Baloi, é um patriota em todas as dimensões, Professor de profissão, gestor 

financeiro, com uma recheada carreira ao serviço do Estado Moçambicano, ocupou 

funções ministeriais nos vários ciclos governativos da República de Moçambique, 

como Vice-Ministro da Cooperação, Ministro do Comércio, Indústria e Turismo e 

Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. 

No quadro da implementação do Acordo Geral de Paz integrou a Delegação do 

Governo na Comissão de Supervisão e Controlo de 1992 a 1994.  

Dinamizou a actividade económica de comércio, indústria e turismo no período pós 

conflito armado, tendo o país conhecido elevados investimentos, com destaque para 

o da MOZAL.  

Prestou um contributo inestimável no impulsionamento da acção diplomática e 

visibilidade regional e internacional do nosso país no concerto das nações e em 

organizações multilaterais como a SADC, CPLP, Commonwealth, Movimento dos 

Países Não Alinhados, União Africana, Nações Unidas, entre outras. 

Oldemiro Baloi, deu toda a sua juventude ao serviço da pátria, tendo desempenhado 

todas as funções que lhe foram incumbidas com muita abnegação, elevado sentido 

de missão, profissionalismo, zelo e espírito patriótico.  

As suas qualidades humanas, de liderança e gestão podem ser revistas nas 

instituições onde serviu e nos excelentes quadros que esculpiu e deixou.  
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Mesmo fora das funções governativas nunca deixou de dar o seu contributo em prol 

da paz, estabilidade e desenvolvimento do seu Moçambique. 

O ultimo contacto que mantive com o compatriota Oldemiro Baloi, foi quando me 

fez a entrega do estudo que pedi dele sobre a Situação de Segurança na Provincia 

de Cabo Delgado – Que Soluções.  

Em nome do Povo, do Governo da República de Moçambique e no meu próprio, 

endereço as nossas mais sentidas condolências e solidariedade à família enlutada e 

todos os amigos e colegas. Que a sua alma descanse em paz eterna. 

Guardaremos, com eterna nostalgia, a sua vida e legado, como fonte de inspiração 

das presentes e futuras gerações de líderes, gestores e patriotas.  

Até sempre, Distinto Compatriota! 

O Presidente da República 

Filipe Jacinto Nyusi 


