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Moçambique: 

A Pérola do Índico1

Permitam-nos que comecemos por saudar a todos os presentes, 
vindos de diferentes quadrantes do nosso belo Moçambique e do 
Mundo, para testemunhar este acto que marca o nascimento da 
Vamizi. Um empreendimento desta magnitude e características 
tem múltiplas vantagens para nós  e é, por isso, motivo de louvor 
e apreço. Destaque vai para as oportunidades para aumentar pos-
tos de trabalho e as nossas receitas públicas. Vai igualmente para 
o potencial deste empreendimento para a promoção da imagem 
positiva de Moçambique:

	como destino seguro de investimento, nacional e interna-
cional;

	como local de lazer preferencial – gostaríamos de partilhar 
com os presentes a nossa emoção ao ver as nossas praias 
e outros locais turísticos a figurarem em revistas de espe-
cialidade e ao sermos agraciados com referências elogiosas 
sobre o nosso potencial turístico. Estas referências teste-
munham que estamos, efectivamente, já na rota do turismo 
internacional.

Por isso, este empreendimento surge, no contexto moçambicano, 
como um novo parceiro na nossa Agenda Nacional de Luta contra a 
pobreza. Esta agenda informa o Plano Quinquenal do Governo e in-
forma o nosso discurso e a nossa acção governativa. É esta Agenda 
que também destaca a área do turismo como uma das principais 
nervuras deste esforço de um Povo para se libertar do flagelo da 
pobreza e construir o seu bem-estar. 

1Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da inauguração da Estancia Turística de Vamizi. Palma, 14 de 

Maio de 2006.
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*****

Nós moçambicanos definimos a nossa Pátria Amada como a Pérola 
do Índico. Fazemo-lo tendo em conta as excelentes condições de 
lazer que temos disponíveis para o deleite dos cinco sentidos dos 
homens e mulheres, amantes  das belezas da natureza. Vamizi tem 
a fiel amostra do que este nosso Moçambique pode oferecer: 

	ela é detentora de vistas exuberantes de paisagens naturais 
e idílicas e de uma rica biodiversidade; 

	a sua culinária caracteriza-se pela diversidade e delícia. 
Consigo também transporta a magia que pode levar qual-
quer cidadão que experimente a nossa gastronomia, a viajar 
pelo Moçambique inteiro e pelo mundo, sentado, nesta pa-
radisíaca Ilha de Vamizi. 

	aqui, como no resto deste Moçambique, somos sempre sau-
dados por uma mescla de aromas que transportam a men-
sagem:

o de tranquilidade;  

o a mensagem sobre a necessidade de se manter sem-
pre a harmonia entre os homens e entre estes e a 
natureza;

	aqui em Vamizi experimenta-se o sentimento de paz interior 
quando se é acordado pela cacofonia e pelo cantarolar soli-
tário dos pássaros de diversas cores e portes, cujos relógios 
biológicos, foram, são e serão sempre de uma impressionan-
te pontualidade;

	aqui em Vamizi temos ao dispor de qualquer sedento de 
prazeres, areia branca da praia e águas cristalinas que não 
agradarão apenas aos pés de quem as explora. Elas serão 
uma experiência memorável que acenará e incitará uma in-
saciável repetição.

Mais do que estas prendas com que a natureza decidiu obsequiar-
nos, e que partilhamos com os nossos visitantes com muito prazer, 
temos um povo maravilhoso e hospitaleiro, sempre disposto a par-
tilhar o seu sorriso: amigável, inesgotável e renovável. São homens 



10

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

e mulheres dispostos a aprender daqueles que trazem experiências 
e saberes de outros quadrantes. Estes, não são apenas predicados 
que encontrarão nas populações de Vamizi. São virtudes que en-
tram na definição do Povo Moçambicano, do Rovuma ao Maputo, do 
Zumbo ao Índico.

Temos, por isso, plena certeza de que os turísticas que escalarão 
Vamizi ou outros pontos desta Pérola do Índico se sentirão sempre 
recompensados pela sua escolha. Aqui também encontrarão espa-
ço para a reflexão e o lazer o que vos permitirá entrarem numa 
relação simbiótica para se maximizarem mutuamente.

*****

O nosso Governo promove e valoriza a preservação da nossa bio-
diversidade, pois assumimos como de capital importância legar às 
gerações vindouras, os recursos com que a natureza nos brindou. 
Para a preservação destes recursos afigura-se fundamental o en-
volvimento do sector privado e das comunidades locais, numa ver-
dadeira parceria com o Governo. As parcerias consolidam-se onde, 
por exemplo:

	as boas relações são promovidas;

	a abertura e a confiança mútua cultivadas; e

	o espírito de complementaridade enaltecido.

Da parte do Governo, o compromisso em consolidar estas parcerias 
é total e irreticente. 

*****

Para terminar gostaríamos de desejar muitos sucessos a este em-
preendimento. Esperamos que também sejam nossos parceiros na 
busca de outros investimentos nacionais e estrangeiros, demons-
trando como as oportunidades de investimento em Moçambique 
são tão imensas como o Índico que lhe banha e variados como a 
sua biodiversidade.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Moçambique:

Construíndo uma sociedade de igualdade de oportuni-

dades e de direitos para todos2

O lançamento da Constituição da República de Moçambique em 
Braille que viemos testemunhar, é um evento que se reveste de 
grande importância e significado na história do nosso maravilhoso 
Povo. Na verdade, na História do Moçambique independente, esta 
é a primeira vez que brindamos os nossos compatriotas portadores 
de deficiência visual com a oportunidade de passarem a ter um 
contacto directo com os seus direitos e deveres constitucionais. 

Este lançamento traduz pois, o compromisso do Governo com as 
políticas de inclusão e de criação de condições que promovem a 
igualdade de direitos e de oportunidades para todos os cidadãos. 
Sintamo-nos animados pelos resultados que este lançamento re-
presenta, e avancemos para traduzir em diversas línguas especiali-
zadas outros documentos de importância vital no aprofundamento 
da cidadania e da consciência de pertença e de participação dos 
cidadãos na construção da nossa Pátria Amada. Referimo-nos, por 
exemplo, à  Língua de Sinais, linguagem natural para os portadores 
de deficiência auditiva.

O nosso compromisso com a edificação de uma sociedade de in-
clusão e de igualdade de oportunidades e de direitos para todos é 
também sublinhado pela série de instrumentos que temos estado a 

2Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, no lançamento da Constituição da República de Moçambique em Braille. 

Maputo, 14 de Agosto de 2008.
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aprovar e pelos programas que temos estado a conceber e a exe-
cutar. De entre estes destaque vai, por exemplo, para:

	a Política para a Pessoa Portadora de Deficiência, que define 
as linhas gerais de actuação e as responsabilidades específi-
cas sectoriais na área da deficiência; 

	o Plano Nacional de Acção da Área da Deficiência que define 
as acções  de intervenção que contribuem para a participa-
ção activa dos compatriotas portadores de deficiência na 
implementação da nossa Agenda Nacional de Luta contra a 
Pobreza.

Outros programas de realce incluem:

	a interpretação televisiva de alguns blocos informativos em 
língua de sinais, na televisão pública, como uma das formas 
de garantir o acesso à informação aos moçambicanos porta-
dores de deficiência auditiva;

	a transcrição, em sistema de leitura Braille, da Lei 5/2002 - 
Lei sobre o Trabalhador e o HIV e SIDA; e

	a integração dos nossos concidadãos portadores de deficiên-
cia no ensino inclusivo, possibilitando a sua educação e for-
mação e consequente melhor  preparação para a vida.

*****

Temos que continuar empenhados para ultrapassar a forma nega-
tiva como alguns dos nossos compatriotas se sentem quando sobre 
eles ou sobre um seu familiar se abate uma deficiência. Quando se 
trate de uma deficiência à nascença, casos há de rejeição do novo 
membro por alguns dos seus familiares ou a restrição dos seus mo-
vimentos para evitar o seu contacto com a vizinhança. Quando se 
trate de uma deficiência contraída já em fase de adulto, o nosso 
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compatriota pode tender à auto-discriminação, à auto-marginali-
zação e à recusa de aceitar a sua nova condição. Com a sua auto
-estima corroída, ele pode passar a considerar-se inválido e inca-
paz de tomar conta de si próprio e de contribuir para o bem-estar 
de Moçambique, o seu Moçambique, o nosso Moçambique. 

Por isso, quer no caso em que o nosso compatriota contrai a de-
ficiência à nascença quer no caso em que a contrai em fase de 
adulto, a sociedade é chamada a dar maior apoio a esses concida-
dãos e às suas famílias, como forma de encorajá-las a ultrapassar 
a sensação de embaraço e a sentirem-se amparados e acarinhados. 
A sociedade é, igualmente, chamada a  ajudar essas famílias a 
resgatarem a sua auto-estima e a encorajar os nossos compatriotas 
portadores de deficiência a assumirem-se como parte do processo 
da construção desta Pátria de Heróis e da Humanidade inteira. 

Temos que nos compenetrar do facto de que se essa deficiência 
recai sobre um vizinho nosso nada nos garante que não precisare-
mos da mesma solidariedade de moçambicano para moçambicano 
quando sobre um nosso familiar tal deficiência recair. É no pe-
destal desta solidariedade e compaixão que saberemos valorizar 
e enquadrar a contribuição de cada um de nós na nossa Agenda 
Nacional de Luta contra a Pobreza.  

Para gerar este sentido de auto-estima e inclusão, o acesso à infor-
mação por parte dos nossos compatriotas portadores de deficiên-
cia revela-se fundamental, particularmente porque lhes habilita 
a melhor se prepararem para o gozo e defesa dos seus direitos. 
Conjugada com a formação, a informação providencia-lhes os ins-
trumentos que lhes permitem uma intervenção de maior qualidade 
e impacto na sociedade. 

Apraz-nos notar que várias associações de compatriotas portado-
res de deficiência, algumas das quais bem representadas nesta ce-
rimónia, estão activas à largura e extensão do nosso belo Moçambi-
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que. Servindo de exemplo para outros moçambicanos, os membros 

destas associações participam de forma organizada: 

	 na multiplicação das nossas realizações; 

	 na exploração das oportunidades que se nos  apresentam; e 

	na superação dos desafios do presente e do futuro. 

Estes associados e outros compatriotas nossos empreendedores as-
sumem-se como cidadãos iguais a quaisquer outros e identificam 
e exploram os seus talentos e habilidades para si próprios e para 
a sociedade. Outros, certamente alguns dos presentes têm exem-
plos vivos, desafiam-se e logram sucesso na busca do apuramento 
dos seus sentidos ou das funções dos membros do seu corpo, como 
forma de superar a deficiência de que são portadores. 

Temos aqui, pois, exemplos de cidadãos que não encaram a de-
ficiência como um obstáculo e inspiram-se no seu sentido de au-
to-estima para, de forma abnegada e entusiástica, fazerem a sua 
parte na luta contra a pobreza e na edificação de uma sociedade 
de justiça social, de igualdade de direitos e de oportunidades e de 
maior inclusão social nesta Pérola do Índico. Eles são o exemplo do 
moçambicano que não se limita apenas a identificar e a contem-
plar um problema: eles participam na sua resolução.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Moçambique:

Multiplicando e diversificando iniciativas para tirar 

vantagens substanciais do Mundial de 20103

Com as recentes eleições autárquicas, a nossa Pátria Amada deu 
mais um importante passo rumo à consolidação do processo de au-
tacização e de participação de mais compatriotas nossos na gestão 
dos assuntos públicos, a nível local. 

O nosso compatriota David Simango deixa, neste quadro, o Con-
selho de Ministros para dar o seu contributo neste processo que 
consubstancia o nosso compromisso com a descentralização. 

Neste caso particular, trata-se de um processo que deve ser sem-
pre caracterizado pelo amplo envolvimento dos munícipes na iden-
tificação dos desafios do presente, na busca de soluções para a sua 
superação e na implementação dessas soluções, concebidas com 
a sua activa participação. Numa palavra, trata-se de um processo 
que deve dar sempre expressão à Governação Aberta e Inclusiva 
que apregoamos, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo.

Para trás, o agora Presidente do Conselho Municipal da Cidade de 
Maputo, deixa um Ministério da Juventude e Desportos com os seus 
diversos sectores revitalizados e galvanizados e a produzirem resul-
tados de crescente impacto. Desses resultados destaque vai para:

	a Declaração de Cheringoma;

	o crescente movimento dos jovens para os distritos;
3Comunicação de Sua Excelência, Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na cerimónia de tomada de posse do Ministro da Juventude e Desportos. 

Maputo, 10 de Fevereiro de 2009.
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	o reforço da capacidade institucional das associações para 
intervirem em acções de educação cívica e patriótica e de 
luta contra a pobreza;

	os diferentes prémios conquistados em diferentes modalida-
des desportivas; e 

	o início das obras do novo edifício do Ministério e do Estádio 
Nacional.

Estes são alguns exemplos do legado que lhe deve orgulhar, no 
presente e no futuro. 

*****

Temos plena certeza que o Ministro Fernando Sumbana Júnior, que 
passa a assumir a Direcção do Ministério da Juventude e Desportos, 
irá dar continuidade a esta obra do seu antecessor, nas suas várias 
vertentes. Ao longo da sua carreira, ele tem demonstrado capaci-
dade de liderar equipas para produzirem resultados de grande im-
pacto, uma cultura de trabalho que, estamos certos, transportará 
para o Ministério da Juventude e Desportos. 

Obter vantagens substanciais da realização do Mundial de 2010, na 
vizinha África do Sul, é um dos grandes desafios da Nação Moçam-
bicana. 

Para além de judoca e Presidente da Federação Moçambicana de 
Judo, o Senhor Ministro Sumbana mantem-se ligado ao desporto e 
ao Mundial de 2010, em particular, por inerência das funções de 
Presidente da Comissão Inter-Ministerial deste grande evento do 
planeta. Temos certeza que saberá liderar os seus pares e a Comis-
são Técnica para mobilizarem parcerias e gerarem o entusiasmo e 
criatividade nacionais suficientes que se traduzam em projectos 
concretos, virados para a exploração das múltiplas oportunidades 
com que a Copa do Mundo vai brindar esta Pérola do Indico. 

Por isso, saudamos o lançamento da Aliança 2010, um mecanismo 
criado precisamente para encorajar o sector privado, a sociedade 
civil e singulares a conceberem e a realizarem projectos que lhes 
tragam vantagens no quadro do Mundial de 2010. 
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Queremos, por outro lado, encorajar maior popularização do nosso 
desporto, assegurando, por exemplo, uma quota para acesso livre 
para as nossas crianças aos recintos desportivos nacionais. 

Um movimento desta natureza, deixaria boas recordações no seio 
das futuras estrelas do desporto moçambicano sobre a preparação 
e realização do Mundial 2010. Continuado depois da Copa Mundial, 
este movimento poderia ajudar a criar mais referências nacionais, 
ídolos que essas crianças possam ver de perto e, por vezes, ouví-los 
de viva voz e, talvez, seguir-lhes no exemplo. Seria, na verdade, 
um investimento do futuro, quer para o desporto nacional, quer 
para as enchentes que sempre precisamos nos nossos recintos des-
portivos.

No Ministério da Juventude e Desportos, o Senhor Ministro Sum-
bana encontrará quadros com energias e capacidade e motivados 
para lhe prestar todo o apoio necessário na prossecução da sua 
nobre missão. Como temos sublinhado, as melhores soluções re-
sultam quase sempre do diálogo e da participação colectiva, num 
trabalho e espírito de equipa.

Reiteramos os nossos agradecimentos ao nosso compatriota David 
Simango pelo papel que desempenhou no crescimento e contínua 
afirmação do sector da Juventude e Desportos dentro da nossa má-
quina Governativa e no seio da sociedade moçambicana. Fazemos 
votos para que a experiência e o saber já acumulados lhe sejam 
muito úteis na sua nobre missão de Presidente do Conselho Munici-
pal da Cidade de Maputo. 

Ao Senhor Ministro Sumbana vão, igualmente, os nossos votos de 
muitos êxitos para a tarefa que acaba de assumir.

Assim, pedimos a todos que nos acompanhem num brinde:

	ao sucesso destes compatriotas nas suas novas missões;

	ao nosso continuado sucesso na luta contra a pobreza; e

	à saúde de todos os presentes.

Muito obrigado pela vossa atenção!



18

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Moçambique:

Reforçando o Estado de Direito e as Instituições e 

cultura democráticas4

Gostaríamos de endereçar ao nosso compatriota Arlindo Arrigo Ma-
quival, Conselheiro recém-empossado, as nossas felicitações pela 
sua eleição, pela Assembleia da República, para integrar o Conse-
lho de Estado, o órgão político de consulta do Presidente da Re-
pública que, de entre as várias matérias de supremo interesse da 
Nação Moçambicana, pronuncia-se sobre:

	a dissolução da Assembleia da República;

	a declaração de guerra, do estado de sítio ou do estado de 
emergência;

	 a realização de referendo, nos termos da alínea c) do artigo 
159 da Constituição da República; e

	a convocação de eleições gerais.

A composição heterogénea deste órgão cria uma oportunidade para 
que beneficiemos de uma diversidade de opiniões, saberes e ex-
periências, reflexos da nossa realidade política, social e cultural. 
Esta diversidade é, em si, uma escola para todos nós, uma oportu-
nidade com que somos brindados para apreendermos as sensibili-
dades que se geram dentro da Nação Moçambicana e que em muito 

4Comunicação de Sua Excelência, Armando Emílio Guebuza, Presidente da República 

de Moçambique, na cerimónia de tomada de posse do membro do Conselho de Estado, 

Arlindo Arrigo Maquival. Maputo, 20 de Fevereiro de 2009.
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nos ajudam a compreender as dinâmicas da nossa sociedade. Esta 
composição contribui ainda para cultivar o Estado de Direito e a 
cultura democrática e para o reforço das instituições democráti-
cas.

O empossado vem enriquecer essa diversidade que caracteriza o 
Conselho de Estado. Contamos, por isso, com o seu valioso con-
tributo na apreciação das matérias trazidas para a atenção deste 
órgão. 

Nesta cerimónia gostaríamos de recordar a figura do Dr David Alo-
ne, que em vida foi membro deste órgão. Ele perdeu a vida quando 
ainda tinha muito para connosco partilhar. Recordamo-nos da sua 
personalidade imponente e da qualidade das suas intervenções no 
Conselho de Estado. Renovamos, neste momento, os nossos senti-
mentos de pesar por esta perda irreparável.

*****
Reiterando as nossas felicitações ao empossado, gostaríamos de 
convidar a todos os presentes a acompanharem-nos num brinde:

	ao sucesso do empossado na sua nova função;

	à saúde de todos os presentes;

	ao reforço das instituições democráticas em todo o nosso 
Moçambique.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Amor a Moçambique:

Uma virtude inexcedível do moçambicano5

É deveras muito agradável quando um filho que a nossa Pátria Ama-
da gerou assume reiterado compromisso, com palavras e actos, de 
fazer a sua parte, e cada vez melhor, na construção deste nosso 
belo Moçambique. 

Por isso, para nós é motivo de grande orgulho ver como o nosso 
compatriota Quessenias Matsombe, com créditos já firmados no 
sector do turismo, decidiu elevar os seus níveis de desempenho 
nesta área de sua eleição, ao lado desses milhões de braços relu-
zindo ao sol do 25 de Junho, por terem arregaçado as mangas para 
lutar contra a pobreza, convictos da sua vitória. Ele reafirma assim 
que ama a sua Pátria Amada, gerando postos de trabalho e renda 
para outros compatriotas nossos. Ele não fica parado para contem-
plar a pobreza a flagelar o nosso maravilhoso Povo ou a lamentar 
que nada está a ser feito para mudar a situação. 

Ele vai à luta contra ela e participa activamente na geração dessas 
mudanças positivas. 

Por isso, para além de termos vindo aqui para expressar o nosso 
júbilo pela inauguração deste empreendimento, de classe e re-
quinte mundiais, um empreendimento concebido e realizado por 
um moçambicano, viemos elogiar a decisão do nosso compatriota 
Quessenias Matsombe por este investimento. 

Ao mesmo tempo, viemos endereçar, de forma directa, os nossos 
votos de muitos sucessos e exortar outros moçambicanos, nesta 
sala e noutros cantos desta Pérola do Índico, para que lhe sigam 
no exemplo. 

5Comunicação de Sua Excelência Armando Emíliob Guebuza, Presidente da República 

de Moçambique, na cerimónia de inauguração do Humula Resort Hotel and Spa. Bile-

ne, 27 de Maio de 2014.
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Ao avançar para um projecto turístico desta envergadura, quilate 
e craveira, ele convida-nos para uma leitura atenta do seu percur-
so. Este é um percurso que nos recorda que o moçambicano pode 
começar pequeno e acabar por chegar muito longe. Basta para isso 
que tenha como alguns dos ingredientes:

	a paixão por aquilo que faz;

	a disciplina empresarial naquilo que faz; e

	o amor pela nossa Pátria Amada quando faz o que faz. 

Esta tarde, no quadro da inauguração deste empreendimento, vi-
sitamos demoradamente alguns dos seus espaços e, em cada expli-
cação, em cada canto e em cada observação que fazíamos, crescia 
o nosso orgulho de ver que o moçambicano pode sonhar alto e 
realizar os seus sonhos. São exemplos como este que sempre nos 
recordam que o moçambicano com auto-estima, liberta-se e liber-
ta o espírito empreendedor que em si habita, para fazer milagres 
que nos projectam como uma Pátria de Heróis.  

Neste quadro, a inauguração do Humula Beach Resort and Spa, 
esta instância turística com condições para oferecer múltiplos ser-
viços desde alojamento, passando pela restauração, reuniões de 
negócios até a conferências de dimensão nacional e internacional, 
vem enriquecer a paisagem deste belo canto do Bilene, de Gaza e 
de Moçambique e elevar a auto-estima de muitos mais moçambica-
nos. Estão, deste modo, criadas as condições de um outro padrão 
para que mais compatriotas nossos e cidadãos de outros países 
escalem Bilene para desfrutarem:

	da sua hospitalidade;

	das suas belas praias de águas mornas e areia branca;

	da riqueza da sua biodiversidade; e 

	da sua culinária sempre disponível para quem aprecia boa 
comida.

Este complexo turístico vem, deste modo, também responder aos 
desafios do mercado e ao apelo do nosso Governo, consubstanciado 
na Política Nacional de Turismo, que incentiva o sector privado a 
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investir em infra-estruturas turísticas em prol do desenvolvimento 
deste sector da nossa economia. 

*****

Moçambique, esta Pérola do Índico, é já muitas vezes capa e refe-
rência, com hipérboles, em revistas sobre viagens e turismo e tem 
estado a atrair diferentes especialidades de turismo com destaque 
para o turismo:

	de sol e praia;

	de negócios;

	de aventura; e

	o cinegético.

Nestas diferentes especialidades, o turismo desempenha um papel 
de grande importância como catalisador do desenvolvimento cul-
tural, social e económico. 

Na verdade, dado ao seu carácter transversal, o turismo: 

	estimula a procura e o crescimento de outros sectores so-
ciais e económicos;

	dinamiza a construção de infra-estruturas; e 

	promove o crescimento de muitos outros sectores da nossa 
economia. 

Para além disso, e também por isso, o turismo é um sector que em-
prega intensamente os recursos humanos dos mais variados níveis 
de escolaridade, faixas etárias, experiências e saberes. O turismo 
é igualmente um factor de atracção de investimento directo nacio-
nal e estrangeiro, por excelência. 

Os números sublinham a importância e a contribuição deste sector 
na nossa economia. Com efeito, entre 2008 e 2010 a contribuição 
do Turismo no Produto Interno Bruto foi de 5,6%. Nas áreas de 
conservação, a receita resultante da actividade cinegética e de 
entrada de turistas nas reservas e parques nacionais, em 2013, foi 
de 76 milhões de Meticais, tendo deste valor 20% sido atribuídos 
às comunidades locais para o seu desenvolvimento. No quinquénio 
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prestes a terminar, o Sector do Turismo quase que duplicou o vo-
lume de chegadas internacionais que somam mais de 8 milhões, 
contra 4.2 milhões previstos.

Como resultado das acções levadas a cabo pelo nosso Governo ten-
do em vista a crescente melhoria do ambiente de negócios, re-
gistou-se um aumento no fluxo de investimento que resultou na 
construção e entrada em funcionamento de 578 novos empreen-
dimentos turísticos na nossa Pátria Amada. No mesmo período, o 
volume de investimentos mostrou um crescimento contínuo, tendo 
passado de 616 milhões de Dólares Americanos, em 2009, para 871 
milhões de Dólares, em 2013. Isto representa um crescimento mé-
dio anual de 698 milhões de Dólares Americanos. Actualmente, o 
Sector emprega cerca de 45 mil trabalhadores, dos quais 45% são 
do sexo feminino. 

Apesar dos resultados que temos estado a registar, a formação 
e capacitação dos profissionais de hotelaria, agentes de viagem, 
animadores e guias turísticos, entre outros profissionais do sector, 
continua um desafio para o Governo e para o sector privado. Te-
mos instituições públicas e privadas a realizar esta formação mas 
são poucas ainda, quer em número de técnicos que podem formar, 
quer em termos de especialidades que podem contemplar nos seus 
currículos. Esta é pois mais uma área para a qual o sector privado 
é chamado a prestar a sua colaboração e apoio tendo em vista 
contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e 
para projectar a imagem desta Pérola do Índico como um destino 
turístico de classe internacional. 

*****

Parabéns Bilene por este empreendimento. Parabéns Província de 
Gaza por mais esta estância turística que aumenta a vossa capaci-
dade de acolher, e bem, quem vos visita.

Reiteramos os nossos votos de muitos sucessos ao nosso compatrio-
ta Quessenias Matsombe no caminho que escolheu para promover 
a imagem e o bom nome de Bilene, Gaza e de todo o nosso belo 
Moçambique.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Marca Moçambique:

Síntese do nosso património material e imaterial, 

símbolo do nosso compromisso com a excelência6

Dirigimo-nos a esta ilustre audiência e, através dos órgãos de co-
municação social, a toda a Nação Moçambicana para manifestar o 
nosso orgulho e satisfação pelo lançamento da Marca Moçambique:

	uma bandeira  do nosso sistema de valores;

	marco do nosso processo histórico; e 

	expressão do nosso potencial e abertura para partilhá-lo 
com o resto da Humanidade. 

Com a Marca Moçambique celebramos a nossa diversidade cultural 
e linguística, o reconhecimento ao direito à diferença e o nosso 
compromisso com a cultura de Paz. 

Sobretudo, enaltecemos o consenso nacional de que só manten-
do-nos unidos lograremos valorizar as nossas tradições, o nosso 
património cultural e turístico e toda a gama de recursos de que 
somos dotados. 

Unidos do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo estaremos em 
condições de continuarmos a transformar todos esses recursos em 
verdadeiros vectores do nosso desenvolvimento social e económi-
co. 

6Comunicação de Sua Excelência, Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na cerimónia do lançamento da Marca Moçambique.  Maputo, 26 de Feve-

reiro de 2009.
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*****

A Marca Moçambique inspira-se no nosso rico e heróico passado, 
insere-se no presente de luta pelo nosso bem-estar e projecta-nos 
para o futuro que pretendemos que seja risonho para todos nós e 
para as gerações vindouras. A Marca Moçambique constitui-se numa 
aposta que devemos todos assumir, como um Povo, para manter o 
prestígio e a reputação que esta Pérola do Índico já conquistou 
como um destino seguro para o turismo e para investimentos de 
pequena, média e grande dimensão. 

	somos reconhecidos, por quem nos visita, e mesmo entre nós, 
reconhecemo-nos como um Povo maravilhoso e hospitaleiro, 
que sabe receber bem os seus hóspedes, pois estamos sempre 
atentos ao detalhe para assegurar uma recepção calorosa e es-
tadia memorável;

	o nosso sorriso, renovável, afectivo e indicativo das nossas qua-
lidades humanas, faz qualquer estrangeiro sentir-se bem con-
nosco, logo no primeiro contacto;

	a nossa gastronomia não é apenas famosa entre nós. Ela já atra-
vessou fronteiras e granjeou simpatias e admiração em muitas 
partes do mundo;

	O espírito de diálogo e de parceria que desenvolvemos, de for-
ma multi-sectorial, reforça as práticas e a cultura democráti-
ca e consolida o sentido de inclusão e de pertença dos nossos 
compatriotas;

	as reformas em curso no sector público não têm impacto 
apenas na vida do cidadão, na cidade e no campo, através 
da melhoria do atendimento ao público e da atenção que se 
presta aos próprios funcionários e agentes do Estado. Elas 
têm também a particularidade de dinamizar a actividade 
social e económica na nossa Pátria Amada. Com efeito:

o mais vozes e mãos dextras infantis e juvenis exercitam-
se na leitura e escrita. Mais crianças e jovens exercitam 
as suas mentes em salas de aulas convencionais, sob 
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orientação de mais professores com formação, prepa-
rando-se para liderar os destinos do nosso  Moçambique; 

o mais enxadas, arados e charruas revolvem mais terra, 
colocando-a a produzir mais comida e a garantir segu-
rança alimentar e nutricional à Nação Moçambicana;

o ruídos metálicos enchem o ar, anunciando mais produ-
ção e mais obras de construção, reabilitação e expansão 
de infra-estruturas; 

o mais vilas e localidades brilham com a energia de Caho-
ra Bassa; 

o mais compatriotas podem, em apenas segundos, enviar, 
por telemóvel, mensagens, fotografias e falar com fami-
liares e amigos, no país e no estrangeiro;

o tecnologias de ponta exploram os nossos recursos e fa-
cilitam o crescimento e a diversificação da indústria de 
serviços, providenciando mais emprego e renda a mais 
famílias moçambicanas. 

*****

O lançamento da Marca Moçambique tem a crise financei-
ra mundial como um dos panos de fundo. Tendo adopta-
do políticas macro-económicas prudentes, o nosso País pôde 
registar um crescimento assinalável apesar dos desastres na-
turais e da subida dos preços do petróleo e dos alimentos, 
registados em 2008 que perturbaram as economias mundiais. As-
sim, não poderemos deixar de antecipar certas medidas que garan-
tam que o choque da crise global, seja menor e que, o crescimento 
económico e social que temos vindo a registar nos últimos anos, 
motivo do nosso orgulho e de grandes elogios no Mundo inteiro, se 
mantenha. 

Assim, os sectores como o turismo e a agricultura, por exemplo, 
têm estado a posicionar-se estrategicamente, dada a sua capaci-
dade de suster crises económicas como a que se desenrola actual-
mente. São sectores que na sua cadeia de valor geram muitos pos-
tos de trabalho, abrangendo muitos segmentos da nossa sociedade. 



27

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Sobretudo, são sectores que dependem essencialmente da nossa 
inteligência e capacidade de exploração dos nossos recursos. São 
sectores estimulados fortemente pela procura e consumo internos 
e regionais, tornando, deste modo, a nossa economia menos vulne-
rável aos impactos globais. Importa aqui sublinhar que a indústria 
turística, em particular, é uma daquelas que na história demons-
trou que mais facilmente recupera dos abalos de crises.

*****

O bom nome que esta Pérola do Índico conquistou no concerto das 
Nações deve-nos orgulhar a todos. Por causa desse prestígio co-
lectivo que conquistamos como Nação, sempre nos apresentamos 
perante os nossos interlocutores com orgulho de que somos mo-
çambicanos, terra de muita hospitalidade, potencialidades e opor-
tunidades. Como estudantes ou trabalhadores, como visitantes ou 
residentes permanentes, os moçambicanos no estrangeiro refor-
çam o nosso prestígio, pela sua humildade e cortesia, honestidade 
e dedicação ao trabalho e respeito pelas leis do país hospedeiro e 
pelas regras de convivência com cidadãos de outros países. A Mar-
ca Moçambique também procura reflectir esta realidade.

Continuemos pois a cultivar esse bom nome e a preservar esse 
prestígio:

	continuemos a caracterizar-nos pela cortesia, delicadeza, 
aprumo, hospitalidade e boas maneiras, ao receber e ao 
ajudar o nosso compatriota e aqueles que estejam de visita 
à nossa Pátria Amada.  

	aprofundemos a excelência na loja, no mercado, no restauran-
te, no hotel, no escritório, no banco, na unidade sanitária, na 
fábrica, na machamba, na esquadra da polícia, no posto de 
Migração e de Alfândegas, no autocarro, no táxi e na rua, à me-
dida que nos movemos rumo à integração da SADC. 
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Pode parecer redundante mas vale a pena sublinhar: Não será a 
Marca Moçambique que, por si só, irá consolidar a nossa reputa-
ção. O reforço da imagem que já conquistamos depende daquilo 
que cada um de nós continuar a fazer pela nossa Pátria Amada. 
A marca e o mapa guia Geoturístico, que foi também hoje lançado, 
podem ajudar-nos a realizar esse sonho. Por isso, cada um de nós 
deve assumir a promessa e o compromisso com a excelência que 
nos caracteriza.

A terminar gostaríamos de endereçar uma palavra de reconheci-
mento e gratidão a todos os que contribuíram para que esta noite 
maravilhosa tivesse lugar. Os nossos agradecimentos vão, em par-
ticular, para a USAID dos Estados Unidos da América, para o Banco 
Mundial, para a Confederação das Associações Económicas, CTA, 
para o sector privado e singulares pelas suas valiosas contribuições.

Com estas palavras temos a honra de declarar lançada a Marca 
Moçambique.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Made in Mozambique:

Bandeira da nossa auto-estima e esteio da 

moçambicanidade7

Celebrar a moçambicanidade em cada oportunidade que temos, 
apresenta-se como uma ocasião para, por um lado, expressarmos 
o sentimento inequívoco de orgulho de sermos moçambicanos e de 
exteriorizarmos esse sentimento para um vasto público. Por outro 
lado, apresenta-se como mais uma oportunidade de nos projectar-
mos na região e no mundo como um Povo unido na sua diversidade 
e disposto a partilhar com o resto da Humanidade, o que o seu gé-
nio, mãos dextras e este torrão chamado Moçambique são capazes 
de produzir. 

Queremos, por isso, saudar e encorajar os organizadores desta 
terceira edição da Gala “Made in Mozambique”, por terem criado 
mais esta oportunidade para celebrarmos a moçambicanidade. Em 
particular, celebramos e exaltamos os feitos, empenho e dedica-
ção do empresariado nacional, sempre criativo, empreendedor e 
cada vez mais competitivo, que durante os últimos sete anos se 
afirmou no mercado com o selo Made in Mozambique.

Em segundo lugar, gostaríamos de saudar a CTA, o interlocutor en-
tre o Governo e o sector privado, por conferir voz e sentido ao 
programa “Made In Mozambique”, através dos seus associados que 
usam a marca nacional e que se empenham, dia após dia, na trans-
formação dos factores de produção em riqueza nacional.

7Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da Gala Made in Mozambique. Maputo, 31 de Julho de 2014.
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Em terceiro lugar, gostaríamos de felicitar as micro, pequenas e 
médias empresas nacionais, titulares da marca “ORGULHO MOÇAM-
BICANO, MADE IN MOZAMBIQUE”. Saudámo-las, em particular, pelo 
valor que dão à marca no seu papel de promover a competitivida-
de dos nossos produtos e serviços assumindo-a como um elemento 
de projecção de Moçambique e do seu Povo. Finalmente, mas não 
menos importante, gostaríamos de saudar e encorajar as institui-
ções públicas e empresas privadas que nos seus processos de aqui-
sição dão preferência à oferta nacional, de forma consciente e 
responsável, contribuindo assim para a concretização do programa 
“Made In Mozambique”.

*****

Em 2006, no âmbito da reflexão sobre os riscos que o processo da 
integração regional implicaria para a produção nacional, olhámos 
para os aspectos de criação e consolidação de emprego, melhoria 
da balança comercial, geração de renda e aumento da receita pú-
blica. Consequentemente, vislumbrámos a necessidade de tornar-
mos visível, distinta e competitiva a produção nacional, trazendo 
um elemento comercial que evocasse a nossa Pátria Amada. Foi 
nesse contexto que cunhámos o slogan “Produzir, Consumir e Ex-
portar Moçambicano” e, por essa via, impulsionámos a valorização 
da produção nacional. Ainda no mesmo quadro, estimulámos o me-
lhor aproveitamento dos recursos abundantes nesta Pérola do Índi-
co, bem como a nossa cultura, rica na sua diversidade. Compreen-
dendo e acreditando na dimensão estratégica da iniciativa “Made 
In Mozambique”, as Linhas Aéreas de Moçambique e a Companhia 
Nacional de Canto e Dança prontificaram-se a abraçar o projecto. 

Seriam assim os primeiros titulares da marca “ORGULHO MOÇAM-
BICANO, MADE IN MOZAMBIQUE”, logo no alvor do seu lançamento. 
Todavia, eles apenas seriam os primeiros mas não estariam sozi-
nhos, por muito tempo, pois, a iniciativa rapidamente conheceu 
uma ampla popularidade e adesão. Hoje, falamos de cerca de 350 
empresas de diferentes dimensões que ostentam o selo da marca 
nacional, encontrando nela uma oportunidade de diferenciação. 
Produtos e serviços de diversos sectores de actividade como cultu-
ra, agricultura, telecomunicações, indústria, pescas, turismo, edu-
cação, construção civil e mineração, têm vindo a ser assinalados 
com a marca nacional, o que atesta a sua relevância no mercado, 
como instrumento de negócio. Ao revermos o Regulamento sobre 
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a Contratação de Empreitada de Obras, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, em 2010, abrímos a possibilidade 
de as unidades públicas contratantes considerarem o uso da marca 
“ORGULHO MOÇAMBICANO, MADE IN MOZAMBIQUE” como factor de 
ponderação para a adjudicação de contratos. Pretendíamos, assim, 
que a dimensão e distinção dessas empresas pudesse alavancar a 
interacção económica entre empresas nacionais e internacionais.

Com o programa “Made In Mozambique”, valorizamos o empenho 
de todos no desenvolvimento da infra-estrutura nacional da quali-
dade, incentivando as empresas utentes da marca nacional a cria-
rem uma cultura da qualidade e a fazerem uso dos serviços cada 
vez mais disponíveis na área da qualidade no País. Num passado 
recente, a nossa dependência do estrangeiro em relação aos labo-
ratórios de ensaio e outros serviços de apoio ao empresário na área 
da qualidade era quase total. Hoje, congratulamo-nos por  termos 
registado progressos significativos na área da qualidade em termos 
de provisão de serviços ao sector produtivo nacional com padrões 
internacionais.

*****

O Programa “Made In Mozambique” busca, assenta e preserva, 
continuamente, a identidade nacional e projecta responsabilida-
de, qualidade e distinção. Através da titularidade da marca nacio-
nal, assume-se como vector para a concretização da auto-estima 
na área económica e oportunidade de inclusão, criação e fortale-
cimento de um empresariado moçambicano que se pretende que 
seja cada vez mais robusto, dinâmico e competitivo. 

As cadeias de valor dos produtos da nossa economia ainda apre-
sentam muitas e diversificadas oportunidades de negócio para a 
geração de renda e de postos de trabalho. Como temos afirmado, 
não nos podemos contentar apenas com a exportação de maté-
rias-primas ou de produtos, in natura porque, na verdade, tal ac-
ção resulta, no mesmo espaço de tempo, na exportação de muitas 
oportunidades de postos de trabalho de que muito precisamos para 
os nossos compatriotas. Por isso, precisamos de explorar, cada vez 
melhor, as potenciais ligações intersectoriais da economia e isso 
faz-se também, e fundamentalmente, fidelizando o consumo in-
termédio e final dos produtos nacionais. A realização da terceira 
edição da Gala “Made In Mozambique”, além de proporcionar um 
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momento de encontro dos titulares da marca “ORGULHO MOÇAM-
BICANO, MADE IN MOZAMBIQUE”, pretende endereçar atenção à 
família Made in Mozambique como referência para negócios. Espe-
ra-se, igualmente, que este segmento de agentes económicos te-
nha consideração especial nas iniciativas de ligações empresariais 
com os projectos de grande dimensão.

Ao registarmos mais empresas que aderem ao uso da marca “OR-
GULHO MOÇAMBICANO, MADE IN MOZAMBIQUE”, acreditamos que 
os homens de negócios que operam no nosso País se comprometem 
com as boas práticas no exercício das suas actividades e se sintam 
encorajados a absorver, cada vez mais, os recursos humanos de 
que o País dispõe bem assim na incorporação local de valor nos 
seus produtos e serviços. Esta postura está em linha com a política 
do Governo de luta contra a pobreza e pelo bem-estar do moçam-
bicano. Esperamos e fazemos votos para que a família Made in 
Mozambique continue firme e assuma um papel preponderante na 
consolidação da reputação desta Pérola do Índico, das nossas em-
presas, produtos e serviços nacionais, tanto no contexto doméstico 
como além-fronteiras. Gostaríamos, assim, de endereçar as nossas 
felicitações a todas as empresas que a partir de hoje se qualificam 
para passar a ostentar a marca nacional “ORGULHO MOÇAMBICA-
NO, MADE IN MOZAMBIQUE”. Passam, assim, a integrar uma família 
nobre, com valores e claro sentido de promover Moçambique, a 
sua imagem e os seus produtos.

*****

Acreditamos que este momento de vitalidade e alegria proporcio-
na uma atmosfera apropriada para idealizar as melhores formas 
de tornar a marca “Orgulho Moçambicano, Made in Mozambique”, 
uma referência para os negócios e para o País. As nossas felici-
tações e encorajamento vão para todas as empresas titulares da 
marca “Orgulho Moçambicano, Made In Mozambique” que desde 
2006 têm difundido o selo tornando-o conhecido em cada vez mais 
espaços do nosso solo pátrio e além-fronteiras. PRODUZA MOÇAM-
BICANO! CONSUMA MOÇAMBICANO! EXPORTE MOÇAMBICANO!

Muito obrigado pela vossa atenção.
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O desenvolvimento social em 

Moçambique:

A contribuição da Geração do 25 de Setembro8

É com elevada honra que nos dirigimos à Comunidade Académica 
nesta Instituição de Ensino Superior que tem como seu patrono 
Eduardo Chivambo Mondlane. O Presidente Mondlane foi um dos 
obreiros da nossa nacionalidade, aquele que, de forma sábia e 
visionária, nos propôs o sonho de recuperação da nossa dignidade, 
liberdade e Independência e arquitectou a Unidade Nacional para 
ela, a Unidade Nacional portanto, nos arquitectar como um Povo 
capaz de lutar, perseverar e realizar esse nosso desiderato colecti-
vo. Eduardo Chivambo Mondlane abandonou a promissora carreira 
diplomática e universitária para se juntar a outros nacionalistas 
moçambicanos tendo, no processo, como eles: 

	consentido indescritíveis sacrifícios;

	corrido riscos; e

	experimentado a incerteza do que o dia seguinte lhe reser-
vava.

A cidadã distinguida pela Universidade Eduardo Mondlane com o 
título de Doutor Honoris Causa integrou a geração pioneira dos 
destemidos filhos deste nosso belo Moçambique que deram os pri-
8Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da cerimónia de graduação Honoris Causa em Ciências da Edu-

cação da Janet Rae Mondlane. Maputo, 12 de Setembro de 2011.
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meiros passos rumo à concepção, estruturação e materialização 
dos fundamentos da nossa luta contra a dominação estrangeira. 
De maneira particular, ela deu mais um exemplo de dedicação por 
causas nobres, ao aceitar, ela própria, abandonar a vida confortá-
vel que levava, para acompanhar o seu marido nos espinhosos car-
reiros e veredas da nossa libertação, uma libertação que passava 
por uma inevitável luta armada. 

Tendo nascido em terras bem distantes desta Pérola do Índico, ela 
ganhou com o seu firme compromisso com a causa do maravilhoso 
Povo Moçambicano, a honra de estar inscrita entre os valorosos 
filhos da nossa Pátria Amada. São homens e mulheres patriotas que 
se colocaram na linha da frente como porta estandartes do sonho 
de liberdade dos nossos heróis da resistência.

O Presidente Mondlane verteria o seu generoso sangue a 3 de Fe-
vereiro de 1969 ao ser cobarde e cruelmente assassinado pelos 
inimigos da nossa liberdade, independência e desenvolvimento. 
Todavia, contra o vaticínio inimigo de transformar o nosso sonho 
em miragem, o sangue do Presidente Mondlane, como o dos outros 
mártires, coloriu a nossa bandeira que desfraldaria para todo o 
sempre no nosso solo pátrio. As suas emblemáticas cores seriam os 
símbolos da nossa soberania e as suas ondulações e brilho, expres-
sões da nossa auto-estima e indicativos do nosso compromisso com 
a Unidade Nacional, essa força inquebrantável que tem sido um 
dos segredos para as nossas muitas vitórias desde 1962. 

*****

Com a tragédia do 3 de Fevereiro, os inimigos da nossa liberdade e 
independência esperavam que Janet esmorecesse no seu entusias-
mo pela causa do seu Povo heróico e que abandonaria a arma que 
empunhava contra a dominação estrangeira, em particular, contra 
o bloqueio ao progresso dos moçambicanos. 

Enganaram-se! Ela passou a empunhar essa arma com determina-
ção redobrada e com maior efervescência patriota e, como mãe 
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carinhosa, continuou a incutir nos seus filhos os valores nobres que 
caracterizam o Povo Moçambicano como um povo especial. 

Neste quadro, é para nós motivo de grande orgulho que esta ins-
tituição que ostenta o nome de um sublime herói desta Pátria de 
Heróis homenageie hoje, este grande vulto do nosso processo his-
tórico, a Janet Rae Mondlane, cujo percurso e atributos foram aqui 
destacados. Por isso, juntamo-nos aos presentes para te saudar e 
para te felicitar, Dra. Janet, por este reconhecimento público do 
teu distinto, louvável e impoluto empenho por este Povo muito 
especial, o maravilhoso Povo Moçambicano.

Ao seres agraciada com o Título de Doutor Honoris Causa em Ciên-
cias da Educação fazes-nos recordar o teu papel na formação de 
quadros moçambicanos, numa altura em que no Moçambique colo-
nizado esse direito era negado ao nosso Povo. 

A tua visita a Moçambique, de Novembro de 1960 a Fevereiro de 
1961, e os relatos dos moçambicanos no Instituto Moçambicano, 
vindos do interior, reforçaram a tua convicção de que a dominação 
estrangeira e a sua máquina de opressão não eram ficções criadas 
e patrocinadas pela Organização das Nações Unidas e por outras 
organizações internacionais e por personalidades de craveira mun-
dial. Eram, isso sim, realidades do quotidiano do moçambicano, 
sendo a negação da formação e do progresso social exemplos evi-
dentes. Isto explica porque depois do teu regresso aos Estados Uni-
dos te tenhas empenhado na mobilização, com o teu marido, de 
recursos financeiros, junto de pessoas de bem, para constituir um 
fundo de bolsas que seria gerido em Moçambique por André-Daniel 
Clerc, aquele que, com Eduardo Mondlane, escreveu Chitlango, o 
filho do Chefe.

Com as redes escolar e sanitária de que nos orgulhamos hoje, mi-
nhas senhoras e meus senhores, que vão até às localidades e al-
deias deste nosso Moçambique, pode, para alguns dos presentes, 
ser impensável que há cerca de cinco décadas havia moçambicanos 
que nasciam, cresciam e morriam sem terem conhecido uma esco-
la formal ou uma unidade sanitária. Que havia moçambicanos que 
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para concluírem a quarta classe tinham que viver em internatos, 
longe das suas famílias. Hoje são aos milhões os nossos compatrio-
tas que frequentam esta classe nas suas próprias aldeias! 

Com o surgimento das Zonas Libertadas, o nosso movimento liber-
tador assumiu o grande desafio de prover serviços de educação a 
crianças, jovens e adultos. Para além disso, tinha pela frente a 
necessidade de absorver as bolsas de estudo que recebia de or-
ganizações e países amigos. Desde 25 de Junho de 1962, dávamos 
particular atenção à educação como uma componente fundamen-
tal para um envolvimento mais activo dos nossos compatriotas na 
alteração das condições que lhes eram adversas. Este continua a 
ser um dos princípios norteadores da nossa governação. 

A nossa agraciada de hoje, a nossa Janet, deu uma valiosa contri-
buição para a superação destes desafios, participando na criação, 
em Kurasini, do emblemático Instituto Moçambicano. Contando 
com o financiamento da Fundação Ford, esta instituição ocupava-
se da formação de nível secundário de moçambicanos e de prepa-
ração de outros que seguiriam formação no Kurasini International 
College. Porém, quando tudo indicava o rumo para o crescimen-
to, eis que o Governo colonial português lança-se numa campanha 
hostil, em grande escala, para denegrir a imagem desta fundação 
filantrópica, insinuando que ela, a Fundação Ford, e a empresa de 
fabrico de viaturas Ford eram uma e a mesma coisa e apelando aos 
cidadãos portugueses para boicotar esta marca de viaturas. 

Sempre criativa e empenhada, Janet lançou-se na busca de fon-
tes alternativas de financiamento, depois da retirada da Fundação 
Ford, tendo conseguido o apoio do Conselho Mundial das Igrejas e, 
mais tarde, da Suécia e depois de outros países nórdicos. Com es-
tes recursos, os programas do Instituto, que dispunha de um inter-
nato, ganharam uma nova dinâmica e alargaram-se para abranger 
o Centro Educacional de Bagamoyo e áreas como a da saúde e a 
dos serviços sociais. Na área da saúde destaque vai para a forma-
ção de pessoal, fundamental para a frente político-militar e para o 
tratamento da população nas Zonas Libertadas. Destaque vai ainda 
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para a construção do Hospital Dr. Américo Boavida na Província de 
Mtwara, que faz fronteira com Cabo Delgado, uma instituição fun-
damental para o tratamento dos nossos feridos na frente do fogo 
libertador e das vítimas dos bombardeamos inimigos. Os programas 
do Instituto também abrangiam a área social, apoiando crianças, 
deficientes, mulheres e órfãos acolhidos no Centro Educacional de 
Tunduru, o local onde se realizaram as maiores conferências sobre 
as nossas políticas sociais que ainda hoje informam a nossa go-
vernação e a relação privilegiada que estabelecemos com o nosso 
maravilhoso Povo e a sua agenda de desenvolvimento. 

Os programas educacionais, sociais e de saúde do Instituto esten-
deram-se para as Zonas Libertadas e para os campos de refugiados 
moçambicanos na Tanzania. Do Instituto eram também impressos 
os manuais para as nossas escolas e para a formação de pessoal 
de saúde. Em todos estes capítulos a Janet, a nossa agraciada de 
hoje, desempenhou um papel muito preponderante e nela hoje 
revivemos esses dias de honras e glórias, conquistados no meio de 
inúmeras dificuldades vencidas por homens e mulheres de fibra 
como ela.

Se as condições sociais e políticas para a realização destes progra-
mas eram já muito difíceis para a Janet, desde o início do nosso 
processo de libertação, particularmente depois da agitação que 
abalou o Instituto Moçambicano entre 1968 e 1969, essas condições 
seriam mais duras ainda quando ela perdeu o seu esposo, o nos-
so líder. Porém, a Janet não vacilou nem se deixou intimidar por 
aqueles que viam nas suas virtudes e entrega à causa do seu Povo 
uma ameaça ao seu projecto de destruir a coesão do nosso movi-
mento de libertação para a realização do nosso sonho colectivo. 
A Janet sabia que a FRELIMO era a sua família alargada e o Povo 
Moçambicano, o seu Povo heróico. 

Mesmo depois da nossa independência nacional a nossa compa-
triota Janet Mondlane não baixou os braços. Ela continuou a de-
monstrar o seu pendor para causas sociais nobres, como foi aqui, e 
muito bem escalpelizado. Por isso, por todos os cantos deste nosso 
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belo Moçambique, ela granjeia admiração e simpatia, sendo trata-
da carinhosamente por Mamã Janet. 

Por isso, Mamã Janet, todos nós aguardamos, muito ansiosamente, 
pelas próximas edições das cartas do Presidente Mondlane que in-
tegram a colecção “Eco da tua voz”. Será mais uma oportunidade 
para conhecermos melhor esse grande Homem que nos inventou 
como um Povo e que ainda hoje nos inspira nas batalhas para a 
realização do nosso sonho de bem-estar. 

*****

A Janet Mondlane fez parte da geração de jovens dedicados que, 
em condições assombrosamente duras, complexas e difíceis, onde 
todas as carências eram a característica do dia-a-dia, esses jovens, 
dizíamos, plantaram as sementes dos nossos sistemas de educação, 
saúde e serviços de assistência social. São sistemas que continua-
mente se expandem, se robustecem, se aprimoram e são de cres-
cente inclusividade. Hoje, e com muita alegria e sentido de terem 
dado a sua contribuição, esses jovens do 25 de Setembro podem 
em coro com a Janet Mondlane gritar e bem alto que “valeu a pena 
o sacrifício, que valeu a pena terem sonhado e lutado para realizar 
esse sonho”. 

O título de Doutor Honoris Causa em Ciências de Educação que a 
Universidade Eduardo Mondlane outorga à nossa companheira de 
armas Janet Rae Mondlane é muito bem merecido. O seu nome 
está indelevelmente associado aos homens e mulheres que lança-
ram os fundamentos do devir desta Pátria de Heróis.

Uma vez mais, as nossas mais calorosas felicitações para ti, Janet 
Rae Mondlane. És um orgulho para todos nós Mamã Janet! 

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Serviços de Saúde em Moçambique:

O potencial de parceria e participação do sector 

privado9 

Esta cerimónia de inauguração do Hospital de Trauma e Clínica da 
Mulher celebra a parceria entre o sector público e privado na área 
de saúde. É nossa expectativa que esta unidade sanitária venha 
a aumentar a capacidade já existente de atendimento do nosso 
Povo, especialmente para situações decorrentes do trauma e da 
necessária atenção à Saúde da Mulher e da criança, em particular. 

Esta cerimónia reafirma assim, o compromisso de continuarmos a 
caminhar, lado a lado, na expansão e diversificação dos serviços de 
saúde em Moçambique. 

Presentemente, as doenças infecto-contagiosas dominam o quadro 
epidemiológico do nosso País. De entre estas doenças, o destaque 
vai para a Malária, que ainda constitui a primeira causa de procura 
dos serviços de saúde e a primeira causa de morte. O SIDA também 
ocupa um lugar de relevo na lista das causas de morte entre os 
moçambicanos adultos.

Embora este domínio das doenças infecto-contagiosas esteja claro, 
o País tem vindo, nos últimos anos, a testemunhar uma progressiva 
mudança do seu perfil epidemiológico. 

9Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da inauguração do Hospital de Trauma e Clínica da Mulher. 

Maputo, 4 de Junho de 2010.
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Com efeito, temos estado a registar, cada vez mais casos de doen-
ças de natureza não-transmissível, com destaque para as doen-
ças cárdio-vasculares, a hipertensão, o Acidente Vascular Cerebral 
bem como diabetes e cancro. 

Com muita preocupação, o nosso País regista o crescimento da 
mortalidade como consequência do trauma. Por exemplo, no pri-
meiro trimestre de 2010 registámos 1.082 acidentes de viação 
contra 1.156 registados em igual período do ano transacto, o que 
corresponde a uma redução em 6.8%. Todavia, registamos 435 óbi-
tos, contra 338 de 2009, o que representa uma subida em 22.3% 
de mortes nas nossas estradas. Para além dos acidentes de viação, 
temos também testemunhado outros tipos de traumas como são os 
casos do trauma resultante da violência física inter-pessoal ou até 
do uso de armas de diversa natureza. 

Em muitos casos de trauma, as pessoas chegam à unidade sanitária 
em situação de risco de vida. Uma acção enérgica, rápida e pro-
fissional, nos primeiros momentos após o trauma, é fundamental 
para salvar a vida. 

É neste quadro que um centro especializado em tratamento do 
trauma, como este, tem o potencial de garantir que estas inter-
venções sejam feitas em tempo útil. 

Como foi aqui referido, a outra área de intervenção deste centro 
orienta-se para a Saúde da Mulher. Existe um consenso quanto à 
importância de se garantir um acesso de qualidade aos cuidados 
de saúde à mulher cujos indicadores da sua saúde fazem parte 
dos indicadores que mostram o desenvolvimento da sociedade. 
A combinação de intervenções de natureza promotiva, tais como 
exercícios físicos e diversificação da dieta alimentar, e de natureza 
preventiva, como são os casos do uso da rede mosquiteira e trata-
mento da água, com intervenções clínicas será fundamental para 
a melhoria do estado de saúde da mulher e da criança. Tendo em 
conta a elevada morbidade e mortalidade das mulheres que ainda 
se registam em Moçambique, lançamos em Fevereiro de 2008 uma 
iniciativa tendente a consciencializar todos os actores relevantes 
a despertar e a agir perante este quadro.
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Ao longo do ciclo da vida, o acesso aos cuidados sanitários por par-
te da mulher são determinantes não só para a sua própria saúde 
mas, em muitas famílias moçambicanas, é determinante para o es-
tado de saúde de toda a família. Somente uma mãe saudável está 
em condições para cuidar dos seus filhos e da sua família, dispen-
sando-a a atenção necessária. Uma clínica que se dedique, com 
carácter de especialização, à saúde da mulher, junta-se assim, ao 
nosso empenho nesta área. 

O Governo de Moçambique dá uma particular importância à ver-
tente de promoção da saúde e prevenção da doença. Acreditamos 
que somente com acções orientadas para a promoção de bons há-
bitos de vida e a implementação de estratégias de prevenção da 
doença podemos ter um Povo cada vez mais saudável.

Reconhecidamente, o nosso sistema de saúde abre oportunidades 
de parceria com diferentes intervenientes e actores porque o de-
safio é estender os serviços de saúde a um crescente número dos 
nossos compatriotas. Por isso, reiteramos que é nossa expectativa 
que este empreendimento se constitua num valor acrescentado 
aos nossos serviços de saúde. No mesmo quadro, fazemos votos de 
muitos sucessos para os proprietários e trabalhadores desta unida-
de sanitária a bem da saúde do nosso maravilhoso Povo. 

Endereçamos a todos vós a nossa saudação por terem tomado a 
decisão de investir nesta área crucial na nossa Agenda Nacional de 
Luta contra a Pobreza. 

Encorajamos outros investidores a seguirem-vos no exemplo. 

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Enfermeiro moçambicano:

A homenagem merecida e merecedora de elogios10

O próximo dia 4 de Dezembro será um dia muito especial para o 
Enfermeiro em Moçambique. Dia especial porque nessa data será 
assinalado o vigésimo Aniversário da Associação Nacional dos En-
fermeiros de Moçambique. 

Antecipamos as nossas felicitações a todos os enfermeiros pela 
passagem dessa data. No campo e na cidade, caros enfermeiros, 
impõem-se pelo vosso aprumo, pela vossa humildade e pelas vossas 
boas maneiras, sempre com a vossa impecável bata branca. 

Nas nossas comunidades rurais, em particular, constituem a pri-
meira referência que o nosso maravilhoso Povo tem do papel da 
instituição de saúde na nossa sociedade. Com efeito, como enfer-
meiros:

	ocupam-se da educação sanitária e nutricional da popula-
ção;

	empenham-se pela prevenção e combate contra as doenças; 
e

	entregam-se ao tratamento e ao alívio das dores do doente. 

Pelas características da vossa profissão e das carências de pes-
soal que, infelizmente ainda temos, cada um de vós, caros enfer-

10Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na cerimónia de abertura das primeiras jornadas científicas de Enfermagem 

sob o lema “Enfermeiro, o garante incontestável da Saúde em Moçambique – humaniza-

ção, qualidade, ética e cidadania” Maputo, 2 de Dezembro de 2009.
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meiros, sente-se sempre desafiado, por essa realidade objectiva, 
para apoiar e mesmo englobar as acções dos diferentes técnicos 
e profissionais de saúde. Cada um de vós encara no dia-a-dia a 
contingência de aplicar intensamente os seus conhecimentos para 
restituir a alegria ao doente, o alívio à sua família e a felicidade à 
sua comunidade. Por isso, em muitas partes deste nosso belo Mo-
çambique é a vós, caros enfermeiros, que cabe, em exclusividade, 
o papel de acompanhar a vida do ser humano desde a sua gestação, 
nascimento, desenvolvimento até ao último momento da sua vida. 

Inspirando-se no vosso compromisso de respeitar a dignidade e os 
direitos da pessoa humana, garantem que as unidades sanitárias 
à vossa responsabilidade estejam disponíveis 24 sobre 24 horas e 
que cada um de vós esteja também sempre pronto para atender 
qualquer emergência de dia ou de noite, todos os dias. Isto só 
demonstra que há entre nós, moçambicanos, aqueles que mais se 
interessam e se dedicam aos outros do que a eles próprios, inter-
ferindo mesmo com o seu merecido descanso e lazer. 

Admira-nos, caros enfermeiros, como se entregam à vossa profis-
são mesmo nas condições mais difíceis de trabalho que encontram, 
aliás as únicas possíveis. Essa realidade de carências e de dificul-
dades não desvia a vossa atenção e dedicação para superarem os 
desafios do quotidiano que se colocam na frente de prevenção e 
assistência a quem precise dos vossos serviços. A vossa profissão é 
uma profissão nobre e que faz de vós heróis nesta Pátria de Heróis. 

Como parte desta cerimónia foram, há pouco, homenageados dois 
vossos colegas: o senhor Fabião Norte Ginja e a senhora Balbina 
Matavele, membros fundadores da Associação Nacional dos Enfer-
meiros de Moçambique, como os melhores entre os melhores. Feli-
citamos a estes dois nossos compatriotas e fazemos votos para que 
mantenham esse exemplo e se assumam como fontes de inspiração 
das novas gerações de enfermeiros.

É o vosso aprumo, a vossa dedicação ao trabalho e o vosso huma-
nismo que desencadeiam e estão na base das referências elogiosas 
que recebem dos vossos doentes e seus familiares. São estas virtu-
des e qualidades que vos granjeiam simpatia por parte da comu-
nidade. 
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Não são certamente poucos os enfermeiros cujo nome foi dado a 
membros das comunidades onde trabalharam. Não serão poucos os 
casos em que foram convidados para padrinhos desta ou daquela 
cerimónia. Quem atribuiu o nome de alguém a seu filho ou solicita 
que essa personalidade seja seu padrinho tem uma forte admi-
ração por essa personalidade e sintam-se orgulhosos por fazerem 
parte desses homens e mulheres que são admirados por outros mo-
çambicanos.

Com este pano de fundo, gostaríamos de lamentar a existência 
de alguns enfermeiros e outros profissionais de Saúde que pres-
tam mau atendimento aos utentes do serviço nacional de saúde, 
manifestando falta de cortesia, realizando cobranças ilícitas e ou-
tros actos negativos que não dignificam a nobreza da sua missão 
e mancham o louvável trabalho dos seus colegas, o trabalho de 
bem servir o maravilhoso Povo Moçambicano. Contudo, conforta-
nos saber que constituem uma minoria e esperamos que através do 
exemplo, da vigilância, da denúncia e da condenação desses actos 
pela maioria, consigam superar e eliminar este tipo de comporta-
mento no seio da classe.

Para estas primeiras jornadas escolheram um lema emblemático: 

“Enfermeiro, o Garante Incontestável da Saúde em Moçambique – 
Humanização, Qualidade, Ética e Cidadania”. Trata-se de um lema 
que vos vai permitir passar em revista o vosso percurso histórico, 
os desafios que foram enfrentando e as soluções que foram adop-
tando. Aconselhamos a todos vós a olharem para esse passado com 
orgulho pela obra que já ergueram e para a frente, com a certeza 
de que as sementes da auto-estima, do profissionalismo, da humil-
dade e da entrega pela saúde dos outros que ajudaram a semear, 
germinam e florescem em todo o nosso belo Moçambique.

*****

A questão da formação de quadros esteve e continuará sempre no 
centro da nossa agenda de governação. É  através destes técnicos 
e profissionais que vamos assegurando a prestação de cuidados de 
saúde, de crescente qualidade, a cada vez mais moçambicanos, 
com particular enfoque à mulher, à criança e àqueles que estão em 
situação vulnerável. Neste quadro, privilegiámos a formação de 
Enfermeiros, Enfermeiras de Saúde Materna e Infantil e de outras 
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carreiras profissionais de Saúde como médicos, técnicos de labora-
tório, de farmácia, anestesistas e instrumentistas.

A exigência de quadros qualificados em áreas específicas levou-
nos, de forma inovativa, a criar carreiras profissionais de Saúde, 
cujos quadros iriam responder a esses desafios. Este é o caso das 
Enfermeiras de Saúde Materna e Infantil e dos Técnicos de Cirurgia 
e de Medicina. São técnicos que realizam operações e outras téc-
nicas de Saúde que antes não era concebido serem efectuadas por 
enfermeiros ou outros quadros que não médicos ou especialistas.

Por outro lado, ainda no processo da melhoria das competências 
dos profissionais de saúde, foram criados os Institutos e Centros de 
Formação em Saúde cobrindo todas as províncias da nossa Pátria 
Amada. O Instituto Superior de Ciências de Saúde e o Instituto Su-
perior  de Ciência e Tecnologia de Moçambique também participam 
neste exercício visando aumentar a nossa capacidade de interven-
ção e de diversificação de intervenções na área de saúde. Como 
complemento às acções de formação dentro do nosso solo pátrio, 
têm sido enviados enfermeiros para formação no exterior. Há pou-
co, testemunhamos a saudação calorosa dirigida à nossa compa-
triota Maria Acácia Lourenço, a primeira Enfermeira moçambicana 
Doutorada. 

Ela obteve este grau no Brasil. Nós também a felicitamos por este 
feito histórico que mostra que Moçambique está a crescer.

*****

Com a vossa activa participação temos estado a testemunhar a re-
dução da Mortalidade Infantil, que passou de 135 mortes por 1.000 
nados vivos, em 1997, para 93 por 1. 000 nados vivos, em 2008. Re-
gistámos, também com muito agrado, o aumento da percentagem 
de crianças vacinadas. Por exemplo, em relação à Pólio, passamos 
de 55% de crianças menores de 1 ano vacinadas, em 1997, para 
70%, em 2008. 

O mesmo se verificou em relação à vacina contra a Tuberculose 
(BCG) na qual registámos um aumento de 78% para 87% no mesmo 
período. Apraz-nos constatar, igualmente, que existem mais mu-
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lheres a terem partos nas unidades sanitárias, facto que elogiamos 
e encorajamos. Com efeito, subimos de 79%, em 2003, para 86%, 
em 2008.

No geral, a Mortalidade por Malária e por SIDA também reduziu, 
em consequência do tratamento e cuidados de enfermagem mais 
efectivos e abrangendo mais moçambicanos. 

Usamos estes exemplos para expressar a nossa satisfação pelo de-
sempenho do enfermeiro no alcance destes indicadores e na me-
lhoria da saúde do nosso Povo. Queremos, igualmente, exaltar e 
saudar a relevância e o papel positivo da parceria entre a Associa-
ção Nacional dos Enfermeiros de Moçambique e o nosso Ministério 
da Saúde. Encorajamos o reforço e a consolidação desta parceria 
na luta pela melhoria da prestação de cuidados de enfermagem 
humanizados.

Para esta parceria, a ANEMO pode trazer a experiência dos enfer-
meiros aqui homenageados e de outros que são exemplo de dedica-
ção e de profissionalismo para transmitir aos mais novos as atitudes 
morais, de humanismo, de patriotismo, de ética e de deontologia 
profissionais. A ANEMO pode ainda trazer para esta parceria os re-
sultados da cooperação que desenvolve com organizações congé-
neres nacionais e estrangeiras que lutam pela mesma causa: a sa-
tisfação do utente.

Nesta cerimónia, juntamo-nos à ANEMO para honrar aqueles profis-
sionais de enfermagem que pelo seu heroísmo, zelo e dedicação se 
distinguiram no tratamento aos seus doentes e no combate contra 
as diversas epidemias. 

Fazendo votos de muitos sucessos para este evento, temos a honra 
de declarar abertas as primeiras Jornadas Científicas de Enferma-
gem. 

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Saúde da mulher e da criança:

Os desafios em Moçambique11

Damos a todos os profissionais da Saúde as nossas boas vindas a 
este encontro que faz parte de uma série de reuniões que ire-
mos presidir entre hoje e o dia 22 deste mês. Neste e nos encon-
tros subsequentes que vamos orientar para as Mulheres, os Líderes 
Religiosos e os Líderes Comunitários queremos obter conselhos e 
propostas sobre como podemos reduzir as Mortes Maternas, Neo-
natais e Infantis e melhorar a Saúde da mãe e da criança. O último 
Censo Geral da População, realizado na nossa Pátria Amada reve-
lou que as mulheres, os bebés recém-nascidos e as crianças consti-
tuem cerca de 65% da população moçambicana. Também sabemos, 
através das nossas estatísticas, que são precisamente estes grupos 
populacionais que são os mais vulneráveis, os mais afectados por 
doenças e onde se verificam mais mortes.

De todos os indicadores de Saúde, a razão da mortalidade materna 
é a que mais revela grandes diferenças entre os países desenvol-
vidos e os países em desenvolvimento, como o nosso Moçambi-
que. Por exemplo, a razão da mortalidade materna na Irlanda é 
de 2 mortes maternas por 100.000 nascimentos vivos, enquanto 
que no Mali é de 1000 por 100.000 e em Moçambique é de 480 
mortes maternas por 100.000 nascimentos vivos. Significa que em 
Moçambique, cada ano, morrem 3.840 mulheres, o equivalente a 
11 mulheres por dia devido a complicações da gravidez e do parto. 
11Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da abertura do encontro com os trabalhadores da saúde. Mapu-

to, 20 de Fevereiro de 2008. 
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As mortes neo-natais representam cerca de 27% da mortalidade em 
menores de 5 anos. A nível nacional, por cada 100 bebés que nas-
cem, 4 a 5 morrem nos primeiros 28 dias de vida, sendo que cerca 
de 30 a 40% dessas mortes ocorrem nos primeiros 7 dias de vida. 
Temos que agir sobre estes números!

Hoje estamos aqui reunidos com aqueles compatriotas treinados 
especificamente para lutar contra a morte e para salvar vidas. Por 
isso, imaginamos quão frustrados ficam quando são confrontados 
com estas estatísticas sombrias. Sabemos que não estão conforma-
dos com o que têm feito e querem fazer mais para que mais vidas 
sejam salvas e mais mortes prevenidas. Por isso, viemos ouvir e 
partilhar as vossas propostas sobre as acções que podemos em-
preender nesta frente. Antes porém, de vos passar a palavra, va-
mos apresentar um vídeo, preparado pelo Ministério da Saúde, que 
ilustra a tragédia que o nosso País vive na área da saúde materna, 
neo-natal e infantil. 
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saúde materna, neo-natal e infantil:

Os desafios em Moçambique12

Saudamos a forma como os profissionais da Saúde apontaram os ca-
minhos que teremos que trilhar para acelerar o nosso passo, rumo 
à melhoria da saúde materna, neo-natal e infantil. Gostaríamos de 
reiterar a centralidade do papel dos trabalhadores da saúde nos 
três níveis identificados, isto é familiar, comunitário e na unidade 
sanitária. De particular destaque é o seu papel na unidade sanitá-
ria:

	na prestação de cuidados, fornecendo informação e educan-
do as comunidades nos vários aspectos relacionados com a 
prática de uma vida saudável;

	na prevenção de doenças e da morte; e 

	na prestação de cuidados de saúde de qualidade.

Para uma maior eficiência no seu desempenho, os profissionais 
da saúde devem fazer parte de uma rede comunitária de apoio 
à sobrevivência materna, neo-natal e infantil. Devem igualmente 
prestar os cuidados de saúde, cultural e tecnicamente aceites, as-
sim como identificar possíveis constrangimentos que impeçam as 
mulheres e as crianças de usufruírem do direito à saúde. A disponi-
bilidade de recursos humanos na área da saúde, em quantidade e 
em qualidade, é um dos pressupostos fundamentais para que seja 

12Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião do encerramento do encontro com os trabalhadores da saúde. 

Maputo, 20 de Fevereiro de 2008. 
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acelerado o progresso, no sentido de se atingir os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio 4 e 5. No quadro da nossa Presidência 
Aberta e Inclusiva temos interagido com o pessoal da saúde e no-
tamos o seu profissionalismo e sentido de pátria. As condições em 
que trabalham são precárias e os meios ao seu alcance escassos. 
Todavia, a sua entrega é total mesmo que, às vezes, ponham em 
risco as suas próprias vidas e de suas famílias.

Para além do que já fomos observando, que constará do docu-
mento final que o Ministério da Saúde vai elaborar, gostaríamos de 
destacar alguns papéis que se espera que os profissionais da Saúde 
possam desempenhar para o nosso sucesso nesta frente:

1.Na Unidade Sanitária:

a) assegurar a oferta de cuidados contínuos à mãe e à 
criança, oferecendo serviços integrados numa área única de 
atendimento.

b) garantir a continuidade dos cuidados desde a unidade 
sanitária, a família até à comunidade;

c) conhecer e avaliar os cuidados que são prestados às mães 
e recém-nascidos, ao nível da comunidade. Ao mesmo tem-
po, identificar e reforçar as boas práticas, informar, educar 
e promover as boas práticas promotoras da boa saúde;

d) criar e reforçar um trabalho de equipe e de colaboração 
mútua. Envolver os membros da comunidade na planificação 
e concretização das acções de saúde. As equipes multidisci-
plinares constituídas por representantes dos principais acto-
res: Serviços de Saúde, comunidade representada pelos seus 
Líderes Comunitários, mulheres influentes e ONG’S deverão 
envolver-se na planificação, implementação, monitoria e 
avaliação dos progressos; 

e) dar apoio técnico para facilitação das actividades da saú-
de comunitária. Este apoio inclui medidas de prevenção, 
detecção precoce de sinais de risco e de perigo maternos, 
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neo-natal e infantil, e cuidados de saúde básicos a prestar 
à população;

f) promover uma maior humanização do parto estimulando, 
em particular, a presença de um ou uma acompanhante;

g) investigar e reportar os casos que constituam obstáculo 
ao acesso das mulheres e crianças à unidade sanitária, com 
o objectivo de definir mecanismos para a sua remoção.

2.Na Comunidade:

a) estabelecer parcerias com as famílias e outros actores re-
levantes para um trabalho conjunto na prestação de cuida-
dos essenciais e para encorajar mais mulheres para o parto 
institucional;

b) através da parceria desencadear um processo de sessões 
práticas de nutrição com o objectivo de disseminar, com 
apoio do sector da agricultura, os conhecimentos sobre o 
valor nutricional dos alimentos, refeições completas e deste 
modo melhorar os índices de nutrição na comunidade.

Este debate não se encerra nesta sessão. Aqui apenas demos início 
a uma reflexão que deve ser complementada por acções concretas 
em todo o nosso País. A liderança dos profissionais da saúde, de-
monstrando através de dados concretos a gravidade do problema, 
será essencial para mobilizar mais compatriotas para se juntarem 
nesta cruzada a favor da saúde da mulher e da criança. 

Agradecemos uma vez mais as valiosas contribuições com que en-
riqueceram o nosso debate de hoje. Contamos convosco para a 
implementação, com sucesso, destas propostas. 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Saúde materna, neo-natal e infantil:

Um desafio multisectorial em Moçambique13

É para nós um redobrado júbilo encerrar as sessões de lançamento 
da cruzada a favor da Saúde da Mãe e da Criança, iniciadas a 
semana passada, com este encontro que na mesma sala junta os 
trabalhadores da saúde, os representantes das organizações da 
sociedade civil, os nossos parceiros de desenvolvimento e diversas 
personalidades nacionais e estrangeiras, todos eles comprometidos 
com a luta pela melhoria da saúde da mulher e da criança. 

Esta nossa satisfação é também justificada pela presença dos par-
ticipantes provenientes das províncias e dos distritos, mulheres e 
homens que, pelos índices elevados de pobreza nas zonas onde dão 
a sua contribuição, enfrentam, com maior frequência e intensida-
de, o drama da mortalidade materna, neo-natal e infantil.

Saudamos a presença de representantes de organizações da socie-
dade civil e as diversas personalidades que a nós se juntaram para 
esta reflexão sobre a saúde da mulher e da criança. Endereçamos 
uma saudação calorosa aos nossos parceiros de desenvolvimento 
que, como nós, têm assumido o desafio do alcance dos Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio, particularmente os objectivos 4 e 
5, como seu próprio desafio. A presença do Senhor Tore Godal, em 
representação do Senhor Primeiro Ministro da Noruega, honra-nos 
sobremaneira.

Antecipamos que daqui sairão valiosas contribuições que ajudarão 
a iluminar o nosso caminho, rumo a um Moçambique próspero. Sen-

13Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da abertura da Reunião Nacional sobre a parceria. Maputo, 25 

de Fevereiro de 2008. 
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do o último de uma série de reuniões que tiveram lugar a semana 
passada, este encontro nacional vai puder beneficiar-se das refle-
xões e recomendações que foram feitas nos encontros sectoriais 
em que participaram os trabalhadores da saúde, as mulheres e os 
líderes comunitários e religiosos. 

*****

Em Moçambique as estatísticas indicam que em cada 24 horas 11 
mulheres, em idade reprodutiva, perdem a vida. A tragédia é que 
a grande maioria destas mulheres não morre de doença, mas sim 
num processo normal de procriação. Elas são surpreendidas pela 
morte no cumprimento da mais nobre e bela das missões que é a 
de dar vida a um outro ser humano.

Paralelamente, é ainda muito elevado o número de crianças mo-
çambicanas que todos os dias morrem, vítimas da malária, do SIDA, 
da malnutrição, das doenças diarreicas e respiratórias. Muitas des-
tas mortes poderiam ser evitadas:

	se a mulher tivesse maior capacidade de decisão sobre as 
opções a tomar para promover e proteger a sua saúde e a 
saúde da sua criança;

	se muitas mais mulheres frequentassem as consultas pré-
natais;

	se mais mulheres tivessem parto na maternidade e frequen-
tassem as consultas pós-parto;

	se mais mulheres acorressem rapidamente ao hospital sem-
pre que se verificassem sintomas de doença; 

	Se todas as nossas crianças dos 0 aos 5 anos frequentassem 
regularmente as consultas, independentemente de estarem 
ou não doentes;

	Se todas as nossas crianças em idade escolar beneficiassem 
de acompanhamento regular do seu estado de saúde.
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Estas mortes poderiam, igualmente, ser evitadas através da dis-
ponibilidade de cuidados apropriados para salvar vidas e através 
da disponibilidade de cuidados especializados de emergência para 
acorrer a uma complicação quando ela surge de forma imprevista.

Infelizmente, algumas das mulheres que sobrevivem podem sofrer 
de complicações graves que podem afectá-las para o resto da sua 
vida. Estes problemas conduzem a consequências graves de saúde 
e outras de âmbito social ao longo de toda a sua vida.

	o deficiente estado nutricional das mulheres e das crianças;

	a falta de cuidados adequados de saúde durante a gravidez 
e o parto, assim como durante os primeiros 5 anos de vida 
da criança;

	comprometem a sobrevivência das crianças desde o nasci-
mento até ao início da idade escolar. As mais vulneráveis são 
as que ficam órfãs quando as mães morrem durante o parto. 

*****

Nós adoptamos a Declaração dos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio, inspirados pelo interesse nacional de luta contra a po-
breza e como um sinal inequívoco do nosso compromisso por um 
mundo melhor para todos. No conjunto destes objectivos, assumi-
mos o compromisso de prestar maior atenção ainda, à que vinha-
mos dedicando desde a Independência Nacional, a favor da saúde 
da mulher e da criança. Todavia, como foi sublinhado nos encon-
tros parcelares da semana passada, estes problemas não podem 
ser abordados pelos profissionais da saúde apenas, dada a natureza 
holística e multidisciplinar do desafio em presença. Para melhorar-
mos a saúde da mulher e da criança moçambicanas temos de agir 
simultaneamente, e de forma coordenada e sincronizada, a nível 
do núcleo familiar, da comunidade e do Governo. 

	os vários parceiros nacionais, incluindo as organizações da 
sociedade civil e os líderes comunitários, têm, em ligação 
com os trabalhadores da saúde e as matronas, um papel na 
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construção e equipamento das casas de espera e na mobili-
zação das mães para privilegiarem o parto institucional;

	as mulheres grávidas, e sobretudo os maridos e outros fa-
miliares com influência sobre a decisão de se privilegiar ou 
o parto institucional ou o parto caseiro arriscado, têm uma 
obrigação de aderir ao apelo desses nossos parceiros porque 
fazem-no a bem da saúde da mulher e da criança.

O Serviço Nacional de Saúde tem o papel de assegurar os cuida-
dos médicos, através dos trabalhadores da saúde, e de propiciar, 
através das unidades sanitárias, as condições logísticas para que 
esses cuidados médicos sejam bem sucedidos. Isto implica, natu-
ralmente, uma acção dirigida ao fortalecimento de todo o Sistema 
de Saúde, e não apenas àquela parte que se ocupa directamente 
da saúde da mãe, do recém-nascido e da criança.

O Governo Provincial, por seu turno, tem o papel de desagregar 
as estatísticas, por distrito, e este pelos postos administrativos e 
ambos de monitor o cumprimento do nosso reiterado compromisso 
de reduzir as mortes de mulheres e crianças. A um outro nível, 
embora este não possa servir de desculpa para pouco fazermos, as 
estradas e pontes, a água e o saneamento, a escola e o professor, 
a energia e os recursos materiais e financeiros

foram identificados como sendo outras das condições importantes 
para que registemos mais sucessos nesta cruzada. A falta destes 
meios e recursos deve desafiar-nos a todos a persistirmos na luta 
contra a pobreza e, em particular, na educação e formação da 
mulher, como estratégia para a sua plena emancipação. Por isso, 
continua pertinente o compromisso assumido pela comunidade in-
ternacional na Cimeira do Milénio, em 2000, de “criar uma parce-
ria mundial em prol do desenvolvimento”.

Quando, nos princípios deste mês, a Televisão de Moçambique trou-
xe-nos as imagens da nossa compatriota Maria José, que deu parto 
a três lindos bebés, no Centro de Reassentamento de Samarucha, 
no Distrito de Mutarara, vimos, como de forma dramática, era de 
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novo sublinhada a relação entre a saúde da mãe e da criança e as 
mudanças climáticas extremas:

	no centro de reassentamento para onde ela fora evacuada, 
eram precárias as condições para um parto seguro;

	os seus bebés tinham nascido com baixo peso, uma situação 
de alto risco para a sua sobrevivência;

	o baixo peso dos seus bebés era indício do mau estado nutri-
cional e anémico da própria Maria José. 

Felizmente houve uma intervenção atempada das autoridades da 
saúde. A mãe e as crianças foram evacuadas para unidades sanitá-
rias melhor equipadas. Como já o sublinhamos em ocasiões ante-
riores, os fenómenos extremos da natureza têm um efeito negativo 
sobre o cumprimento integral dos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio, nalguns casos resultando em retrocessos naquilo que 
eram já as conquistas da nossa sociedade. Por isso, queremos, uma 
vez mais apelar para que os compromissos de Bali sejam integral-
mente cumpridos, em prol do desenvolvimento sustentável dos 
nossos povos.

Reiteramos, através deste e dos outros encontros que antecede-
ram esta reunião nacional, o compromisso do Governo de conti-
nuar a empenhar-se por uma Maternidade Segura e pela redução, 
cada vez mais acelerada, das mortes evitáveis das nossas mulheres 
e das nossas crianças.

Fazemos votos de frutíferas deliberações a favor da saúde mater-
na, neo-natal e infantil, numa parceria multisectorial sustentável.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Saúde da mulher e da criança:

Um desafio multisectorial que se coloca à escala 

planetária14

As palavras que nos acabam de dirigir tocam-nos profundamente. 
Emocionam a todos nós, moçambicanos, do Rovuma ao Maputo e 
do Índico ao Zumbo. São palavras que cristalizam, por um lado, 
a nossa preocupação com a saúde da mulher e da criança e, por 
outro lado, os desafios que se nos colocam na luta por melhores 
condições de vida e de saúde para a mulher e a criança, em Mo-
çambique, em África e em todo o nosso Planeta. 

Falar da saúde da Mulher e da Criança é falar de um assunto muito 
sensível, que a todos nos toca, em particular, por um lado, porque 
na mulher e na criança reside a esperança do amanhã da Humani-
dade e, por outro, porque a reprodução, em condições de saúde e 
segurança, é o garante do mais importante dos direitos humanos: 
o direito à vida. 

Neste contexto, assegurar que a vida é gerada em condições de 
saúde para a mãe e para o filho é o grande desafio que nos une 
hoje, como Nação, como um Povo, um desafio cuja transversali-
dade requer acções concertadas em todos os sectores e a todos os 
níveis, à escala planetária. 

14Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na cerimónia de outorga do título de Embaixador da Boa Vontade para a 

Saúde da Mulher e da Criança, pelo Fórum das Primeiras Damas Africanas contra o cancro 

da mama e do colo do útero e pela Fundação Princesa Nikky. Maputo, 22 de Julho de 

2013.
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Honra-nos sobremaneira recebermos o título de Embaixador de 
Boa Vontade para a Saúde da Mulher e da Criança que acaba de nos 
ser outorgado conjuntamente pelo Fórum das Primeiras-Damas de 
África e pela Fundação Princesa Nikky. Aceitamos o título e reco-
nhecemos as responsabilidades adicionais que nos impõe. Faremos 
o nosso melhor para honrar esta distinção.

*****

A luta pela melhoria das condições de saúde da mulher e da crian-
ça integra a nossa agenda de luta contra a pobreza. Temos, neste 
quadro, alcançado resultados encorajadores graças:

	à expansão dos serviços de saúde para cada vez mais próximo 
do cidadão;

	às campanhas de sensibilização sobre os perigos dos partos 
não institucionais; bem como

	à Iniciativa Presidencial para a Saúde da Mulher e da Criança, 
lançada em 2008, que nos levou a propor, com sucesso, que 
os debates da Cimeira da União Africana, em 2010, em Kam-
pala, decorressem à volta deste tema.

Estes resultados encorajadores devem-se ainda:

	ao lançamento, em 2010, e subsequente operacionalização 
da Parceria Nacional para a Promoção da Saúde Materna, 
Neonatal e Infantil;

	à aprovação da Estratégia de Planeamento Familiar;  bem 
assim

	ao lançamento e operacionalização da Estratégia para o Des-
piste e Tratamento do Cancro do Colo do Útero e da Mama.

Devem-se, sobretudo, à entrega:

	dos profissionais de saúde;
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	dos nossos cientistas;

	das organizações da sociedade civil;

	dos nossos parceiros de desenvolvimento;

	do sector privado;

	da comunicação social, todos eles aqui representados.

Devem-se, numa palavra, ao nosso Povo e às parcerias que conso-
lidamos no quotidiano com pessoas de bem. 

Por isso, apraz-nos registar que não estaremos sós no cumprimen-
to desta nobre missão que hoje nos confiam em Moçambique, em 
África e no mundo. Convidamos a todos vós nesta sala e às organi-
zações, instituições e órgãos que representam para integrarem a 
nossa equipa. Esta é uma responsabilidade partilhada e com cada 
um de nós a fazer a sua parte, continuaremos a registar sucessos 
nesta luta pela contínua melhoria da saúde da mulher e da criança.

 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Doenças cancerosas:

Os desafios transversais que nos colocam15

É de braços abertos e corações a palpitar de muita alegria e emo-
ção que acolhemos, no nosso solo pátrio:

	as distintas Primeiras Damas de África;

	Membros de Parlamentos;

	Ministros da Saúde, Médicos e Pesquisadores;

	os nossos Parceiros de desenvolvimento; bem como

	Membros de Organizações da Sociedade Civil e da Comuni-
dade empresarial que se juntam a outros ilustres participan-
tes, representantes de várias sensibilidades do Continente 
e do Mundo, para darem corpo e substância à agenda desta 
Conferência. A vossa presença, nesta diversidade de profis-
sões, ocupações e interesses, sublinha a importância desta 
conferência e a transversalidade da temática que vos fez 
convergir para esta Pérola do Índico.

Sintam-se, pois, bem acolhidos e na certeza de que o maravilhoso 
Povo Moçambicano se sente muito honrado com a vossa presença 
amiga na nossa Pátria Amada.

*****

Apraz-nos registar que esta Conferência vai abordar um dos gran-
des desafios que se nos colocam na melhoria da saúde da mulher, 
incluindo a redução da morbidade e da mortalidade. Com efeito, 

15Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da abertura da 7a Conferência sobre o Cancro do Colo do Útero, 

da Mama e da Próstata em África. Maputo, 22 de Julho de 2013.
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dos três cancros, dois deles, o cancro do colo do útero e o cancro 
da mama, que serão objecto de debate nesta Conferência, estão 
entre os cancros mais frequentes e que mais mortes causam à mu-
lher. O terceiro, o cancro da próstata, que também vai gerar refle-
xões neste evento, é um dos principais cancros no homem.

O cancro da mama é o mais frequente na mulher, a nível global. No 
nosso Continente, estima-se que anualmente sejam diagnosticados 
92.600 novos casos, com 50.000 mortes. 

Isto significa que, em cada 100 mulheres africanas com cancro da 
mama, cerca de 54 morrem, porque para além de o diagnóstico ser 
feito já em fases avançadas da doença, os nossos sistemas nacio-
nais de saúde têm enfrentado várias limitações que impedem que 
o seu diagnóstico e tratamento sejam adequados e atempados.

O cancro do colo do útero, por seu turno, representa, a nível glo-
bal, o segundo cancro mais comum nas mulheres. 

Cerca de 85, em cada 100 novos casos, e 88, em cada 100 mortes, 
por esta doença, ocorrem em países em desenvolvimento. O nosso 
continente possui uma população de cerca de 275 milhões de mu-
lheres, com 15 ou mais anos, que estão em risco de desenvolver o 
cancro do colo do útero. 

Estimativas actuais indicam que anualmente mais de 79.000 mu-
lheres são diagnosticadas com o cancro do colo do útero e destas, 
mais de 62.000 morrem devido a esta doença. 

Por outras palavras, isto significa que morrem 78 em cada 100 mu-
lheres africanas que contraem o cancro do colo do útero, fazendo 
desta a doença que mais mortes causa entre as mulheres africanas. 
Para agravar esta situação, as altas incidências e a feminização do 
HIV e SIDA em África, vêm aumentar, mais ainda, o risco de a mu-
lher africana contrair esta doença.

No nosso País, estima-se que 8, em cada 100 novos casos de to-
dos os cancros na mulher moçambicana, sejam casos de cancro 
da mama. Só em 2008, estima-se que tenham ocorrido 945 novos 
casos deste tipo de cancro, com 512 mortes, o que significa que 
morrem 54 em cada 100 mulheres moçambicanas diagnosticadas 
com cancro da mama.
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No que se refere ao cancro do colo do útero, no País, cerca de 32, 
em cada 100 novos casos de todos os cancros na mulher, correspon-
dem a esta doença, ou seja, mais de 3.400 novos casos e cerca de 
2.300 mortes por ano. 

Por outras palavras, 64 em cada 100 mulheres moçambicanas, com 
cancro do colo do útero, morrem porque o diagnóstico é feito já 
em fase avançada da doença.

*****

Para além da saúde da mulher, esta Conferência vai também de-
bruçar-se sobre um dos problemas de saúde que tem acometido 
cada vez mais homens nos nossos países: o cancro da próstata. 

Este é considerado o segundo cancro mais comum nos homens, a 
nível mundial. No nosso continente, estima-se que só em 2008 te-
nham ocorrido cerca de 39.500 novos casos de cancro da próstata, 
com 28.000 mortes. 

No nosso País, estima-se que no mesmo ano tenham ocorrido 740 
novos casos deste tipo de cancro com cerca de 589 mortes, re-
presentando cerca de 80 mortes em cada 100 homens com esta 
doença. 

*****

Perante estes trágicos dados estatísticos, somos chamados a rea-
firmar o nosso empenho, determinação e capacidade de resposta 
célere para prevenir e reduzir o número de casos e de mortes de 
mulheres e de homens no nosso continente, vítimas desta doença: 
o cancro. Particularmente em relação ao cancro do colo do útero, 
a boa notícia é que este tipo de cancro pode ser prevenido. 

Isto significa que o poder de evitar a morte de muitas mulheres e 
o peso desta doença nas nossas sociedades está nas nossas mãos. 
No entanto, para tal, o envolvimento de todos nós, representados 
nesta sala, é de extrema importância. 

Por exemplo, a sociedade civil e organizações afins desempenham 
um papel muito importante no apoio à implementação de Progra-
mas dos Governos para a prevenção e advocacia, despiste e trata-
mento do cancro do colo do útero. 
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Estas intervenções são particularmente pertinentes numa das ver-
tentes da prevenção primária que inclui o aumento do conheci-
mento e da consciência da população em relação a esta doença.

A sociedade civil e organizações afins também desempenham um 
papel fundamental na mudança de comportamentos sexuais de ris-
co, tendo em vista a redução da transmissão de infecções de trans-
missão sexual, principalmente a infecção pelo Vírus do Papiloma 
Humano e dos factores que favorecem a sua transmissão.

No mesmo quadro, é nosso papel, como governos, prosseguir, por 
exemplo, com as acções visando a implementação de programas 
nacionais sustentáveis que integrem aspectos como a introdução 
da vacina contra o Vírus do Papiloma Humano nos programas na-
cionais de vacinação já existentes. 

É ainda nosso papel prosseguir com os programas de inclusão de 
intervenções de rastreio e tratamento de lesões pré-cancerosas 
com abordagens de baixo custo, mas de alto impacto, e a sua in-
clusão em programas de saúde já existentes, virados para a saúde 
da mulher. 

Em relação ao cancro da mama e ao cancro da próstata, o melhor 
caminho é o diagnóstico e tratamento precoce. 

Uma vez mais, o papel das organizações da sociedade civil e afins 
revela-se de grande importância no aumento do conhecimento e 
da consciência da população em relação a estas doenças, particu-
larmente para os sinais e sintomas, permitindo, desta forma, um 
diagnóstico atempado destes tipos de cancro. 

Gostaríamos de reconhecer e de saudar o papel dos nossos parcei-
ros de desenvolvimento que, apesar dos constrangimentos finan-
ceiros actuais, reafirmam o seu compromisso em manter as suas 
intervenções também na luta contra estes tipos de cancro. 
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As instituições de pesquisa têm assumido o seu papel, produzindo 
evidências sobre a dimensão destas doenças e formulando soluções 
para a sua prevenção e controle. Este envolvimento e qualidade do 
trabalho que realizam orgulham-nos, sobremaneira; encorajamo
-las a continuarem comprometidas com esta parceria contra estas 
e outras doenças.

*****

A terminar, queremos inscrever o reiterado compromisso do nosso 
Governo em tudo fazer para garantir que o nosso Povo, e em espe-
cial as mulheres e crianças moçambicanas, tenham acesso a cuida-
dos de saúde de qualidade, acessíveis e baseados em evidências.

Com estas palavras e com votos de frutíferos debates, temos a 
honra de declarar aberta a Sétima Conferência sobre o Cancro do 
Colo do Útero, da Mama e da Próstata em África.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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HIV e SIDA:

Que papel para os jovens na sua prevenção?16

Caros jovens: bem vindos a este encontro nacional. Nós temos dito 
que sempre nos agrada, sobremaneira, dirigirmo-nos à Nação Mo-
çambicana de forma tão directa como esta. Aqui estão jovens que 
vivem nos distritos, os pólos do nosso desenvolvimento, e a eles se 
juntam os que realizam as suas actividades nas capitais provinciais 
e nas estruturas centrais. Estão aqui jovens estudantes, dirigentes 
de associações juvenis e membros de outras organizações cívicas.

Em razão desta composição multifacetada, esta reunião represen-
ta um momento de reencontro entre jovens e uma oportunidade 
para fazerem novas amizades e reforçar as já estabelecidas. Este 
encontro também cria condições para alargarem os vossos horizon-
tes sobre esta Pérola do Índico e para melhor se aperceberem que 
afinal as dificuldades porque passam também afectam o trabalho 
dos vossos compatriotas noutros pontos deste nosso belo Moçam-
bique. 

Este encontro nacional propicia, igualmente, momentos para troca 
de ideias e para cada um de vós travar conhecimento com soluções 
que estão sendo ensaiadas, com sucesso, algures, para a resolução 
de problemas similares aos que estão a enfrentar no vosso quoti-
diano.

16Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique no Encontro Nacional da Juventude sobre HIV e SIDA. Maputo, 21 de Setem-

bro de 2008.
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Esta reunião nacional confere-vos, enfim, mais uma oportunidade 
para consolidarem o vosso conhecimento sobre o nosso Moçambi-
que e para reafirmarem a vossa vontade de continuarem a fazer a 
vossa parte na luta que travamos contra a  pobreza.

*****

O HIV e SIDA está a matar em Moçambique. O HIV e SIDA está a se-
mear dor no nosso solo pátrio. O HIV e SIDA está a semear luto na 
nossa Pátria Amada. O HIV e SIDA é, na actualidade, um sério obs-
táculo à implementação da nossa Agenda Nacional de Luta contra a 
Pobreza. As consequências deste flagelo são sobretudo de natureza 
social e económica:

	é o infectado que sente o desespero a abater-se sobre si, 
temendo não poder ver o raiar do sol no dia seguinte;

	é a família que vê o seu ente querido a ser corroído pela 
doença e a sentir-se incapaz de lhe devolver o estado de 
boa saúde que até há pouco exibia;

	é o pessoal da saúde que, apesar de poder administrar anti-
retrovirais, já disponíveis em todos os nossos distritos, não 
tem sucesso na sua missão de salvar vidas porque o infec-
tado ou apresentou-se tarde à unidade sanitária ou a sua 
condição de pobreza não lhe permite obter os alimentos em 
quantidade e qualidade, um importante complemento ao 
tratamento médico.

	são familiares e activistas, que se vêm incapazes de mobi-
lizar os meios para o tratamento da doença ou a solidarie-
dade para esses suplementos nutricionais de apoio ao trata-
mento médico;

	 são os religiosos que se vêem a braços com um cada vez 
maior número de crentes por amparar e confortar.

Por incidir a sua acção sobre a população activa, o HIV e SIDA 
também acaba afectando a produção e a produtividade de toda a 
Nação Moçambicana. O falecimento:
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	de um artesão, 

	de um funcionário público, 

	de um professor, 

	de um polícia, 

	de um enfermeiro;

	ou de um técnico que se preparou durante anos para dar a 
sua contribuição na luta contra a pobreza não é apenas uma 
perda para os seus mais próximos. É também uma perda 
para a Pátria Amada. 

Em resposta a este flagelo, o nosso Governo criou o Conselho Na-
cional de Combate ao SIDA, sob a égide do qual foi elaborado o 
Plano Estratégico de luta contra esta doença bem como encetada 
uma melhor coordenação das intervenções, aos vários níveis e em 
diferentes sectores. Porém, o impacto da nossa acção e da dos 
nossos parceiros nacionais e estrangeiros não parece estar a surtir 
o impacto que ansiamos. 

Foi neste quadro que lançámos em Fevereiro de 2006 a Iniciativa 
Presidencial que tinha em vista compreender as razões por detrás 
do reduzido impacto das nossas acções. Ao longo dessa jornada 
auscultamos diferentes sectores da nossa sociedade, incluindo os 
jovens, e ficou claro que era importante adequarmos os meios e as 
técnicas de transmissão dos conteúdos das mensagens sobre esta 
doença. Concluímos que era imperioso e urgente moçambicanizar 
todos os aspectos que possam contribuir para que as mensagens 
sobre o HIV e SIDA sejam efectivas e provoquem a mudança de 
comportamento porque todos nós clamamos e ansiamos. Na altura 
sublinhamos que este processo de moçambicanização das mensa-
gens deve passar, em parte:

	pelo maior uso das línguas nacionais, com conteúdos conce-
bidos a partir do meio social e cultural onde essas línguas 
são faladas;
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	pela abertura de mais espaços para a participação de figuras 
locais influentes;

	pela mobilização e encorajamento da participação de ou-
tras figuras na sociedade moçambicana. 

Este encontro nacional sobre juventude e HIV e SIDA está em con-
dições de avaliar quanto conseguimos fazer em resposta a estes 
desafios e aquilatar os resultados que a réplica da Iniciativa Presi-
dencial produziu nas províncias e distritos. 

Ao longo destas sessões de trabalho poderão reflectir sobre as áreas 
que ainda precisam de maior atenção para reduzirmos o ritmo e o 
número das infecções no nosso Moçambique. As conclusões desta 
reunião serão um valioso contributo para a Estratégia de Combate 
ao HIV e SIDA actualmente em revisão. Trata-se de uma revisão 
necessária e pertinente pois, na sua aplicação, foram apreendidas 
novas experiências, sobre as quais importa reflectir, e identificados 
novos desafios, sobre os quais urge agir.  

*****

Os dados disponíveis indicam que é no seio da juventude onde se 
regista a maior taxa de prevalência. Por isso, deve ser no seio da 
juventude e com a participação e liderança dos próprios jovens 
que devemos continuar a agir de forma mais resoluta, com uma 
agressividade superior à do vírus e a uma velocidade acima da es-
calada dos índices de infecção nesta camada da nossa população.

Sabemos que cada um de vós pode fazer mais e melhor nesta fren-
te:

	servindo de exemplo e referência para os demais jovens;

	aconselhando e alertando os outros jovens para desperta-
rem para o perigo que lhes espreita em cada comportamen-
to social menos responsável; e

	assumindo liderança na prevenção e combate a esta doen-
ça, uma doença que já se tornou um problema de desenvol-
vimento na nossa Pátria Amada. 
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Devemos multiplicar e diversificar as acções de prevenção deste 
obstáculo ao nosso desenvolvimento:

	nos pátios da escola e na pastorícia; 

	nos campos agrícolas, pesca ou escritório;

	na estrada, no bairro, na congregação religiosa ou no local 
de lazer.

Em todo o nosso Moçambique, em toda a nossa sociedade. O HIV 
e SIDA não é um problema do outro. É, sobretudo, o problema de 
todos e de cada um de nós. 

Na esperança de que daqui saia reforçado o compromisso dos jo-
vens na luta contra o HIV e SIDA, temos a honra de declarar solene-
mente aberto o Encontro Nacional da Juventude sobre o SIDA sob 
o lema “Por uma Juventude Sã e Responsável: Não Deixe Morrer a 
Esperança”.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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HIV e SIDA:

Um obstáculo ao nosso desenvolvimento17

Gostaríamos de começar por dar as nossas boas vindas a todos os 
participantes aos trabalhos deste Sétimo Curso de Formação Pan
-Africano, para os operadores empenhados na luta contra o HIV e 
SIDA, no nosso Continente. 

A presença dos nossos irmãos enfermeiros, técnicos de laboratório 
e médicos da  República Democrática do Congo, da Eritreia, da 
Guiné-Bissau, da Guiné-Conacri, do Ruanda, da Nigéria e do Quénia 
enche-nos de muito júblio. Com igual satisfação, reconhecemos a 
presença, entre nós dos facilitadores italianos deste curso, a quem 
também endereçamos as nossas boas-vindas. Saudamos, igual-
mente, os nossos compatriotas activistas, técnicos de medicina, 
enfermeiros e médicos, provenientes das províncias de Nampula, 
Zambézia, Sofala, Gaza, Maputo Província e Maputo Cidade, onde 
o Programa DREAM já está em execução. 

Queremos aproveitar a oportunidade que esta sessão nos confere, 
para elogiar e exaltar o esforço que está sendo empreendido por 
cada um de vós, na luta contra esta grave pandemia que martiriza 
a nossa Mãe-África. Fazemos votos para que estes dias de estudo e 
de trabalho sejam profícuos. 

	Que estes dias de troca de experiências resultem num novo 
acumular de saberes e competências. 

17Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na cerimónia de abertura do VII Curso Pan-Africano dos operadores na luta 

contra o HIV/SIDA. Maputo, 20 de Outubro de 2005.
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	Que estes dias de formação ajudem a encontrar soluções 
para estender o tratamento a mais cidadãos africanos, víti-
mas desta doença. 

	Sobretudo, que estes dias de formação contribuam para o 
reforço da determinação de cada um de vós em fazer recuar 
este flagelo. 

A Comunidade de Sant’Egídio, que organiza este evento, quis 
iniciar o seu programa de luta contra o HIV e SIDA, o programa 
DREAM, precisamente em Moçambique. O programa DREAM não é 
apenas um sonho de quem quer ajudar. É também uma expectativa 
de quem procura essa ajuda.

A escolha do nosso País para início desse programa resulta da longa 
amizade que nos liga a esta Comunidade. Trata-se de uma amiza-
de que nasceu e cresceu durante os anos das negociações para a 
paz em Moçambique que decorreram na capital italiana, Roma. 
Esta amizade conheceu novos contornos, nestes últimos anos, gra-
ças precisamente, ao trabalho conjunto que o Governo desenvolve 
com a Comunidade de Sant’Egidio na luta contra o HIV e SIDA. A 
escolha do nosso País honra-nos, sobremaneira. 

Ao mesmo tempo, confere-nos responsabilidades adicionais na ba-
talha que travamos contra este obstáculo ao nosso desenvolvimen-
to. Ser modelo para outras partes do nosso Continente exige de nós 
muito empenho, dedicação e um grande sentido de servir. 

Acima de tudo, exige de todos os envolvidos neste programa, pro-
fissionalismo e sentido de equipe, para manter o modelo eficaz e 
credível.

Ser modelo para outros países de África é para nós também fonte 
de muita satisfação: no verdadeiro humanismo africano, esta posi-
ção agracia-nos com a oportunidade de partilhar a nossa experiên-
cia com outros irmãos e irmãs do nosso Continente.

*****

A pandemia do HIV e SIDA no nosso País e em muitas parte do nosso 
Continente assumiu já contornos que vão para além dos aspectos 
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de saúde. O HIV e SIDA é hoje um dos maiores obstáculos ao nosso 
desenvolvimento. Esta doença está a ter impacto em practicamen-
te todos os sectores da nossa vida:

	o HIV e SIDA está a afectar a estrutura demográfica da po-
pulação, induzindo a uma drástica redução na esperança 
média de vida; 

	em cada dia que passa, ela provoca o aumento do número 
de órfãos. Em resultado  desta situação, a muitas crianças é 
retirado o direito de crescerem e brincarem como tal;

	o sector produtivo não escapa aos efeitos devastadores des-
ta doença. O HIV e SIDA ataca, de forma virulenta e impie-
dosa, a população activa, o maior recurso que temos dis-
ponível para combater a pobreza em África. Técnicos que 
levaram anos a formar vêm a sua oportunidade de colocar os 
seus conhecimentos à disposição da sociedade drasticamen-
te encurtada. Jovens empreendedores vêm-se impossibilita-
dos de dar prosseguimento às suas iniciativas de geração de 
rendimentos e de criação de postos de trabalho;

	Como se os efeitos sociais e económicos não fossem sufi-
cientes, o HIV e SIDA arrasta consigo também, efeitos psico-
lógicos dramáticos. 

Esta pandemia não afecta apenas o infectado, os seus familiares 
e amigos. Ela afecta também os que devem tratar desta doença, 
especialmente quando incapazes de mobilizar os meios e a solida-
riedade suficientes para o doente.

Perante este cenário dramático, gostaríamos de lançar um apelo 
para que unamos os nossos esforços, recursos e capacidades para 
reforçar a prevenção, tratamento e mitigação. Todos temos uma 
obrigação moral de dar o nosso melhor para prevenir que mais 
pessoas sejam infectadas. Temos, igualmente, responsabilidade de 
contribuir para restituir a esperança de um amanhã melhor para 
quem está infectado ou afectado por esta doença.
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Um dos desafios decisivos nesta luta é representado pela formação: 
a falta de recursos humanos, reduzidos em parte pela pandemia do 
HIV e SIDA, parece constituir, por vezes, um obstáculo insuperável. 
Por isso, para nós é louvável a opção feita pela Comunidade de 
Sant’Egídio. Com efeito, Sant’Egídio enveredou pelo caminho de 
juntar ao trabalho quotidiano no campo, ao lado dos doentes, um 
empenho igualmente decisivo na formação dos operadores sanitá-
rios e sociais. Médicos, enfermeiros, biólogos, assistentes domici-
liários, activistas capacitados e motivados são os recursos coloca-
dos na primeira linha, nesta batalha.

O aumento dos conhecimentos e das competências de cada um 
enriquece a todos. Ao mesmo tempo, cria os pressupostos para que 
as nossas respostas a este desafio não sejam efémeras, mas cons-
truam as bases para um desenvolvimento futuro. 

A introdução no nosso País da terapia anti-retroviral reacendeu a 
luz da esperança nalguns que antes estavam, logo à partida, con-
denados à morte. Hoje, no nosso País, graças a uma rede de labo-
ratórios de biologia molecular de referência, é possível efectuar 
análises de vanguarda. 

Os resultados derivados dessas análises asseguram níveis de diag-
nóstico satisfatórios e intervenções clínicas mais eficazes.

Notamos com agrado, o papel que as próprias pessoas vivendo com 
o HIV e SIDA têm estado a desempenhar na promoção da preven-
ção e na mobilização da solidariedade. Participando em debates e 
em actividades de sensibilização, eles reiteram que são parte da 
sociedade e que têm uma contribuição a dar. Encaram, enfim a sua 
situação de forma positiva, o que é de saudar e encorajar.

As campanhas unicamente de prevenção revelaram as suas próprias 
limitações. A informação e a educação das comunidades quando 
não são devidamente articuladas com o conhecimento, tradição  e 
cultura das populações aparentam não surtir os efeitos desejados 
na redução das taxas de prevalência da doença. Como operadores 
empenhados neste combate devem desafiar-se a encontrarem so-
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luções mais eficazes que nos permitam reduzir as taxas de preva-
lência e que propiciem que uma nova geração nasça livre do HIV e 
SIDA. Cada um de vós tem uma contribuição a dar. Cada um de vós 
tem uma experiência a partilhar. 

Por isso a inauguração deste VII curso de formação Pan-africano é 
uma ocasião para reafirmar a importância de um trabalho de equi-
pes, a importância de uma intervenção coordenada. Agradecemos 
a todos aqui presentes pelo esforço e empenho para que os nossos 
irmãos em Moçambique e no Continente sintam o calor da solida-
riedade que lhes é estendida: 

	aos operadores que quotidianamente trabalham junto dos 
doentes; 

	às organizações não-governamentais que com experiências-
piloto criam novas oportunidades de prevenção, tratamento 
e mitigação dos efeitos do HIV e SIDA; e

	às agências internacionais e aos representantes dos governos 
que apoiam os nossos esforços.

Agradecemos, em particular, à  Comunidade de Sant’Egídio.  De 
nós ela se abeirou para emprestar a sua amizade e o seu empenho 
para que os moçambicanos e outros povos de África vençam este 
novo desafio que nos é imposto pelo HIV e SIDA.

Desejamos a todos os participantes uma boa continuação dos tra-
balhos e muitos sucessos neste combate. Que todos aproveitem, ao 
máximo, as oportunidades de aprendizagem e de troca de expe-
riências que este curso propicia. 

Com estas palavras, temos a honra de declarar aberto o Sétimo 
Curso de Formação Pan-africano para os operadores empenhados 
na luta contra o HIV e SIDA no nosso Continente.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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HIV e SIDA:

Um desafio à nossa capacidade de recurso aos nossos 

valores e ao nosso espírito de solidariedade18

O sonho de qualquer criança é o de ter, um dia, um mundo colori-
do, cheio de paz, alegria e carinho. Aos adultos e a toda a socie-
dade cabe a tarefa de ajudar as crianças a construir esse sonho. 
Cabe-lhes ainda criar as condições para que o amanhã dos nossos 
filhos e netos seja um amanhã risonho, resplandecente e cheio de 
esplendor. 

Porém, devido a várias vicissitudes da vida, para algumas crianças 
esse sonho é transformado em miragem, que deles se afasta sem-
pre que dele se aproximam. Ao lançarmos esta Campanha Global 
de Luta contra o HIV e SIDA na Criança, urge que nós adultos faça-
mos uma reflexão sobre a situação dessas crianças, em particular. 
Urge que reflictamos sobre as acções que devem ser desenvolvidas 
e intensificadas ao longo do quinquénio desta campanha, para re-
verter a miragem em sonho alcançável. Para garantir que elas tam-
bém ambicionem e desfrutem de um amanhã risonho, que cresçam 
e brinquem  como quaisquer outras crianças moçambicanas e do 
mundo.

Na prossecução da melhoria do estado de saúde e bem-estar da 
criança, o nosso Governo tem estado a intensificar acções visando 
o aumento do acesso à educação e aos serviços de saúde. Neste 
contexto:
18Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião do lançamento da  Campanha Global do HIV e SIDA e Criança. 

Maputo, 5 de Novembro de 2005.
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	novas escolas e novos hospitais têm sido construídos, reabi-
litados e apetrechados;

	profissionais de saúde e da educação têm sido formados; e

	vários empreendimentos que visam a satisfação do bem-es-
tar social das nossas crianças estabelecidos. 

Todavia, a pandemia do HIV e SIDA tem estado a frustrar os nossos 
esforços de levar todas as nossas crianças a sonhar e a desfrutar de 
um futuro risonho e luzidio. 

	No nosso País mais de 80.000 crianças encontram-se infec-
tadas por este vírus. 

	Mais de 300.000 crianças ficaram sem os seus pais directos 
devido ao SIDA. 

	Por razões sobre as quais temos que reflectir e encontrar 
soluções, muitas são as crianças que crescem sós, fora do 
conforto de uma família. Esta situação faz com que estas 
crianças sejam adultas muito mais precocemente e que não 
tenham tempo nem oportunidade de sonhar. A realidade da 
vida cai-lhes de uma forma dura e cruel. 

Ao afectar as crianças de forma tão dramática e impiedosa, o HIV 
e SIDA abala as fundações do nosso futuro. Retira-nos as bases só-
lidas sobre as quais queremos construir o nosso amanhã. Neste 
sentido, o HIV e SIDA também interfere com a transmissão normal 
dos nossos valores, tradições e mitos. 

Por isso, na Campanha Global de Luta contra o HIV e SIDA na Crian-
ça, que hoje tem início, gostaríamos de exortar a todos os moçam-
bicanos para reforçarem os progressos até aqui conseguidos nesta 
luta. Exortamos ainda para que multipliquem as intervenções que 
têm estado a realizar. Particular realce deve ser dado à:

	prevenção da transmissão da doença;

	prevenção da transmissão vertical ou da mãe para filho;

	ao tratamento pediátrico; e 

	à protecção e apoio às crianças infectadas e afectadas.
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Sobretudo, temos que reactivar o nosso espírito de solidariedade 
e compaixão. Na nossa moçambicanidade temos que recorrer aos 
valores que nos caracterizam e nos identificam. Nesses valores en-
contraremos as razões e os fundamentos para que nenhuma crian-
ças seja rotulada de órfã ou se sinta como tal. Para que nenhuma 
criança se sinta só e fora de uma família. Recordemo-nos, valo-
rizemos e orgulhemo-nos do nosso sentido de família onde todas 
as crianças se tratam por irmãos e irmãs. Onde todas as crianças 
tratam os tios e as tias por papá e mamã. A quem passa desperce-
bido o sentido moçambicano de respeito e consideração, de gosto 
e orgulho impregnados na expressão “mais velho”? 

Nós temos valores e virtudes e um profundo sentido de família. Es-
tes são valores centrais na nossa moçambicanidade, na nossa ma-
neira de ser e de estar na sociedade e no mundo. Este é o patrimó-
nio que nos deve inspirar sempre para muitas mais causas nobres.

O apoio às crianças infectadas e afectadas pelo HIV e SIDA no nos-
so País é, no entanto, apenas uma das frentes. Temos, ao mesmo 
tempo, que dedicar atenção e recursos ao problema, no ponto de 
origem: entre os nossos compatriotas adultos. Os últimos dados de 
2004 revelam uma seroprevalência de infecção pelo HIV e SIDA de 
16,2% no seio dos moçambicanos, com idades compreendidas entre 
os 15 e os 49 anos de idade. Esta prevalência tem vindo a subir e 
de forma preocupante. 

Estas estatísticas demonstram que o HIV e SIDA não constitui ape-
nas um dos principais problemas de saúde pública. O HIV e SIDA 
contribui para agravar a pobreza no seio da família moçambicana 
e ameaça os nossos esforços de desenvolvimento sócio-económico 
do nosso País:

	esta pandemia abate-se sobre a população activa, atirando 
para fora da acção o recurso mais fiável que temos dispo-
nível para produzir riqueza. São técnicos de diversas áreas 
que perdem a vida antes de darem a sua contribuição em 
pleno. São instituições públicas e privadas que são obrigadas 
a reiniciar processos de recrutamento, formação e treino de 
novos técnicos para repor a sua capacidade de produção;
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	o HIV e SIDA reduz a esperança média de vida entre os mo-
çambicanos. Em 2004 por exemplo, sem o HIV e SIDA a es-
perança média de vida deveria ter sido de 46.4 anos, mas 
acabou sendo de 38 anos, devido ao HIV e SIDA. 

	esta devastadora doença, obriga-nos a desviar uma boa par-
te dos poucos recursos disponível para o combate contra a 
pobreza para a sua prevenção, tratamento e mitigação;

	temos depois os efeitos psicológicos: 

o familiares impotentes de travar a degradação física e 
dolorosa do seu ente querido; e

o  a angústia dos que deviam tratar do infectado que se 
vêm incapazes de mobilizar os meios para a cura ou a 
solidariedade para suplementos nutricionais de apoio 
ao tratamento.

*****

O HIV e SIDA já não é apenas uma questão estatística. É uma ques-
tão de vida ou morte de sonhos e esperanças. É um assunto que 
deve mobilizar todos os corações moçambicanos. Todas as vonta-
des e sectores da vida nacional. Temos todos que agir com uma 
agressividade superior ao do vírus e do da escalada do aumento 
dos casos. 

Ciente das suas responsabilidades, o nosso Governo tem levado a 
cabo uma série de intervenções multisectoriais para o combate 
contra esta pandemia. 

	O Conselho Nacional de Combate ao SIDA tem estado a abor-
dar esta doença nas suas dimensões económica, sócio-cultu-
ral, de saúde pública e de desenvolvimento. 

	O Ministério da Saúde tem acções concretas visando a me-
lhoria da situação nas crianças e adultos. 

	Os Ministérios da Educação e Cultura, da Mulher e da Acção 
Social, da Juventude e Desportos têm feito intervenções vi-
sando reverter a situação dramática que as nossas crianças 
enfrentam devido ao HIV e SIDA.
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Porém, para lograrmos o sucesso que todos almejamos, precisamos 
de um maior envolvimento da nossa sociedade. Não tenhamos ilu-
sões: a introdução, no nosso País, da terapia anti-retroviral não vai 
ainda, infelizmente, reacender a esperança de mais anos de vida 
a muitos moçambicanos infectados pelo HIV e SIDA. O tratamento 
anti-retroviral não é cura, porque essa ainda está por ser desco-
berta. A terapia anti-retroviral não deve ser licença para autorizar 
comportamentos sociais pouco responsáveis:

	os medicamentos são ainda muito caros e não estão dispo-
níveis para todos; e

	a sua administração deve ser acompanhada de uma dieta, 
nem sempre disponível a todos os nossos compatriotas.

Por isso, a arma mais eficiente e barata disponível e acessível a 
todos os moçambicanos é a prevenção. Todos nós devemos poten-
ciar esta estratégia de luta para vencer este obstáculo ao nosso 
desenvolvimento:

	a família deve despir preconceitos e começar a encarar o 
perigo que lhe espreita, promovendo acções de prevenção 
no seio dos seus membros;

	temos que apostar, com maior determinação, nas camadas 
mais jovens, para que cresça a  “janela de esperança”, o 
grupo livre da infecção do HIV e SIDA;

	nas acções de prevenção desta pandemia temos que buscar, 
valorizar e aplicar os ensinamentos contidos na pedagogia 
das nossas culturas e tradições. Particular atenção deve ser 
dado aos conteúdos dos ritos de iniciação, aos nossos siste-
mas de valores e ao papel e lugar das figuras e instituições 
locais influentes.

Como fizemos já referência, a sociedade moçambicana deve des-
pertar-se para uma solidariedade para com aqueles infectados que 
tendo acesso a medicamentos não os conseguem tomar por falta 
de comida. Deve despertar para uma solidariedade com calor e 
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humanismo para os infectados, assumindo a sua doença como uma 
outra enfermidade. Temos que nos espevitar, uns aos outros, para 
estes actos nobres, que nos dignificam como um Povo, como uma 
Naçao.

Reputamos esta ocasião de propícia para lançarmos um apelo para 
que reflictamos sobre a origem e o efeito do estigma. Neste senti-
do seria útil considerar se a atenção especial que conferimos aos 
infectados pelo HIV e SIDA não produz efeito contrário ao deseja-
do, levando à sua estigmatização. Seria também de considerar se 
as unidades de testagem fora dos hospitais não criam a ideia de 
o HIV e SIDA ser uma doença especial e, portanto, o seu portador 
ser objecto de discriminação. Tendo contribuído para criar o es-
tigma, não estaremos a afastar compatriotas do convívio familiar 
e da amizade, do calor fraternal, no momento em que dele mais 
necessitam? 

Para quem tenha acesso ao tratamento pode gerir o HIV e SIDA. 
Porém, ninguém está em condições de gerir o estigma. A sociedade 
deve ser desafiada a voltar a ver e assumir o HIV e SIDA como qual-
quer outra doença.

Antes de terminarmos, gostaríamos de saudar os nossos parceiros, 
particularmente às Agências das Nações Unidas pelo seu envolvi-
mento na luta contra a pandemia do HIV e SIDA. Esse engajamento, 
porque feito de uma forma coordenada com o Governo:

	contribui para a diminuição da dispersão de esforços e de 
recursos;

	aumenta a eficiência na implementação das acções de com-
bate contra o HIV e SIDA. 

Permitam-nos que saudemos, também, as Nações Unidas pelo lan-
çamento desta Jornada Global de combate contra o HIV e SIDA 
na Criança. Esperamos que esta jornada desperte, em todos nós, 
a necessidade de compaixão, do amor e do carinho pela nossas 
crianças. Crianças que são o nosso amanhã, crianças que tem o 
direito de sonhar, crianças que têm o direito de ter um futuro.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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HIV e SIDA:

Um desafio á nossa capacidade de realização?19

É com incomensurável júbilo que damos a todos vós boas- vindas 
ao Palácio da Ponta Vermelha, a vossa casa. Providenciamos este 
momento, menos formal, 

para o encontro dos diferentes grupos que deram corpo e alma ao 
diagnóstico e às propostas de acções que podemos levar a cabo 
para fazer face à crescente taxa de infectados pelo HIV em Mo-
çambique. 

Quisemos que os participantes no lançamento desta Iniciativa Pre-
sidencial de Combate ao HIV e SIDA pudessem:

	estar todos juntos e assim obterem uma amostra dos acto-
res que, em diferentes sectores da vida social e económica 
e em todas as províncias do nosso Moçambique, lideram e 
dinamizam acções de prevenção e combate contra o HIV e 
SIDA;

	partilhar experiências, sensibilidades e saberes sobre o seu 
dia a dia, com esta pandemia; 

	os infectados e afectados; e

	Fazer novas amizades e desenvolver parcerias para aumen-
tar a eficácia das acções que realizam.

Ao longo desta jornada, fomos unânimes em concluir que estamos 
perante uma verdadeira ameaça à realização dos nossos sonhos. 
19Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da república de 

Moçambique, por ocasião da reecpção oferecida aos participantes no lançamento da Ini-

ciativa Presidencial de combate ao HIV e SIDA. Maputo, 19 de Fevereiro de 2006.
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Os números, por detrás dos quais estão rostos humanos, dão-nos a 
dimensão do drama:

	registam-se cerca de 500 novas infecções por dia;

	a taxa de prevalência, em 2004, situava-se em; 16.2%;

	em 2004 calculava-se que mais de 70.000 adultos morreram 
devido ao HIV e SIDA;

	a avaliação de 2004 demonstrou que as mulheres estão seria-
mente mais afectadas que os homens: são cerca de 800.000 
contra mais de 500.000 homens;

	mais de 300.000 crianças sem pai nem mãe;

	baixa drástica da esperança média de vida, de cerca de 46 
anos para 38.

Nos nossos debates também nos detivemos sobre o impacto desta 
pandemia. 

A nível social e psicológico registamos, por exemplo:

	o isolamento e a discriminação de alguns dos infectados pe-
los familiares, amigos e vizinhos, no momento em que mais 
precisam do seu calor e amparo; 

	a incapacidade dos familiares de travar a degradação física 
do seu ente querido, até à sua morte; e

	a angústia dos que deviam tratar do infectado, familiares e 
activistas, que se vêm incapazes de mobilizar os meios para 
o tratamento da doença ou a solidariedade para suplemen-
tos nutricionais de apoio a esse tratamento;

	os cidadãos que têm pela frente um crescente número de 
familiares, amigos e colegas que têm que acompanhar à sua 
última morada;

	os religiosos que se vêem a braços com um cada vez maior 
número de crentes por amparar e confortar;
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	o pessoal da saúde que, treinado para salvar vidas, não con-
segue travar a morte dos seus doentes, cujo número cresce 
diariamente.

No âmbito social, registamos ainda como a morte dos adultos, por 
exemplo:

	quebra a cadeia de transmissão de valores e tradições aos 
mais novos; e

	faz com que muitas crianças cresçam sós, fora do conforto 
de uma família. Esta situação resulta em crianças que se 
tornam adultas, muito precocemente, e a quem se impõe 
a responsabilidade de gerir um lar. A realidade da vida cai-
lhes de uma forma dura e cruel.

A nível económico, vimos como o HIV e SIDA concentra a  sua ac-
tividade mortífera, de forma virulenta e impiedosa, sobre a popu-
lação activa, o maior recurso que temos disponível para combater 
contra a pobreza no nosso rico Moçambique:

	são técnicos que têm que dividir o seu tempo entre a unida-
de sanitária e o local de trabalho, causando assim baixa na 
produção e na produtividade;

	são jovens em cuja especialização se investiram recursos e 
tempo, que são abruptamente postos fora de acção, obri-
gando a unidade de produção a dar início a um novo proces-
so de identificação e formação;

	são compatriotas empreendedores que se vêem impossibili-
tados de dar prosseguimento às suas iniciativas de geração 
de rendimentos e de criação de postos de trabalho.

O quadro é dramático, roçando os níveis de uma catástrofe. 

Numa verdadeira demonstração de auto-estima e de auto-confian-
ça, os participantes recusaram a rendição, recusaram o fatalismo. 
Em vez disso, essa dor, esse desespero e essa angústia que flagelam 
muitos moçambicanos; essa incerteza sobre o que nos reserva o 
futuro que paira no ar, mobilizaram a todos nós à acção. Por isso, 
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	Comprometemo-nos a redobrar a nossa determinação de nos 
engajarmos, com maior vigor ainda, neste combate contra o 
HIV e SIDA no nosso Moçambique;

	Assumimos que cada um de nós tem que agir com uma agres-
sividade superior à do vírus e a uma velocidade acima da 
escalada dos índices de infecção;

	Compenetramo-nos do facto de que podemos fazer mais e 
melhor, de que podemos mudar a situação actual, nós mes-
mos, e com aqueles que querem o bem para Moçambique e 
seu Povo, a complementar as nossas acções.

	Começámos a identificar o que deve ser corrigido e aceita-
mos operar mudanças em nós mesmos e nas nossas acções 
de combate contra esta pandemia. 

*****

A nossa pergunta inicial sobre o que devemos fazer para reverter 
a escalada das infecções foi objecto de ricas e valiosas contribui-
ções. 

	Saudamos a forma pragmática, directa, profunda e franca 
como cada um dos intervenientes contribuiu para a análise 
situacional e para a produção do manancial de propostas 
que nos devem levar a dar o próximo passo, seguros de que 
estamos no caminho certo – o facto de terem sido apresen-
tados textos escritos reforça a nossa certeza de que os con-
vidados a este exercício encararam a sua participação com 
a responsabilidade que deles se esperava; 

	Saudamos ainda o patriotismo, o altruísmo e a grandeza de 
espírito que os participantes demonstraram e que se com-
prometeram a continuar a reproduzir no seio do maravilho-
so Povo Moçambicano. 

Durante estes debates descobrimos que temos uma arma barata, 
eficiente e sempre ao nosso alcance para o combate contra o HIV 
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e SIDA. Trata-se de uma arma cujo potencial contra esta pandemia 
reconhecemos mas dela pouco fazemos uso. Referimo-nos à pre-
venção. 

De facto, é mais fácil prevenir do que remediar e para nós a ne-
cessidade de maior potenciação desta arma é também ditada pela 
nossa condição de pobreza:

	pela fraca cobertura do nosso País em pessoal de saúde e 
unidades sanitárias;

	o acesso aos antiretrovirais no nosso País ainda é reduzido, 
beneficiando menos de 10% das pessoas necessitadas;

	a sua administração deve ser acompanhada de uma dieta, 
nem sempre disponível a todos os nossos compatriotas e de 
uma disciplina rigorosa nem sempre seguida pelos pacien-
tes; 

	a vacina ainda está por ser descoberta, não existindo a cura 
para a doença.

Por isso, concentramo-nos na análise dos meios, da linguagem e 
das técnicas de transmissão e nos conteúdos das mensagens sobre 
a prevenção. 

Concluímos que todo este processo deve ter em conta, por exem-
plo: 

	a realidade sócio-cultural do meio onde a mensagem vai ser 
transmitida;

	a forma como esse grupo alvo encara o mundo material 

e imaterial que o rodeia;

	a sua interpretação dos fenómenos que têm impacto ou con-
dicionam as suas vidas.

Numa palavra, concluímos que é imperioso e urgente moçambica-
nizar todos os aspectos que possam contribuir para que as mensa-
gens sobre o HIV e SIDA sejam efectivas e provoquem a mudança de 
comportamento porque todos nós clamamos e ansiamos. 
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Este processo de moçambicanização deve passar, em parte:

	pelo maior uso das línguas nacionais, com conteúdos conce-
bidos a partir do meio social e cultural onde essas línguas 
são faladas;

	pela abertura de mais espaços para a participação de figuras 
locais influentes;

	pela mobilização e encorajamento da participação de ou-
tras figuras na sociedade moçambicana.

Temos pois que potenciar a prevenção:

	no diálogo no meio familiar, na escola e no local de trabalho;

	na instituição religiosa, cívica ou profissional, no local de diver-
são e na sociedade em geral.

Este esforço deve abranger, com maior incidência, aquela nossa 
janela de esperança, os adolescentes dos 10 aos 14 anos ainda não 
afectados pelo vírus. Durante os nossos trabalhos mereceu desta-
que a necessidade de se promover a testagem voluntária atempa-
da. Deste modo, se poderá detectar a doença mais cedo, ainda a 
tempo de se fazerem intervenções terapêuticas com maior proba-
bilidade de sucesso.

Destacamos ainda a necessidade de se complementar o tratamento 
antiretroviral, infelizmente ainda não disponível a todos os mo-
çambicanos, com a alimentação,  o carinho e o amor aos que pa-
decem desta doença. 

Paralelamente, consideramos absolutamente prioritário, o resgate 
dos nossos valores e tradições e a promoção da solidariedade e da 
entre-ajuda. 

Nós somos um Povo com uma forte nobreza de espírito, sempre 
dispostos a ajudar o próximo. 
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*****

Saímos destes encontros mais galvanizados. 

	Terminamos esta jornada, mais determinados a estabelecer 
novas sinergias e a multiplicar iniciativas de prevenção e 
combate ao HIV e SIDA. 

	Saímos mais convictos de que unidos, coordenados e sincro-
nizados podemos mudar a situação. 

	Terminamos esta série de encontros claros de que, agindo 
em uníssono, podemos reverter a tendência actual, pode-
mos fazer recuar este obstáculo ao nosso desenvolvimento. 

Regressamos aos nossos postos de trabalho, de influência e de ac-
ção mais claros de que com a contribuição de cada um de nós, e de 
toda a sociedade moçambicana, podemos reacender a esperança 
de que vamos vencer este obstáculo, que tenta dificultar e obstruir 
a nossa acção contra a pobreza, nesta Pérola do Índico. 

É nosso sincero e ardente desejo que no nosso próximo encontro 
não nos reunamos para lamentar e alarmarmo-nos com a subida 
dos índices. Que no próximo encontro nos reunamos para celebrar a 
contenção e  a redução dos casos, graças à contribuição e entrega de 
cada um de nós, individual ou institucionalmente. Da parte do nosso 
Governo, o compromisso para com o combate a esta pandemia é 
total. 

Porém, para que alcancemos essa vitória sobre o HIV e SIDA, o 
movimento agora iniciado não deve parar por aqui. Deve asseme-
lhar-se a uma pedra que, tendo caído nas águas de uma piscina, 
provoca ondas que, gradualmente, vão alargando o seu raio, até 
atingir a sua borda. 

Temos que prosseguir, sob a égide dos nossos governadores pro-
vinciais, o debate e as intervenções, a nível de todas as nossas 
províncias para que esta pandemia reconheça a seriedade com que 
encaramos o seu combate.
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Constatamos que ainda temos muito trabalho pela frente, muitos 
desafios por vencer, nos locais de trabalho, quer no sector público 
quer no sector privado. Para nós as confissões religiosas, os líderes 
comunitários, os jovens, os praticantes da medicina tradicional, as 
mulheres e os empresários constituem fortes e essenciais pilares 
na nossa luta contra o HIV e SIDA. Devem pois providenciar todo o 
apoio que precisamos para o sucesso deste combate.

Antes de terminar queremos, uma vez mais, agradecer o apoio que 
temos recebido dos nossos parceiros internacionais de cooperação. 

Gostaríamos de continuar a contar com esse apoio neste combate. 
Muito obrigado a todos pela vossa participação nesta reflexão. 

Aos que vieram das províncias desejamos uma boa viagem de re-
gresso. Aos líderes comunitários deixamos uma mensagem espe-
cial: 

que envolvam todos aqueles que dirigem os ritos de iniciação e ou-
tras práticas tradicionais para que eles participem neste combate 
com o mesmo afinco de sempre. 

O desafio está inteiramente ao nosso alcance.
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HIV e SIDA:

A intensificação da prevenção e da testagem como apostas20

 

Os dados da seroprevalência nacional que o Senhor Ministro de 
Saúde acaba de divulgar, dão-nos a indicação geral da forma como 
o vírus do SIDA se comporta em diferentes espaços geográficos da 
nossa Pátria Amada. 

Ao mesmo tempo, ficamos com indicações das transformações que 
se estão a operar em resultado do trabalho que temos vindo a rea-
lizar, particularmente neste quinquénio prestes a terminar. 

Todavia, 15% não é ainda onde queremos chegar, mas surge como 
uma indicação encorajadora de que estamos a começar a encon-
trar o caminho para onde queremos ir.

Por isso, a prevenção continua a nossa grande aposta. Como se 
demonstrou nos debates no quadro da Iniciativa Presidencial sobre 
esta doença, em Fevereiro de 2006, a prevenção encerra muitas 
complexidades e pressupõe que aceitemos que seja o receptor da 
mensagem de prevenção quem deve determinar o seu conteúdo e 
os mecanismos para a sua transmissão. Foi assim que nesse diálo-
go, franco e aberto, com representantes de diferentes segmentos 
da nossa sociedade chegamos a consenso sobre o grande desafio 
que se colocava à nossa frente: 

o desafio de uma maior moçambicanização da mensagem de luta 
contra este flagelo. 
20Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, nas cerimónias do Dia Mundial de Luta contra o SIDA. Maputo, 1 de Dezem-

bro de 2009.
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*****

Apesar das várias acções levadas a cabo na área de comunicação, 
estudos recentes levados a cabo no nosso País demonstram que 
ainda há muitos moçambicanos que não conhecem os aspectos im-
portantes do HIV e SIDA. Por exemplo, há compatriotas nossos 

que não sabem o que é o HIV e SIDA, como se transmite e como se 
pode prevenir esta doença. Neste contexto, e neste dia, queremos 
reiterar a necessidade de intensificação e de massificação da in-
formação, educação e comunicação para melhorarmos o nível de 
conhecimento de todos nós em relação a esta pandemia.

Para além disso, temos muitos irmãos e irmãs que não conhecem o 
seu estado serológico, isto é, não sabem se estão ou não infecta-
dos. Por isso, muitos deles chegam graves nas unidades sanitárias 
sem saberem que afinal padecem do SIDA e uma das razões que se 
pode apontar prende-se com o facto de nunca terem feito o teste. 

Se fizeres o teste, caro compatriota, e o resultado for negativo, 
deves continuar com o comportamento de menor risco e seres um 
activista entre aqueles que te rodeiam para que se reduzam as 
possibilidades de infecção. Se, por outro lado, o resultado for posi-
tivo não te desesperes. Deves encarar esta doença como uma outra 
doença crónica. Depois, deves ir à unidade sanitária, o mais cedo 
possível, para beneficiares do tratamento com os anti –retrovirais 
e dos conselhos do pessoal de saúde. São conselhos que serão com-
plementados por aqueles que lhe serão dados pelos activistas que 
também fazem o seu melhor para minorar o sofrimento dos infec-
tados e dos afectados por esta doença. Paralelamente, lute pela 
melhoria da tua saúde e da qualidade da tua vida, trabalhando, 
pois deves-te sentir tão útil a ti próprio como à sociedade, como 
qualquer outro moçambicano e dar a tua valiosa contribuição para 
o desenvolvimento deste nosso belo Moçambique.

Exortamos às instituições especializadas a intensificarem e a parti-
ciparem nas actividades de aconselhamento e testagem de saúde, 
incluindo de HIV. 
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Apelamos aos nossos compatriotas a aderirem a estes programas 
pois foram concebidos para o seu bem. O nosso empenho deve 
continuar para que mais compatriotas nossos tenham os serviços 
de aconselhamento e testagem mais perto das suas residências. 

*****

Neste primeiro de Dezembro queremos saudar a todos os interve-
nientes na resposta contra esta pandemia. Saudamos, em particu-
lar, aqueles que se posicionam na frente da mobilização e da pro-
visão dos serviços primários que permitem que, de forma gradual, 
estendamos e consolidemos o sentido e os propósitos das nossas 
acções para a contínua mudança de comportamento e de atitude 
dos nossos compatriotas perante esta pandemia. 

Uma saudação especial vai para os nossos irmãos e irmãs que vi-
vem positivamente com o vírus do SIDA e que emprestam o seu 
activismo para que cada vez menos moçambicanos sejam infecta-
dos. Saudamos, no mesmo contexto, as suas famílias que servem 
de exemplo a outras famílias moçambicanas pelo carinho, amor e 
apoio que dispensam a estes seus familiares para que continuem a 
desfrutar da felicidade e a sentir que vale a pena viver. Que outros 
lhes sigam no exemplo.

A experiência demonstra, minhas senhoras e meus senhores, que 
o HIV e SIDA coloca-nos a todos um desafio enorme que começa na 
nossa consciência individual e termina na cadeia de valores e nor-
mas de vida em sociedade. 

Falar abertamente deste problema no seio do lar, explicar de for-
ma desinibida a sua manifestação e abordar o comportamento ne-
cessário para evitar a infecção é muito salutar. 

Para nós essa atitude constitui um dos pontos de partida para, 
gradualmente, irmos confrontando e combatendo a discriminação 
e a estigmatização que, felizmente têm conhecido redução sifgni-
ficativa.

Continuemos a prestar assistência às crianças, orfãs de pais vítimas 
do SIDA, de outras doenças ou infortúnios porque elas precisam de 
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cada um de nós para absorverem o sentido de pertença comuni-
tária, os valores que as tornarão homens ou mulheres do amanhã. 
Continuemos igualmente a reforçar a vigilância e a protecção so-
cial de menores no nosso seio. As crianças são o nosso futuro e, 
por isso, a sua educação e os valores que lhes informarem na vida 
adulta, serão o espelho da semente que nelas tivermos plantado.

*****

Está em curso a elaboração do Plano Estratégico Nacional de Res-
posta ao HIV e SIDA 2010-2014. Trata-se de um documento do Go-
verno que aborda as políticas e estratégias para o combate a esta 
epidemia e que prioriza o reforço da prevenção em todas as suas 
vertentes. No mesmo quadro, este plano procura ser enfático nas 
acções direccionadas à família, à mulher, à criança, ao adolescente 
e ao jovem. Dá igualmente destaque às acções de combate contra 
o estigma e a marginalização para que todos possamos caminhar 
seguros e confiantes nesta batalha. 

Neste Dia Mundial de luta contra o SIDA, reiteremos o nosso com-
promisso colectivo de contribuir para travar novas infecções. Rei-
teremos, igualmente, a nossa determinação de assegurar que os 
que estão já infectados tenham acesso à informação, cuidados de 
saúde e tratamento para uma melhor saúde, em defesa da vida.

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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HIV e SIDA e as doenças oportunistas:

Os desafios para a solidariedade de moçambicano para 

moçambicano21

Reunimo-nos hoje para testemunhar e saudar o envolvimento do 
sector privado na luta contra o flagelo do HIV e SIDA e do das outras 
doenças endémicas como a Tuberculose e a Malária.

Os dados divulgados pelo nosso Governo, através do Ministério da 
Saúde, no Dia 1 de Dezembro, deste ano, indicam que a média 
de prevalência nacional é de 11,5%, sendo de 9,2% nos homens, 
contra 13,1% nas mulheres. Não há dúvidas que temos estado a re-
gistar progressos na luta contra esta pandemia, pois, se estivermos 
recordados:

	em 2004, a taxa de prevalência situava-se em 16,2%;

	em 2007 tinha reduzido em 0,2%, passando para 16%;

	em 2009 passou para 15%; e 

	hoje, a média de prevalência situa-se nos 11,5%.

Comparando os diferentes resultados acima, que foram apurados 
através de diferentes metodologias, constatamos que a epidemia 
tende a estabilizar-se. Contudo, a média nacional de 11,5% não é o 

21Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na Gala do Empresariado Nacional para premiar as empresas que se desta-

caram na sua responsabilidade social à volta das grandes endemias HIV e SIDA, Tubercu-

lose e Malária. Maputo, 9 de Dezembro 2010.
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nosso ponto de chegada, servindo apenas de inspiração para conti-
nuarmos a lutar contra esta doença.

Os casos de Tuberculose, em paralelo com o HIV e SIDA, continuam 
também a crescer, principalmente os casos resistentes ao trata-
mento. Compatriotas nossos são carcomidos, 

debilitados e emaciados por esta fatal combinação, em muitos ca-
sos sucumbindo à morte precoce. 

A Malária, duma maneira geral, está a decrescer na nossa Pátria 
Amada, graças a um conjunto de intervenções entre elas:

	a pulverização intra-domiciliária;

	a melhoria do seu diagnóstico e tratamento; e

	as campanhas de saneamento do meio, no contexto da Ini-
ciativa Presidencial do Saneamento do Meio e de Promoção 
de Higiene. 

Todavia, a Malária aliada ao HIV e SIDA e à Tuberculose coloca-se 
entre as primeiras causas de doença e morte no nosso Moçambi-
que. O impacto social e económico de cada uma destas doenças é 
considerável mas a sua combinação é mais devastadora ainda. Mais 
ainda, dadas as reduzidas defesas do organismo, outras doenças 
concomitantes e oportunistas podem afectar o nosso compatriota 
já infectado pelo HIV e SIDA. 

Os anos de convivência com o vírus do SIDA ensinam-nos que ele 
afecta mais indivíduos em idade produtiva, com capacidade física 
e intelectual para contribuírem para o desenvolvimento social e 
económico da Nação Moçambicana. 

	São os pais que deveriam orientar os seus filhos para os de-
safios da vida que a sua morte obriga esses seus filhos a se-
rem, eles próprios, pais, muito precocemente;

	São jovens que deveriam ser fonte de alegria para os seus 
progenitores por os verem a crescer saudáveis e a assumi-
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rem-se continuadores da defesa e preservação do sistema 
de valores da sociedade. Em vez disso, são fonte de angústia 
e de tristeza para os pais, que num gesto de profundo deses-
pero até suplicam que sejam eles a partir primeiro;

	São as crianças que se tornam chefes de família, muito pre-
cocemente, que não têm a oportunidade de serem acari-
nhados pelos pais, porque já falecidos, ou de serem emba-
lados pelos avós, porque se encontram muito abalados com 
a partida, sem regresso, dos seus filhos. 

Para além do alto custo social e afectivo, o HIV e SIDA onera, de 
forma directa, a actividade empresarial. Na verdade: 

	registam-se os inevitáveis casos de falta de pontualidade e 
de absentismo;

	observa-se a premente necessidade de participação em vi-
sitas médicas, funerais e em acções de consolo e de solida-
riedade;

	assinalam-se casos de perda de pessoal que levou anos a 
formar e a integrar no sector laboral.

Em suma, temos a produtividade a registar redução e os custos de 
operações empresariais a averbarem somas elevadas. 

A esta realidade desconcertante acrescenta-se:

	o aumento dos custos com os cuidados de saúde;

	as compensações por morte e incapacidade; e

	o pagamento de pensões.

Mais desconcertante ainda é o facto de, cumulativamente, estes 
factos contribuírem para a contínua redução da quantidade e qua-
lidade do capital humano disponível para levar avante a nobre mis-
são de lutar para vencer a pobreza nesta Pátria de Heróis.
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*****

A ECOSIDA traz-nos hoje a mensagem de que o tempo não é ape-
nas de constatação e de lamentação. Que o tempo é, sobretudo, 
de acção, de viragem. Por isso, com muito júbilo, juntamo-nos a 
todos vós, minhas senhoras e meus senhores, nesta cerimónia de 
premiação dos que mais se têm evidenciado nos programas de pre-
venção, de combate, de assistência e de cuidados para prevenir a 
ocorrência de novas infecções entre a massa laboral. Estas inter-
venções são um assinalável contributo para a garantia de uma me-
lhor qualidade de vida do trabalhador já infectado. Através destas 
intervenções, se contribui para o sustento da sua família e para a 
redução da propensão à orfandade e à vulnerabilidade da família, 
particularmente das crianças.

A ECOSIDA traz-nos também a mensagem de que a infecção com 
o HIV e SIDA não constitui invalidade, não constitui uma pena de 
morte. Com a solidariedade que sente na empresa, a sua segunda 
casa, de facto, o trabalhador eleva a sua auto-estima, ganha maior 
sentido de pertença a um grupo, o que reduz, sobremaneira, a ten-
dência ao seu auto-isolamento que tem grandes responsabilidades 
na aceleração da degradação do seu estado de espírito e de saúde.

Queremos, pois, usar esta oportunidade para saudar a ECOSIDA pelo 
trabalho louvável que realiza a favor do trabalhador infectado pelo 
HIV e SIDA. Saudamos, igualmente, a todos os que dão apoio aos 
trabalhadores doentes e apoio moral aos seus familiares e amigos. 
Particular referência deve ser feita às empresas do sector privado 
que integram a ECOSIDA e as outras organizações da sociedade ci-
vil, incluindo as instituições religiosas e as associações de pessoas 
vivendo com o HIV e SIDA que operam nas nossas comunidades e 
que prestam atenção a doentes acamados, através de cuidados 
domiciliários e de assistência às suas famílias.

Encorajamos a todos estes intervenientes a prosseguirem com es-
tas nobres e louváveis acções. Ao mesmo tempo, encorajamos o 
sector privado, no contexto da responsabilidade social corporati-
va, a prosseguir com acções de construção de unidades sanitárias 
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e educacionais, de fontes de abastecimento de água e de apoio à 
produção agrária. 

São intervenções que contribuem, em grande medida, para mitigar 
os efeitos adversos das doenças e para contribuir para o sucesso da 
nossa Agenda Nacional de Luta contra a Pobreza e pelo bem estar
-estar do nosso maravilhoso Povo.

*****

Queremos uma vez mais saudar a realização deste evento e a par-
ticipação deste grupo de empresas. Que mais empresas se juntem 
a esta acção de solidariedade na sociedade e de boas práticas na 
empresa. Repitamos sempre com a ECOSIDA e com toda a nossa 
Pátria Amada:

	não à discriminação, ao estigma e à marginalização;

	sim à prevenção, ao combate às doenças e à solidariedade 
de moçambicano para moçambicano.

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Luta contra a pandemia do HIV e SIDA:

Partilhando experiências, reforçando parcerias22

Constitui para nós motivo de grande júbilo, pudermo-nos dirigir 
aos participantes da segunda conferência dos países falantes da 
língua portuguesa, que se debruça sobre os desafios que nos são 
impostos pela pandemia do HIV e SIDA. Saudamos assim, a todos 
os presentes a este momento de introspecção colectiva. Por vosso 
intermédio, estendemos a nossa saudação às instituições e orga-
nizações de que são dignos representantes dentro e fora do nosso 
solo pátrio pelo trabalho louvável que realizam na luta contra este 
flagelo. Queremos ainda, expressar o nosso apoio a todas as pes-
soas de bem e de incomensurável espírito altruísta, que se entre-
gam incansavelmente a esta luta pela vida e saúde nos países aqui 
representados e no mundo em geral. 

*****

A vossa presença no nosso Moçambique é, em si, um sinal de en-
corajamento às nossas iniciativas multidimensionais tendentes a 
fazer face a esta doença que, no nosso caso particular, assumiu to-
dos os contornos de um sério obstáculo ao nosso desenvolvimento. 
Senão vejamos:

	os últimos dados de 2004 revelam uma seroprevalência de 
infecção pelo HIV e SIDA de 16,2% no seio da família moçam-
bicana, o que dá uma infecção média nacional de quinhen-
tos novos casos por dia;

22Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique,  na II Conferência Internacional Lusófona sobre o HIV/SIDA. Maputo, 19 de 

Maio de 2006.
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	em 2004 calculava-se que mais de setenta mil adultos mor-
reram devido ao HIV e SIDA;

	nesse mesmo ano, concluiu-se que as mulheres estão seria-
mente mais afectadas que os homens: são cerca de oitocen-
tas mil contra pouco mais de quinhentos mil homens;

	regista-se uma baixa drástica da esperança média de vida, 
de cerca de quarenta e seis anos para trinta e oito anos.

O HIV e SIDA também:

	afecta corrosivamente a estrutura demográfica da nossa po-
pulação; 

	aumenta diariamente a orfandade, a desprotecção e a vulne-
rabilidade infantís e ensombra as oportunidades de crescer, 
brincar, estudar que por direito assistem às nossas crianças;

	debilita a nossa população activa, incidindo a sua infame 
virulência sobre o capital humano; 

	encurta o período de retorno do investimento na formação 
de quadros com os quais contamos para combater a pobre-
za; e

	desvia para a sua prevenção e mitigação, os recursos que 
seriam destinados ao impulso do crescimento e desenvolvi-
mento dos nossos países.

A certeza que temos de que estamos perante uma situação dramá-
tica insiste em nos encorajar a redobrar esforços e a diversificar 
iniciativas e parcerias na sua prevenção, combate e mitigação. 
Esta não é uma situação exclusiva de Moçambique. Recorremos ao 
exemplo do nosso País porque é aquele que melhor conhecemos e 
sobre o qual temos estado a intervir na procura de soluções para 
este drama. Neste espaço geográfico temos estado a mobilizar 
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vontades e a congregar experiências diversas para, colectivamen-
te, enfrentarmos esta ameaça.

	A consciência de que o problema do HIV e SIDA é de todos 
nós tem estado a cristalizar-se;

	As parcerias têm estado a consolidar-se;

	A diversificação e intensidade das intervenções tem estado 
a aumentar.

O impacto deste esforço dos moçambicanos e daqueles que que-
rem o bem por este Povo ainda está por aquilatar. Porém, o mais 
importante para nós, e o que conta neste momento, não são ape-
nas os resultados desse esforço colectivo. O mais importante é que 
todos e cada um de nós se sinta desafiado por esta pandemia e 
esteja a participar na luta que contra ela travamos.

Por isso, esperamos que da partilha e cruzamento das diferentes 
experiências, os participantes estejam mais iluminados, determi-
nados e convencidos de que a única alternativa que deve sobrar 
para o HIV e SIDA é o seu recuo. Esperamos, igualmente, que des-
ta Conferência nos assumamos como mobilizadores dos outros ci-
dadãos que ainda pensam e agem como se o problema fosse do 
“outro” e a eles não lhes dissesse respeito. Este não é apenas um 
problema de uma família isolada, do sector privado sozinho ou do 
Estado apenas. Este problema transcende até as fronteiras nacio-
nais, mares e continentes. Batalhas colectivas só se ganham onde 
predomina o espírito de equipa e de complementaridade. 

*****

Nesta luta, notamos com profundo agrado, a proeminência do pa-
pel das pessoas vivendo com o HIV e SIDA. Congregadas em asso-
ciações ou mesmo em iniciativas individuais nas suas comunidades, 
elas têm estado a imprimir maior ímpeto às campanhas de disse-
minação de mensagens contra a propagação desta doença. Com 
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igual propósito de luta, estas organizações têm estado a ampliar 
o âmbito da sua solidariedade e acção para complementarem a 
determinação global dos seus governos na abordagem contra o fla-
gelo do HIV e SIDA.

As limitações que temos vindo a encontrar na providência da as-
sistência e cuidados médicos para toda a nossa população, devem 
constituir escolas de onde retiramos um saber mais apurado e uma 
perseverança acrescida para o desafio seguinte. Da própria expe-
riência, devemos reavaliar e recriar as mensagens sobre o HIV e 
SIDA por forma a que estas se harmonizem com os conhecimentos 
locais, os valores morais, a tradição e cultura milenares de cada 
sociedade. 

É assim que vemos a realização desta Conferência como uma opor-
tunidade para reafirmarmos a importância do trabalho conjunto e 
compartilhado. Reafirmamos igualmente, o nosso total empenho 
para livrar os nossos povos do sofrimento que lhes é imposto pela 
pandemia do HIV e SIDA. Acreditamos que temos desta Conferência 
resultados muito profícuos que nas mãos de cada um dos partici-
pantes sejam mais um instrumento que permita a cada um de vós 
sentir uma realização interior por ter contribuído para silenciar 
este flagelo, nos nossos países.

Muito obrigado pela vossa atenção!



102

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Prevenção do HIV e SIDA:

A arma mais barata, disponível e ao alcance de todos23

Comemoramos hoje mais um Primeiro de Dezembro, Dia Mundial 
de Luta contra o HIV e SIDA. Nas celebrações desta data, queremos 
saudar a todos os que se têm empenhado para que nesta Pátria de 
Heróis registemos sucessos constantes na luta contra esta pande-
mia. Particular destaque vai para:

	os membros do Governo, aos vários níveis;

	os líderes comunitários;

	os dirigentes e membros de partidos políticos;

	os dirigentes de organizações da sociedade civil;

	os trabalhadores do sector público e do sector privado;

	os académicos e os profissionais da comunicação social;

	os nossos compatriotas em todos os segmentos da nossa 
sociedade; bem como 

	os nossos parceiros de desenvolvimento.

Todos eles, galvanizados e irmanados pela vontade de ver Moçam-
bique livre desta pandemia, têm multiplicado e diversificado as 
suas intervenções. Os destinatários destas acções também devem 
ser saudados pela sua colaboração para com aqueles que lhes que-

23Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, nas celebrações do 1º de Dezembro, Dia Mundial de Luta contra o SIDA. 

Maputo, 1 de Dezembro de 2008.
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rem prestar ajuda e pela forma como acatam e se apropriam das 
mensagens de prevenção e combate a esta doença. Que todos e 
cada um de nós renove hoje a sua determinação e empenho para 
reduzir os níveis de infecção em Moçambique.

Como foi há pouco referido na mensagem do Senhor Secretário Ge-
ral das Nações Unidas, o lema deste ano é: “Líder: Lidera, capacita 
e actua”. Este lema impele-nos a agir, como temos vindo a subli-
nhar, a uma  velocidade superior à da propagação das infecções, 
convictos de que também podemos vencer nesta luta. 

Que em cada um de nós despertem as virtudes de líder para levar 
mais compatriotas a assumirem:

	que estamos perante uma tragédia de grandes propor-
ções;

	que a vitória sobre esta tragédia está ao nosso alcance; e

	que há já no País exemplos de boas práticas que podem 
ser replicados.

A liderança, no contexto deste lema, deve-nos levar a compene-
trarmo-nos do facto de que, não havendo cura ainda para este 
flagelo humano, ele só poderá ser vencido se assumirmos com-
portamentos e atitudes que nos afastem da possibilidade de nos 
infectarmos, ou de podermos infectar ou condicionar que outras 
pessoas se infectem. A prevenção continua a ser a arma mais bara-
ta, disponível e ao alcance de todos nós.

*****

Em 2007, nesta mesma data, acompanhamos as tendências que a 
epidemia estava a tomar em Moçambique. Concluímos que, apesar 
da taxa de prevalência apresentar uma redução de 0,2%, nenhu-
ma das nossas províncias demonstrava uma tendência de declínio 
de prevalência consistente, ou seja uma forte redução de novos 
casos de HIV. Esta é uma situação que preocupa o Governo tendo, 
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por isso, decidido que as políticas e as intervenções de prevenção 
teriam de ser melhoradas e reforçadas. Foi, em resultado desta 
decisão, criado o Grupo de Referência de Prevenção.

Coube a este grupo identificar, de forma mais sistemática, os fac-
tores epidemiológicos e sociológicos que continuam a impulsionar 
a epidemia. Era também missão deste Grupo, encontrar as causas 
que explicam o facto de registarmos resultados muito modestos, 
apesar de todo o nosso empenho na prevenção desta pandemia. 
Neste exercício, concluímos que devíamos distinguir dois tipos de 
factores impulsionadores desta doença. Por um lado, a existência 
de relações sexuais com múltiplos parceiros e sem ou com baixo 
recurso à protecção pelo preservativo. Por outro, a existência de 
factores de natureza económica, cultural e social.

Foi na sequência do relatório produzido por este Grupo de Refe-
rência de Prevenção que o Conselho de Ministros aprovou, na sua 
sessão de 25 de Novembro último, a Estratégia de Aceleração da 
Prevenção da Infecção pelo HIV, documento que hoje procedemos 
ao seu lançamento público. A nova estratégia de prevenção apela 
à celeridade, maior impacto e eficácia das nossas acções e à pro-
dução de resultados. 

*****

A expansão do Tratamento Anti-Retroviral permitiu que saíssemos 
de 6.000 pacientes, em Janeiro de 2005, para mais de cem mil 
e lográssemos cobrir todos os 128 distritos do nosso País. Temos, 
igualmente, estado a melhorar as condições para o atendimento 
das mães grávidas seropositivas e para o provimento do Tratamen-
to Anti-Retroviral pediátrico para as crianças infectadas através da 
transmissão vertical. 

Queremos, uma vez mais, exortar os nossos compatriotas a ade-
rirem, em massa, aos serviços de aconselhamento e de testagem 
voluntária que têm estado a conhecer expansão pelo nosso País. 
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Quanto mais cedo for detectado o vírus, maiores serão as proba-
bilidades de sucesso do Tratamento Anti-Retroviral. Apresentar-se 
nas unidades sanitárias muito tarde, com acentuada debilidade 
imunológica, só frustra o empenho e o investimento de quem quer 
ajudar com o tratamento. 

*****

Queremos exortar a todos os nossos compatriotas a darem o seu 
melhor para o sucesso da implementação da Estratégia que acaba-
mos de lançar. 

Convidamos os nossos parceiros de desenvolvimento a também 
contribuírem para a sua célere operacionalização. Transformemos 
a nossa vontade colectiva de agir, numa  ACÇÃO, plasmada num 
movimento consequente e permanente de aceleração e intensi-
ficação da nossa resposta nacional, juntos e unidos, em redor da 
mesma causa: A Defesa da Vida e o Combate à Pobreza!

Muito obrigado pela vossa atenção.



106

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Estancar a propagação do HIV e SIDA:

Um desafio aos nossos valores, tradição e cultura24

Tivemos a oportunidade de testemunhar, na visita há pouco efec-
tuada às duas famílias deste bairro, uma acção humana marcante, 
um gesto que nos prestigia sobremaneira e desenvolve, no nosso 
ser, a consciência e o orgulho de que é possível prevenir o alastra-
mento do HIV e SIDA da mãe para o seu bebé e a sua propagação 
em geral, bem como mitigar os seus efeitos adversos. 

A experiência dos “grupos de busca activa” é prova inequívoca de 
que já começámos a vencer o medo que circunda o flagelo do SIDA 
e, com isso, reduzimos os episódios de estigma, discriminação e 
abandono a que eram votados os nossos irmãos que sofrem desta 
enfermidade.

A nossa primeira mensagem, ao comemorarmos, hoje, Primeiro de 
Dezembro, o Dia Mundial de Luta contra o SIDA, é de conforto 
à comunidade moçambicana exemplarmente espelhada nas expe-
riências do Distrito de Boane e da Província de Sofala. São expe-
riências indicativas de que para além dos fármacos, a irmandade, 
a solidariedade, bem como a ligação entre as nossas comunidades, 
as nossas lideranças e as Unidades Sanitárias são importantes ins-
trumentos para vencer o medo e iluminarmos a nossa consciência 
colectiva rumo à defesa da vida.

É, efectivamente, neste trabalho coordenado que lograremos 
melhor resposta, quer em termos de aconselhamento e atenção 

24Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República 
de Moçambique, por ocasião das celebrações do Primeiro de Dezembro, Dia Mundial 
de Luta contra o SIDA. Boane, 1º de Dezembro de 2012.
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hospitalar, como também em matéria de partilha de experiências 
e vivências de uns para os outros, desmistificando, assim, os tabus, 
os preconceitos e estereótipos associados à sexualidade e às 
infecções sexualmente transmissíveis.

*****

A prevalência nacional do HIV nos adultos dos 15 aos 49 anos de 
idade é de 11.5%, estimando-se que mais de 1 milhão e quatrocen-
tas mil pessoas vivam com a doença. Trata-se de uma estimativa 
que se vem comportando de forma estacionária nos últimos três 
anos.

Infelizmente, as nossas crianças não estão isentas de contrair a 
doença, havendo cumulativamente mais de 200 mil crianças infec-
tadas pelo HIV, desde o ano de 2001, momento em que se começou 
a prestar atenção mais particularizada à infecção pelo vírus do 
HIV e SIDA. A infecção em crianças, a nossa grande preocupação, 
pode ser prevenida se os progenitores fizerem o teste e aderirem 
aos serviços de saúde criados para a prevenção da transmissão do 
HIV de mãe para o filho. Não podemos, hoje, que dispomos de 
1.063 Unidades Sanitárias, que oferecem serviços de prevenção da 
transmissão vertical, consentir que continuemos a registar casos 
de transmissão de HIV de mãe para o seu bebé. Para fazer face 
a este cenário, temos estado a apetrechar os nossos serviços de 
saúde com mais unidades sanitárias, tendo, assim, passado de 909 
unidades sanitárias, em 2009, para 1014,  em 2011.

A adopção da Declaração Política, ao mais alto nível, em Nova Ior-
que, pelas Nações Unidas, em Junho de 2011, testemunha o com-
promisso por nós assumido para o cumprimento das metas ambi-
ciosas e desafiantes naquele fórum aprovadas: alcançar zero novas 
Infecções por HIV e prolongar a vida da mãe. O nosso Governo já 
elaborou o Plano de Eliminação da Transmissão Vertical que deve 
ser integralmente materializado, tendo como orientação principal 
oferecer tratamento antiretroviral a todas as mulheres grávidas, 
a partir do seu primeiro diagnóstico positivo, nas unidades sanitá-
rias, em consulta pré-natal. É por isso que o lema deste ano, “É 
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possível acabar com a transmissão do HIV de Mãe para o Filho”, 
impele-nos a redobrarmos esforços para alcançarmos as metas 
definidas até 2015: 

	reduzir a transmissão vertical para menos de 5%; e 

	aumentar o acesso universal ao tratamento anti-retroviral 
até 90% das mulheres grávidas elegíveis.

Nos últimos anos, não só incrementámos o número de pessoas que 
beneficiam do tratamento anti-retroviral, como também o núme-
ro de postos ou unidades sanitárias que providenciam estes servi-
ços. Temos hoje 310 unidades sanitárias, contra 260, em 2011, e 
229, em 2010, facto que contribuiu para o aumento do número de 
doentes elegíveis a receberem este tratamento. O maior desafio 
que se nos coloca é elevar a retenção dos doentes e diminuir os 
abandonos. Este desafio e outros que enfrentamos para a melhoria 
da saúde dos moçambicanos, serão positivamente ultrapassados se 
fortalecermos o envolvimento de todos: Governo, sector empresa-
rial, sociedade civil, famílias, comunidades e suas lideranças.

*****

Nada nos dá conforto quando sabemos que o espectro da femini-
zação do HIV e SIDA é bem patente no nosso tecido social. Nada 
nos conforta quando sabemos que ainda há barreiras, sobretudo de 
pendor social, que inibem as famílias de levarem as suas crianças 
infectadas pelo HIV para beneficiarem do tratamento antiretrovi-
ral pediátrico. 

Nada nos pode confortar quando ainda encontramos discrepâncias 
entre as mensagens de prevenção e os acentuados comportamen-
tos de alto risco, que culminam com novas infecções, sobretudo 
em jovens, a garantia do futuro da nossa Pátria Amada, construída 
com muitos sacrifícios.

Não podemos ficar impunes quando a pandemia do SIDA, que se 
propaga maioritariamente pela via sexual, ameaça a nossa estabi-
lidade social e económica, a nossa soberania e segurança de Esta-
do. As mortes a que se assiste, não só levam consigo investimentos 
não (re)compensados do nosso capital humano, como ainda adiam 
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sonhos, enlutam famílias, remetendo-as à miséria, deixando crian-
ças não só empobrecidas, mas também à mercê da sua sorte, num 
contexto de adversidades até para adultos.  A vida, como bem pri-
mário, não pode desfalecer perante um fenómeno que é social e 
culturalmente controlável, por residir na nossa cultura a interpre-
tação e modelação dos comportamentos sociais e sexuais.

*****

Elegemos para o presente ano comemorativo do Dia Mundial de 
Luta contra o SIDA o tema sobre a redução e eliminação da trans-
missão do vírus do SIDA de mãe para o seu bebé. Fizemo-lo com 
a consciência plena de que há uma responsabilidade acrescida de 
todos nós em assegurarmos que queremos gerações livres do HIV 
e SIDA. A responsabilidade social dos pais é grande para que este 
desiderato aconteça. A responsabilidade alargada da família e da 
comunidade é enorme para que o nosso capital social nos inspire a 
buscarmos entendimentos sobre medidas de prevenção e de miti-
gação das consequências deste flagelo. 

Quando a vida se coloca em risco, a nossa criatividade para estan-
car os fenómenos que espalham dor e pranto no nosso seio deve 
ser ainda mais fortalecida e refinada. A nossa convivência com este 
problema de saúde e de desenvolvimento deixa-nos, de forma ine-
quívoca, perceber que não serão as intervenções biomédicas so-
mente que lograrão estancar a propagação do HIV. Será, isso sim, 
a combinação desta vertente, com a engenharia social talhada dos 
mais nobres ensinamentos da pedagogia popular sobre a sexuali-
dade, sobre a prevenção das epidemias e, acima de tudo, sobre o 
papel dos pais diante dos filhos.

É na concertação desta filosofia que lograremos dizer, convictos, 
que “É possível eliminar a transmissão do HIV da mãe para o filho” 
e daí iniciarmos a caminhada para uma verdadeira geração livre do 
HIV e SIDA.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Testagem de rotina:

Um recurso complementar na Luta Contra ao HIV e SIDA25

Damos as nossas boas vindas a todos os participantes a esta ce-
rimónia, organizada para assinalar mais um Primeiro de Dezembro, 
Dia Mundial de luta contra o HIV e SIDA. De diferentes sectores de 
actividades, várias faixas etárias, e representando uma diversida-
de de grupos de interesse, aqui se fizeram presentes para, colec-
tivamente, fazermos uma introspecção sobre o que fizemos para 
travar o avanço desta pandemia:

	no seio das nossas famílias;

	no local de trabalho; 

	em Moçambique e no mundo.

Neste encontro, não vamos reflectir apenas sobre o que fizemos. 
Vamos, igualmente, reflectir sobre o que não fizemos para evitar 
que:

	os nossos entes queridos fossem infectados;

	os nossos familiares, colegas ou amigos viessem a sofrer as 
consequências dramáticas do HIV e SIDA, incluindo a sua de-
bilitação até à morte, deixando para traz, crianças e outros 
parentes mais vulnerabilizados.

Neste 1º de Dezembro, reflictamos para buscar mais inspiração e 
energias, a partir do que já fizemos e, sobretudo, do que não fize-

25Comunicação de Sua Excelencia Armando Emílio Guebuza, Presidente da República 

de Moçambique, por ocasião do Pequeno Almoço de Negócios. Mapuito, 5 de Dezem-

bro de 2007. 
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mos, para travarmos e controlarmos o ciclo epidémico do vírus do 
SIDA. Devemos, caros compatriotas, agir de forma mais célere e 
determinada do que a velocidade com que se propaga o vírus.

Saudamos a participação, neste evento, dos cidadãos que já fize-
ram o teste e conhecem o seu estado serológico. Por um lado, estão 
aqui, entre nós, compatriotas que são sero-negativos e que tudo 
fazem para não se infectarem. Por outro lado, marcam presença 
neste encontro, compatriotas que sendo sero-positivos, vieram rei-
terar que, como qualquer outro ser humano, amam a sua vida e a 
dos seus e, como tal, tudo fazem para gozarem de boa saúde.

*****

O quadro da situação epidemiológica do HIV e SIDA no nosso solo 
Pátrio que o Senhor Ministro da Saúde nos acaba de apresentar, 
mostra uma tendência à estabilização desta doença à volta de 
16%. Fazemos aqui um parênteses para saudar os técnicos nacio-
nais e estrangeiros que integram o Grupo Técnico Multisectorial, 
a quem coube a responsabilidade de proceder ao levantamento e 
análise dos dados aqui apresentados. Agradecemos ainda ao Centro 
de Controlo de Doenças de Atlanta pela cooperação e, sobretudo, 
pelo apoio na validação célere dos dados amostrais a si remetidos.

Voltando à apresentação de há pouco, queremos sublinhar que os 
16% de média nacional foram alcançados graças à parceria entre o 
Governo, a Sociedade Civil, o Sector Privado, os Parceiros Interna-
cionais e personalidades e lideranças locais. Eles reflectem o nosso 
compromisso e engajamento colectivo pela causa única de  reduzir 
os índices de novas infecções. 

Mesmo assim, estes resultados não nos podem nem nos devem dei-
xar sossegados. Em primeiro lugar, a cifra de 16% é ainda muito 
elevada. Ela significa que um em cada seis moçambicanos está in-
fectado. Significa ainda que continuamos a ter mais de um milhão 
e meio de compatriotas nossos infectados e que o registo de  500 
infecções diárias persiste ainda. Nesta apresentação, vimos tam-
bém que algumas províncias apresentam prevalências acima de 
25%. Estas são subidas drásticas que a todos nós devem preocupar. 
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*****

Muito se tem falado e se advogado sobre o que fazer e como fazer 
para que nos tornemos uma sociedade mais alerta e consciente 
do perigo que o HIV e SIDA representam. A informação circula em 
vários canais:

	nos circuitos formais e informais multiplicam-se as conver-
sas sobre o SIDA;

	nas comunidades aumentam e diversificam-se as formas de 
sensibilização;

	nas famílias não faltam exemplos de compatriotas infecta-
dos e de outros que do seu convívio para sempre se aparta-
ram, vítimas desta doença. Mesmo assim, parece que ainda 
está por ser descoberta a luz que nos iluminará, a todos nós, 
como um Povo, para os caminhos de maior sucesso nesta 
cruzada.

Gostaríamos de avançar com algumas intervenções que podem ter 
impacto na reversão do quadro epidemiológico que o Senhor Minis-
tro da Saúde nos acaba de apresentar. Não vamos certamente ser 
exaustivos, cingindo-nos a quatro formas de intervenção:

	a primeira: Temos que encarar esta pandemia como um sério 
obstáculo ao nosso desenvolvimento. Estes índices ameaçam 
comprometer os resultados que estamos a registar na luta 
contra a pobreza em Moçambique. Por isso, cada um de nós, 
infectado ou não, deve sentir-se responsável por reverter os 
níveis actuais de infecção.  

	a segunda forma de intervenção: Temos que apostar na pre-
venção, como a arma mais barata, eficaz e sempre acessível 
a todos nós. 

	neste quadro, cada um de nós deve dar a sua contribuição 
para que logremos sucessos numa cada vez maior mocambi-
canização das mensagens e na sensibilização da nossa socie-
dade sobre o papel da prevenção. 
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	a terceira forma de intervenção: Temos que continuar a 
encorajar o aconselhamento para a testagem voluntária e 
confidencial sobre o HIV. Como nos aconselha o pessoal da 
saúde, a descoberta precoce desta doença aumenta a pro-
babilidade de sucesso das suas intervenções, contribuindo 
para prolongar a vida do infectado. De facto, hoje, SIDA 
não é sinónimo de morte imediata e, por isso, os infectados 
podem melhor participar na contenção da propagação da 
doença, evitando comportamentos de risco. 

Apraz-nos notar que a  expansão do tratamento anti-retroviral para 
todos os distritos e a disponibilidade de mais pessoal da saúde para 
prover a assistência e o devido acompanhamento são desenvolvi-
mentos positivos que concorrem para mudar a nossa atitude sobre 
esta doença. Com efeito, a nossa capacidade de tratar esta doença 
permite-nos colocá-la no mesmo plano que outras doenças cróni-
cas, como por exemplo, a hipertensão, diabetes e cancro. 

A quarta e última forma de intervenção que também pode ter im-
pacto na reversão do actual quadro prende-se com a introdução 
da testagem de rotina nas nossas unidades hospitalares. A situação 
dramática revelada pelo quadro que nos foi apresentado aconse-
lha-nos a reflectirmos, como Nação e como Governo, sobre esta 
forma de intervenção para revertermos este cenário. A inclusão 
desta opção no quadro das intervenções de combate ao HIV e SIDA, 
implicaria a revisão da legislação e de todos os procedimentos ad-
ministrativos, actualmente em vigor. Nessa revisão deveria conti-
nuar a ser garantido o respeito pelos direitos humanos do pacien-
te. Este dado é de extrema importância, uma vez que, é a partir 
da sua observância que se diferencia a testagem de rotina da tes-
tagem mandatária.

*****

Para reverter o actual cenário, as lideranças, aos vários níveis, têm 
um papel preponderante até para maximizarem os resultados que 
podem advir das intervenções que avançámos acima. Apraz-nos 
notar o papel que a réplica da Iniciativa Presidencial de Luta con-
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tra o HIV e SIDA, cujo testemunho nos foi tributado há momentos, 
nesta sessão, tem tido no seio da Nação Moçambicana. Persistamos 
nesta caminhada. Esta é uma das razões que justifica a presença 
desta diversidade de lideranças que caracteriza o nosso belo Mo-
çambique. Estão aqui personalidades que exercem a sua influência 
em vários contextos sociais e onde logram iluminar, influenciar e 
conduzir os seus seguidores a comportamentos mais saudáveis em 
relação à sua sexualidade. 

Que cada líder tenha consciência da importância do seu exemplo 
neste processo. Que cada líder continue a fazer a sua parte na luta 
contra esta pandemia.

Muito obrigado pela vossa atenção!



115

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Cuidados primários de saúde e 

tecnologias de ponta:

A forma como se complementam para a realização da 

nossa agenda de luta contra a pobreza26

É com muita alegria que temos, hoje, a honra de dirigir esta ce-
rimónia de inauguração oficial do Hospital Privado de Maputo. A vi-
sita que acabámos de realizar pelas instalações deste hospital e as 
explicações que nos foram sendo prestadas permitem-nos concluir 
que estamos perante uma unidade hospitalar apetrechada com 
equipamentos dotados de tecnologias de ponta e, por isso, com 
condições para prestar cuidados médicos, nas suas várias especia-
lidades, com padrões internacionalmente reconhecidos.

*****

No contexto da nossa agenda de luta contra a pobreza, damos aten-
ção tanto aos programas de saúde primários, incluindo a prevenção 
de doenças, como aos programas curativos que demandam tecno-
logias de ponta. Para nós, a pobreza não se expressa apenas pela 
incapacidade financeira ou material de aceder a bens e serviços 
mas também pela indisponibilidade desses bens e serviços, mesmo 
quando se tem recursos ou capacidade para obtê-los. Por isso, não 
há contradição entre os investimentos que fazemos na área dos 
Cuidados de Saúde Primários e os investimentos nas tecnologias de 
ponta. Estas duas áreas complementam-se. 

26Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na cerimónia de inauguração do Hospital Privado de Maputo. Maputo, 31 

de Outubro de 2012.
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Neste prisma, preconizamos a expansão dos Cuidados de Saúde 
Primários a mais compatriotas nossos e neste empenho logramos 
crescer. 

Hoje, contamos com um Sistema Nacional de Saúde que garante 
o acesso a cerca de 60% da população. A rede sanitária passou de 
cerca de 1200 unidades sanitárias, em 2004, para cerca de 1450, 
em 2012. 

Ainda no mesmo quadro, promovemos o envolvimento comunitário 
e a participação de diferentes actores do desenvolvimento social e 
económico do nosso Moçambique em iniciativas na área da Saúde, 
consolidando essa parceria e complementaridade. 

Em resultado deste empenho, congratulamo-nos com a expansão 
do Serviço Nacional de Saúde que resultou na melhoria das taxas 
de cobertura vacinal e de partos institucionais, bem como na redu-
ção do número de casos de mortes por malária e tuberculose e ain-
da na melhoria da prevenção da transmissão vertical do HIV e SIDA. 

De igual modo, apraz-nos constatar os progressos na redução do 
impacto das grandes endemias, tais como a cólera, a diarreia, 
as parasitoses e a malária. As metas alcançadas na imunização 
das crianças e na redução da mortalidade neonatal e infanto-juve-
nil também nos orgulham, sobremaneira. 

Por outro lado, temos estado a investir em tecnologias de ponta 
apetrechando as nossas unidades hospitalares com equipamentos 
modernos. Moçambique já conta com aparelhos de:

	Mamografia;

	Tomografia axial computarizada;

	Ressonância magnética;

	Telemedicina;

	Hemodiálise; e

	Aparelho computarizado de hemodinâmica. 
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Dotámo-nos ainda de capacidade para realizar grandes operações 
no domínio da cirurgia cardiovascular. Graças a estes investimen-
tos públicos, mais cidadãos podem ser tratados dentro da nossa 
Pátria Amada. Deste modo, os recursos que seriam investidos no 
seu tratamento, no estrangeiro, podem ser redireccionados para 
outras áreas de luta contra a pobreza. 

Saudamos os investimentos feitos neste Hospital Privado que res-
pondem ao nosso programa de assegurar que mais moçambicanos 
sejam tratados em Moçambique, próximo dos seus familiares e 
amigos. Deste modo, esta unidade hospitalar, que hoje inaugura-
mos, concorre para reforçar a nossa capacidade interna de dar res-
posta à crescente demanda por serviços de saúde mais modernos 
e coloca Moçambique no mesmo patamar dos serviços oferecidos 
por outros países. 

Gostaríamos de reafirmar o nosso compromisso em continuar a pro-
mover e a estimular iniciativas privadas na área da saúde. Quando 
se investe num país em crescimento, as probabilidades são de que 
o nosso empreendimento também cresça. Neste contexto, Moçam-
bique, um país caracterizado pelo crescimento económico, dispõe 
das condições para promover o crescimento de empreendimentos 
privados também na área da saúde. Damos particular destaque aos 
centros urbanos, bem como aos locais de concentração de activi-
dade mineira, industrial e turística. Por isso, convidamos mais in-
vestidores privados, nacionais e estrangeiros, a investirem na área 
da saúde, e também na da educação, que são dois sectores cruciais 
para o desenvolvimento do capital humano, factor primário nos 
processos de produção da riqueza e de luta contra a pobreza. 

Temos consciência dos desafios que se colocam para que, progres-
sivamente:

	mantenhamos os ganhos obtidos na área da saúde;

	alarguemos o âmbito de abrangência populacional; e

	fortaleçamos a qualidade dos serviços prestados. 
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Os investimentos na área dos Cuidados de Saúde Primários e na 
área das tecnologias de saúde são importantes e se complementam 
para o alcance deste nosso desiderato colectivo.

*****

Queremos saudar a presença, aqui entre nós, de representantes 
dos sectores público e privado que compartilham e comungam a 
vontade de amenizar a angústia daqueles que sofrem o impacto fí-
sico, psicológico e social a que as enfermidades os submetem. Esta 
parceria expressa a vontade que o sector privado tem de diversifi-
car, mais ainda, a sua contribuição para a melhoria das condições 
de vida dos moçambicanos e a confiança e certeza que deposita no 
futuro melhor de Moçambique. 

Saudamos e agradecemos os proprietários do Hospital Privado de 
Maputo pela sua decisão de investir em Moçambique, oferecen-
do cuidados personalizados de saúde, de padrões internacionais, 
e pela sua parceria e complementaridade com o nosso Serviço Na-
cional de Saúde. Este modelo de gestão hospitalar promove uma 
efectiva articulação inter-hospitalar, evita a redundância na oferta 
de serviços de saúde e promove a sua crescente qualidade, em 
particular nos aspectos de humanização e formação, visando a 
optimização dos recursos humanos numa perspectiva sistémica. 
Saudamos ainda a sua integração nas acções de responsabilidade 
social na comunidade em que se insere, através da realização de 
campanhas de vacinação a crianças desfavorecidas, dos zero aos 
cinco anos de idade, obedecendo ao Programa Nacional de Vaci-
nações. Por outro lado, a parceria entre esta unidade hospitalar 
e a UNILÚRIO, na área de formação de quadros, é um facto que 
merece os nossos melhores encómios. Esta parceria cria mais uma 
oportunidade para os estudantes conciliarem os conhecimentos 
científicos que colhem na academia com as práticas e realidades 
vivenciadas que serão o seu dia-a-dia depois da sua formação: o 
atendimento hospitalar. 
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A literacia em saúde não implica, apenas, a capacidade individual 
de obter e interpretar informação em saúde, essencial à toma-
da individual de decisão, mas também a capacidade de navegar, 
de forma apropriada, num sistema de serviços de saúde cada vez 
mais complexo. Importa pois que continuemos todos empenhados 
na melhoria da qualidade dos Cuidados de Saúde Primários e na 
medicina curativa, dotada de tecnologias modernas.

A formação do capital humano constitui um dos grandes desafios 
que se coloca não só para o Hospital Privado de Maputo, como tam-
bém para todo o nosso Sistema Nacional de Saúde. Por isso, lou-
vamos a iniciativa desta unidade hospitalar de transformar-se num 
centro de saber e de propagação de conhecimento, contribuindo 
para a elevação dos conhecimentos técnico-científicos dos quadros 
nacionais, ao proporcionar-lhes a oportunidade de trabalhar com 
equipamentos modernos e em parceria com especialistas nacionais 
e de outros países. 

*****

Queremos endereçar votos de muitos sucessos aos proprietários do 
Hospital Privado de Maputo e a todos os profissionais de saúde e 
outros técnicos que aqui trabalham. 

Uma mensagem especial de reconhecimento e gratidão vai para os 
profissionais de saúde que, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao 
Zumbo, com a sua dedicação, profissionalismo, empenho e, não 
raras vezes, à custa do sacrifício familiar e pessoal, asseguram o 
funcionamento das nossas unidades sanitárias.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Malária:

O papel das parcerias na sua prevenção, combate e 

tratamento27

Queremos saudar as palavras de carinho, amizade e encorajamen-
to que acabam de nos dirigir. São palavras que nos dão força para 
prosseguirmos com as acções de prevenção, combate e tratamento 
da Malária, uma doença:

	que semeia luto e dor em muitas famílias;

	que diminui a nossa capacidade de intervenção na esfera 
social e económica; e

	que provoca absentismo no sector produtivo.

Tomamos igualmente boa nota das sugestões que nos fazem.

Foi tendo em conta a gravidade do desafio que a Malária nos co-
loca, entanto que um problema de saúde pública e um entrave ao 
nosso desenvolvimento, que alguns de nós, líderes africanos, nos 
organizamos, através da Aliança de Líderes Africanos contra a Ma-
lária, também conhecida pela sua sigla ALMA, para:

	partilhar saberes e experiências;

	coordenar acções e intervenções; e

	mobilizar vontades e recursos. 

A ALMA constitui-se assim num exemplo de cooperação, de lide-
rança e de realização de uma agenda nobre que tem em vista o 

27Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, em resposta à saudação do Movimento Fazer Recuar a Malária pelo Prémio 

Excelência da ALMA. Maputo, 22 de Março de 2012.
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bem-estar dos nossos Povos. 

Livres de doenças, os homens e mulheres desta nossa Mãe-África 
estarão em melhores condições para participar na melhoria das 
suas vidas e no desenvolvimento das suas nações.

Como Moçambique, orgulhamo-nos de estar a contribuir para a 
afirmação e consolidação desta organização com as experiências e 
exemplos de sucesso que estamos a gerar. 

São estes exemplos e experiências que atraíram a atenção dos nos-
sos parceiros na ALMA para merecermos o Prémio Excelência que 
muito nos honra, um prémio fruto da contribuição de todos os en-
volvidos no combate a esta doença.

*****
Apraz-nos notar que graças às parcerias que temos estado a con-
solidar e que se traduzem numa variada gama de intervenções, o 
número de casos de Malária e de óbitos tem vindo a diminuir. 

Por exemplo, durante o ano de 2011 registámos cerca de 3 milhões 
de casos, contra os cerca de 6 milhões em 2005. Em termos de 
óbitos passamos de 4 mil, em 2005, para cerca de dois mil, o ano 
passado. O declínio dos casos desta doença tem impacto no declí-
nio dos casos de mortalidade infantil, um aspecto de relevo para o 
alcance dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

De entre as intervenções que temos estado a realizar, destaque vai 
para a remoção de todas as taxas aduaneiras aos produtos usados 
para o combate à Malária, tais como:

	redes mosquiteiras impregnadas de longa duração;

	anti-maláricos;  

	material para testes de diagnóstico rápido da Malária; e 

	insecticidas. 

Destaque vai ainda para a distribuição de redes mosquiteiras im-
pregnadas de longa duração. Só em 2011, foram distribuídas mais 
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de dois milhões de redes, através de campanhas de acesso univer-
sal, uma cifra que ascenderá para mais de três milhões de unida-
des este ano. 

Uma outra intervenção de vulto e com grande impacto no combate 
contra esta doença é a pulverização intra-domiciliária. Estamos a 
registar sucesso nesta modalidade porque contamos com a coo-
peração e a colaboração das famílias que autorizam o pessoal de 
saúde a fazer o trabalho em suas casas. Saudamos esta postura do 
nosso Povo. De igual modo, é digno de realce a Campanha Nacional 
de Saneamento do Meio e Promoção de Higiene, que lançamos em 
2008 e as suas réplicas a nível local. Em particular, esta campanha, 
que deve ser assumida como uma nova maneira de ser e de estar 
em sociedade, está a desencadear um conjunto de acções tenden-
tes a alterar as condições do meio em que vive o cidadão, de modo 
a melhorar o seu estado de saúde.

Ainda no contexto de combate a esta doença, prevemos que até ao 
fim deste ano, todos os distritos tenham acesso a pelo menos um 
método de prevenção da Malária como rede mosquiteira ou pul-
verização intra-domiciliária. Vamos, igualmente, aumentar a dis-
ponibilidade de testes rápidos de diagnóstico da Malária e de anti
-maláricos na nossa Pátria Amada, o que vai permitir diagnosticar 
e tratar um maior número de doentes afectados por esta doença. 
Os sucessos que temos estado a registar na luta contra a Malária 
têm sido possíveis graças, em especial, a dois grandes parceiros do 
nosso Governo: o Movimento Fazer Recuar a Malária e o Programa 
Inter-Religioso contra a Malária.

Queremos, por isso, felicitar-vos por todas as acções que têm de-
senvolvido no combate a esta doença. 

A vossa intervenção constitui-se num exemplo de uma acção colec-
tiva, envolvendo várias pessoas de bem, nacionais e estrangeiras 
que, através da coordenação, em vez da fragmentação e da dupli-
cação, têm estado a transformar o panorama nacional e mundial 
da luta contra a Malária. Com efeito, conforme podemos ver mes-
mo aqui, nesta augusta e multinacional audiência, a vossa nobre e 
louvável iniciativa integra religiosos, homens de negócio e profis-
sionais de diversas áreas de intervenção humana, irmanados pelo 
mesmo ideal de ver vencida esta doença. 
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Saudamos o vosso papel na mobilização das comunidades para in-
cutir-lhes a verdade de que a Malária pode ser:

	combatida, através de acções de limpeza e saneamento;

	prevenida, através do uso da rede mosquiteira e da pulveri-
zação intra-domiciliária;

	e curada, através dos serviços de saúde. 

Queremos aqui ressaltar e saudar a vossa singular criatividade de 
associar o combate contra a Malária à beleza feminina moçambica-
na que a capulana simboliza e transporta. Com efeito, a capulana 
que lançaram em 2010, divulga essas mensagens de combate, pre-
venção e tratamento da Malária, incluindo o apelo à mulher grávi-
da para se dirigir à unidade sanitária a fim de fazer o tratamento 
intermitente preventivo. Sabemos que a capulana permeia vários 
domínios do nosso quotidiano, disseminando, assim, esta mensa-
gem de combate, prevenção e tratamento desta doença, deste 
grande problema de saúde pública.

*****

Queremos convidar o Movimento Fazer Recuar a Malária, os pro-
fissionais de saúde e todo o nosso maravilhoso Povo a sentirem-se 
donos deste prémio. Cada um de vós fez a sua parte para que fos-
semos dignos merecedores deste reconhecimento da ALMA. Rece-
ber um prémio traz consigo novas e acrescidas responsabilidades 
para todos nós. Por isso, devemos continuar a aprimorar as nossas 
intervenções e a expandir o nosso raio de acção. Embora com a 
tendência decrescente, os casos de Malária e de óbitos provocados 
por esta doença continuam elevados e, por isso, muito preocupan-
tes. Muito trabalho deve ainda ser feito para diminuir o impacto 
desta doença nas comunidades.

Juntos nesta parceria podemos fazer muito mais e com maior im-
pacto ainda no combate, prevenção e tratamento da Malária.

Muito obrigado pela vossa atenção.  
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Emprego:

Uma problemática transversal requerendo interven-

ções multisectoriais28

É para nós motivo de grande júbilo dirigirmo-nos a um evento que tem 
por objectivo gerar reflexões sobre o emprego, um dos temas no centro das 
políticas da nossa governação. 

Este evento ganha a sua expressão, relevância e pertinência:

	no crescimento económico assinalável que estamos a regis-
tar;

	na constante melhoria do ambiente de negócios que esta-
mos a impulsionar; bem como

	na maior diversificação da nossa economia e densificação do 
nosso tecido empresarial que promovemos. 

A maturidade do diálogo com os nossos parceiros sociais, um diá-
logo resultante da efectiva concertação social entre o Governo, 
Empregadores e os Trabalhadores, apresenta-se como fundamental 
na concepção e realização desta conferência bem como na atrac-
ção de participantes do quilate dos que se encontram nesta sala. 
Este diálogo, que também é indutor do ambiente de concórdia e 
paz social, desempenha um papel fundamental na promoção da 
cultura de trabalho, do espírito de empreendedorismo e de busca 
colectiva de soluções para os problemas que enfrentamos em vá-
rios domínios, incluindo o emprego, tema desta conferência. 

28Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na abertura da Conferência do Diálogo sobre  Emprego em Moçambique. 

Maputo, 27 de Março de 2014.  
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Tendo em consideração todas estas valências e ambiente de coo-
peração entre os diferentes actores, a nossa expectativa é de que 
deste evento emanem recomendações sobre o que mais devemos e 
podemos fazer para criar mais postos de trabalho e para despertar 
o espírito empreendedor que habita em cada moçambicano para 
gerar o auto-emprego. 

*****

Moçambique tem vindo a registar um crescimento económico mé-
dio de 7% ao ano, há mais de uma década e meia, um crescimento 
que tem sido gerado, em grande medida pela agricultura. 

Outros sectores chaves da nossa economia que contribuem para 
este crescimento são a indústria, os transportes e comunicações, 
o turismo, as pescas e a aquacultura bem como a energia e os ser-
viços, incluindo os serviços financeiros e seguros. Nestes sectores 
da nossa economia geram-se postos de trabalho e criam-se oportu-
nidades para o auto-emprego. Mais recentemente, a indústria ex-
tractiva entrou, mais firmemente, na nossa matriz de geração de 
postos de trabalho, mobilizando maior atenção da sociedade em 
virtude dos elevados volumes de investimentos necessários para a 
sua viabilização e sustentação.

Ainda no contexto da geração de mais postos de trabalho, temos 
dado particular prioridade à adição de valor aos nossos produtos, 
em toda a sua cadeia. Deste modo, também impulsionamos a in-
dustrialização na nossa Pátria Amada e criamos as condições para 
uma crescente diversificação da nossa economia. 

Uma das nossas acções, viradas para a criação de mais postos de 
trabalho, ficou historicamente conhecida por sete milhões, pois 
hoje os distritos recebem muito acima desse valor. Esta subida é 
baseada em critérios claros, ou seja:
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	número de habitantes (35%);

	superfície territorial (20%);

	incidência da pobreza (30%); e 

	capacidade de colecta de receitas (15%). 

No contexto da Presidência Aberta e Inclusiva, cuja quinta edição 
inauguramos no passado dia 17, temos entrado em contacto com 
alguns dos projectos financiados pelos sete milhões. Estes resul-
tados demonstram como o nosso crescimento está a ser cada vez 
mais inclusivo, ao criar facilidades para que compatriotas nossos 
de extractos sociais humildes, que de outro modo não teriam como 
financiar as suas iniciativas económicas, tenham a possibilidade de 
serem actores reais na vida económica da nossa Pátria Amada.

Tendo em conta o sucesso que este fundo registou, aprovamos o 
Plano Estratégico de Combate à Pobreza Urbana que tem estado a 
contribuir para a geração de mais postos de trabalho. No mesmo 
quadro, descentralizamos outros recursos que, tal como os outros 
recursos alocados aos distritos e às nossas vilas e cidades são geri-
dos pelos Conselhos Consultivos.

Nas nossas reflexões concluímos que os desafios do emprego na ac-
tual conjuntura da nossa Pátria Amada, estão intimamente ligados 
à exiguidade da mão-de-obra qualificada. 

Em resposta a este desafio, introduzimos reformas na educação 
técnico-profissional, que consistem na mudança do paradigma de 
formação com base na oferta, passando-se a formar com base na 
procura, com o envolvimento do sector produtivo, uma vez que é o 
sector laboral que detém o domínio dos perfis profissionais de que 
carece. Estas reformas já começaram a trazer resultados encora-
jadores, destacando-se:

	a construção, reabilitação e apetrechamento de institutos 
e centros de formação profissional;
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	 a introdução de novos currículos;

	o aumento do número de jovens graduados, habilitados, 
assim, quer para concorrer e vencer no mercado laboral, 
quer para enveredar pelo auto-emprego. 

Ainda neste quadro, aprovamos o Regulamento de Estágios Pré-pro-
fissionais que permitem aos nossos compatriotas adquirirem expe-
riência de trabalho ao serem integrados em unidades produtivas. 
É também digno de realce o processo de criação do Observatório 
do Mercado de Trabalho, uma instituição que permitirá harmoni-
zar e sistematizar a informação qualitativa e quantitativa neste 
domínio, possibilitando a elaboração de análises permanentes e 
sistemáticas sobre a sua evolução e perspectivas. 

*****

A estabilidade macroeconómica, da qual a variável emprego faz 
parte, constitui uma das prioridades do nosso Governo, pois permi-
tiu que, não obstante a crise económica e financeira que se abateu 
sobre muitos países do mundo, Moçambique continuasse a registar 
níveis de investimento que contribuiram para a melhoria da sua 
balança comercial e para a arrecadação de receitas para o Estado. 
Estamos cientes que o crescimento económico que a nossa Pátria 
Amada vem registando ainda não gerou nem poderá gerar empre-
gos suficientes para todos nós. 

É nosso objectivo melhorar a planificação e gestão macroeconómi-
ca, privilegiando as consultas e debates abertos e envolventes com 
os parceiros sociais, parceiros de apoio programático, académicos, 
pesquisadores e a sociedade em geral, centrando a nossa atenção 
na geração de mais emprego e bem-estar dos nossos compatriotas, 
sendo esta Conferência um dos exemplos. As nossas acções visam, 
igualmente, criar e alargar as bases para o crescimento acelerado 
e inclusivo, de modo a melhorar, cada vez mais, a redistribuição da 
riqueza, dando ênfase à melhoria progressiva das infra-estruturas, 
à produtividade agrária e ao desenvolvimento das micros, peque-
nas e médias empresas. 
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*****

Moçambique busca e valoriza os seus parceiros e actores do de-
senvolvimento. Por isso, queremos agradecer-vos pelo apoio que 
nos têm prestado e reiterar o nosso convite para que continuem 
connosco na materialização das nossas políticas de emprego e de 
educação profissional. 

É nosso desejo que o diálogo que se irá desenvolver nos próximos 
dois dias produza linhas mestras que sirvam de alicerces para 
o País conceber melhores estratégias para a multiplicação de 
oportunidades de emprego digno e para a valorização do capital 
humano.

Com estas palavras temos a honra de declarar aberta a Conferên-
cia do Diálogo sobre Emprego em Moçambique.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Trabalhador moçambicano:

Um retrato da sua contribuição na reconstrução na-

cional e na luta contra a pobreza29

Gostaríamos de começar por saudar a todos os trabalhadores mo-
çambicanos pela passagem do trigésimo aniversário da Organiza-
ção dos Trabalhadores de Moçambique - Central Sindical. 

No seu quotidiano, eles dão o melhor de si para que, pedra a pe-
dra construamos um novo dia, um dia melhor que o anterior. Com 
a sua dedicação, brio profissional e empenho patriótico, eles dão 
uma contribuição substancial à implementação da nossa Agenda 
Nacional de Luta Contra a Pobreza. Eles são assim, um parceiro im-
portante do nosso Governo nesta luta de construção do bem-estar 
para todos os moçambicanos. 

Expressamos votos de um feliz aniversário a todos os trabalhado-
res, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo.  

*****

O trigésimo aniversário da OTM-Central Sindical ocorre numa al-
tura em que se assiste, no nosso Moçambique e além fronteiras, a 
um movimento de evocação da vida e obra daquele  que  no dia 13 
de Outubro de 1976, reuniu os representantes dos trabalhadores 
moçambicanos para anunciar a criação dos Conselhos de Produção. 
Estamo-nos a referir ao nosso estimado e carismático Presidente 
Samora Moisés Machel. Foi ele que, um ano e quatro meses antes 

29Comunicação de Sua excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da república de 

Moçambique, por ocasião da passagem do 30o aniversário da OTM-Central Sindical. Ma-

puto, 13 de Outubro de 2006.
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deste anúncio, proclamou a independência nacional e assumiu, até 
ao seu bárbaro assassinato, nas colinas de Mbuzini, a difícil mas 
gloriosa tarefa de dirigir os destinos desta Pérola do Índico. 

Em sua honra serão erguidos, em todo o nosso Moçambique,  mo-
numentos cuja inauguração terá lugar em 2011, ano do vigésimo 
quinto aniversário da tragédia de Mbuzini. 

Estes monumentos não irão apenas destacar a sua figura de na-
cionalista recto, Estadista lendário e de internacionalista ímpar. 
Eles irão, igualmente, servir de fonte de inspiração na luta que 
travamos contra a pobreza, uma luta a que o Presidente Samora se 
dedicou e nela se evidenciou.

*****

A auto-estima e a heroicidade dos trabalhadores moçambicanos 
foram, como foi aqui destacado na mensagem apresentada pela 
OTM-Central Sindical, postas à prova, logo nos primeiros anos da 
nossa Independência Nacional. Com efeito, o êxodo dos proprie-
tários e trabalhadores de empresas, maioritariamente de origem 
portuguesa, associado à sabotagem económica, levaram à parali-
zação de muitas unidades de produção, lançando os seus traba-
lhadores ao desemprego e provocando uma descida dos índices de 
crescimento económico. 

Porém, os moçambicanos não desesperaram e encararam este de-
safio como uma oportunidade para dar mostras de outros valores 
de que eram detentores. 

Eles empenharam-se na reactivação do sector produtivo, assumin-
do, neste processo, novas responsabilidades. Estas responsabilida-
des incluíam:

	a vigilância e denúncia contra actos de sabotagem; e

	 a participação na gestão admnistrativa das unidades de 
produção.  
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Na prossecução destes objectivos lográmos, com a participação 
dos trabalhadores, através dos Conselhos de Produção:

	o controle do património e da actividade das empresas;

	a mobilização dos trabalhadores para o aumento da produ-
ção e da produtividade;

	a defesa dos interesses e a dignificação do trabalhador mo-
çambicano; bem como 

	a elevação da formação técnico-profissional dos trabalha-
dores.

A consolidação deste processo veio ditar a criação de uma orga-
nização melhor estruturada. É assim que foi criada a Organização 
dos Trabalhadores de Moçambique- Central Sindical e os  Sindicatos 
Nacionais respectivos. Apraz-nos registar, que estes órgãos do mo-
vimento sindical têm sabido desempenhar, por um lado, um papel 
preponderante na definição de políticas e de estratégias para o 
crescimento da nossa economia. Por outro lado, têm dado uma 
grande contribuição para assegurar a paz e a estabilidade empre-
sarial. 

*****

A organização e funcionamento do movimento sindical em Moçam-
bique, de e para moçambicanos, surge apenas com a Independên-
cia Nacional, através dos Conselhos de Produção. Esta experiência 
alargava a participação de diferentes segmentos da nossa socieda-
de, aprofundando a abertura democrática que vimos construindo 
desde 1962. 

Ao longo do tempo, a organização dos diferentes segmentos da 
sociedade foi-se aprimorando. Por isso, assistimos hoje à constitui-
ção de vários sindicatos e organizações sócio-profissionais onde os 
seus filiados buscam, discutem e analisam melhores formas de arti-
cular os seus direitos e promover a melhoria das condições de vida 
dos seus associados. Estas organizações têm vindo a dar provas de 
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serem interlocutores válidos, particularmente em matéria de con-
sulta e de concertação social entre o Governo, os Empregadores e 
os Trabalhadores, bem como ao nível bilateral com  os Ministérios 
e o sector privado.

Os resultados deste relacionamento têm contribuído, em grande 
medida, para a criação de um ambiente favorável ao investimento. 
Com efeito, através do diálogo e da concertação:

	criam-se consensos e agendas comuns entre as partes 
envolvidas;

	aprofunda-se a confiança mútua entre o Governo, o pa-
tronato e os trabalhadores; e

	melhor se cristaliza a relação simbiótica entre o capital, 
o trabalho e o bem-estar.

Um dos resultados mais recentes deste processo de diálogo e con-
certação foram as propostas de Lei da Protecção Social e da revi-
são da Lei do Trabalho. Para além dos interesses de cada parte, fo-
ram sendo construídos consensos sobre o que se ofereceria melhor 
a Moçambique e ao seu Povo.     

*****

Apesar dos avanços significativos que temos estado a registar, o de-
semprego continua um grande desafio, sendo agravado pela nossa 
condição de pobreza. 

Como temos estado a notar, todos os moçambicanos assumem que 
a luta contra a pobreza, é tambem seu assunto, que é assunto de 
todos nós.

Sem descurar as outras divisões administrativas, o nosso Governo 
decidiu dar maior enfoque ao distrito. Esta decisão resulta do fac-
to ser no distrito:

	onde vive a maioria do nosso Povo;

	onde a pobreza é mais aguda; e
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	em contraste, ser a unidade territorial onde se localiza 
a maior parte dos recursos de que esta Pérola do Índico 
é dotada.

Por forma a potenciar esta unidade territorial a vencer neste desa-
fio, temos estado a descentralizar competências ao nível de vários 
órgãos centrais, para os níveis de Província e de Distrito. Este ano, 
também tomámos a decisão de que cada distrito tivesse acesso a 7 
milhões de meticais, da nova família, para o seu desenvolvimento. 

Temos plena certeza de que a melhoria das condições de vida e de 
produção no meio rural terão o seu impacto nas zonas urbanas. Por 
exemplo:

	poderá impulsionar-se maior aproveitamento dos recursos 
disponíveis localmente, incluíndo os intelectuais e mate-
riais;

	poderá aumentar-se a oferta de produtos agrícolas que as 
cidades, em particular, precisam, podendo-se, consequen-
temente provocar a redução do nível do custo de vida;

	será também possível, aumentar-se a oferta da matéria- 
prima para a indústria manufactureira e a consequente dis-
ponibilização de mais produtos processados localmente;

	a reabilitação, construção e expansão de infra-estruturas 
vai, igualmente, baixar os custos de transacção e aproximar, 
ainda mais, o campo da cidade, com efeitos benéficos para 
ambas zonas.

A Décima Nona Sessão do Conselho de Ministros Alargada a outros 
quadros debateu o trabalho e a comida como temas centrais. Ela 
sublinhou ainda, a importância de se concentrarem os esforços no 
distrito para se garantirem os efeitos desse esforço, em todo o 
nosso Moçambique. 

*****

São vários os desafios que se colocam ao movimento sindical nesta 
fase do desenvolvimento do nosso Moçambique. Um dos primei-
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ros prende-se com a forma como se irá melhor posicionar para a 
organização dos trabalhadores para tirarem maior partido deste 
enfoque que se dá ao distrito. Um segundo desafio tem a ver com 
a forma como irá aumentar a sua participação no combate contra 
os obstáculos ao nosso desenvolvimento nomeadamente o burocra-
tismo, o espírito de deixa andar, a corrupção e o crime bem assim 
doenças tais como o HIV e SIDA, numa parceira com o Governo e o 
patronato. 

Da parte do nosso Governo continuaremos a incentivar o diálogo 
com os nossos parceiros sociais. 

Continuaremos a aprimorar os mecanismos e os procedimentos 
para facilitar a resolução e a aproximação de pontos de vista em 
matérias de interesse nacional. Neste exercício, o nosso desafio, 
Governo, Empregadores e Trabalhadores, é sabermos negociar e 
conviver com opiniões divergentes fazendo, sempre que possível, 
concessões em prol do interesse nacional.  

A terminar gostaríamos de convidar a todos que nos acompanhem 
num brinde:

	à OTM-Central Sindical pelo seu trigésimo aniversário;

	à consolidação da concertação social entre o Governo e os 
seus parceiros sociais;

	ao progresso e bem-estar de todos os moçambicanos.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Trabalhador Moçambicano:

Uma história de compromisso com o desenvolvimento 

da economia nacional30

É com muito júbilo e renovado orgulho que nos dirigimos aos con-
gressistas da OTM-Central Sindical, por ocasião da realização do 
Sexto Congresso desta prestigiosa Organização Sindical, que con-
grega 16 sindicatos nacionais. 

Esta realização, a decorrer sob o lema, “Pelo emprego digno, uni-
dade e solidariedade”, sublinha a importância que o trabalhador 
moçambicano sempre deu à criação do nosso bem-estar colectivo, 
como um Povo, como uma Nação.

Durante a dominação estrangeira, os sindicatos:

	eram corporativos;

	estavam organizados por profissão; e 

	não tinham nenhuma acção de defesa dos interesses dos 
trabalhadores. 

É claro que sendo acessíveis apenas a europeus e a assimilados, 
estavam eivados de elitismo. Do ponto de vista estrutural, não 
tinham nenhuma representação dentro das empresas e eram proi-
bidos de exercer qualquer tipo de acção sindical, limitando-se 
apenas a emitir carteiras profissionais e a realizar tarefas de assis-
tência social, pois qualquer acção sindical activa era legalmente 
proibida. 

30Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na abertura do VI Congresso da OTM-Central Sindical. Maputo, 6 de Dezem-

bro de 2012.
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Os moçambicanos não sindicalizados que tentassem organizar-se 
para reclamar ou defender os seus direitos eram violentamente 
reprimidos. Estaremos recordados das greves reprimidas dos esti-
vadores, na Beira e em Maputo, e dos trabalhadores dos canaviais, 
e de outras monoculturas, em diferentes cantos de Moçambique. 

As condições políticas para a viabilização da participação mais ac-
tiva dos trabalhadores moçambicanos na defesa dos seus direitos e 
da nossa economia só seriam criadas com o início da derrocada da 
dominação estrangeira. 

Na verdade, enquadrados nos Grupos Dinamizadores e nas comis-
sões administrativas de gestão de empresas, desde o Governo de 
Transição, os nossos trabalhadores:

	patriotas;

	criativos; e 

	dinâmicos,

rechaçaram e minimizaram o impacto da onda de sabotagens eco-
nómicas que se registavam um pouco por todo o nosso Moçambique 
e garantiram que as empresas que eram abandonadas pelos seus 
proprietários se mantivessem em funcionamento. Com sentido de 
auto-estima, de heroísmo e de bem servir o nosso maravilhoso 
Povo, os trabalhadores moçambicanos aprenderam a gerir, gerin-
do, e com abnegação e crescente mestria, essas empresas, como 
também viria a acontecer depois da nossa Independência Nacional. 

Com criatividade e sem experiência anterior ou formação formal, 
eles pouparam muitas divisas ao País ao produzirem peças sobres-
salentes ou ao saberem aproveitar peças de máquinas avariadas 
para reparar outras máquinas.   Foi este mecanismo de participa-
ção e de envolvimento mais directo dos trabalhadores na gestão 
do sector produtivo, algo que nos era estruturalmente negado du-
rante a dominação estrangeira, que evoluiu, mais tarde, para os 
Conselhos de Produção, criados a 13 de Outubro de 1976. 
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Estes viriam a desempenhar um papel crucial na defesa da nossa 
economia, vítima da agressão externa e das diferentes formas e 
modalidades de destabilização e chantagem, bem como na protec-
ção dos direitos dos trabalhadores. 

Foi este espírito de luta por um Moçambique cada vez melhor para 
todos nós, um Moçambique construído pelas mãos de todos os 
moçambicanos, seria este espírito, dizíamos, que seria herdado, 
apropriado e aprimorado pela Organização dos Trabalhadores de 
Moçambique, a três de Novembro de 1983. Foi no pedestal desta 
bravura, patriotismo, heroísmo e determinação, na defesa da eco-
nomia, das conquistas da independência nacional e dos interesses 
profissionais e sociais dos trabalhadores que a OTM foi crescendo 
e se afirmando. É neste prisma que se deve entender a entrega 
dos trabalhadores aos treinos político-militares para, de armas na 
mão:

	defenderem os seus locais de trabalho;

	assegurarem o funcionamento das suas empresas; e 

	participarem na dinamização da economia nacional.

Por isso, apraz-nos notar que os temas e as questões que incorpo-
ram a agenda dos vossos trabalhos, neste Congresso, dizem respei-
to à reflexão e debate sobre as melhorias que devem ser introdu-
zidas para o crescimento qualitativo desta organização sindical. É 
exemplo disso a apresentação e debate sobre o plano estratégico, 
bem como a apresentação e debate sobre a proposta de revisão do 
Estatuto Orgânico da OTM-Central Sindical, criada a 3 de  Novem-
bro de 1990, para responder aos desafios impostos aos trabalhado-
res pelo Programa de Reabilitação Económica. 

Registamos, igualmente, que neste Sexto Congresso da vossa or-
ganização serão abordados temas de grande importância para a 
promoção e dinamização das relações laborais, com particular ên-
fase para a melhoria constante do diálogo social e da negociação 
colectiva, a todos os níveis.
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A OTM-Central Sindical é uma organização politicamente madura 
e socialmente testada que nasce no alvor e fervor da nossa Inde-
pendência Nacional, depois de uma participação bem-sucedida dos 
trabalhadores no processo de transição, que teve início a 20 de 
Setembro de 1974. 

Aos 36 anos de vida, já entrou na idade adulta depois de passar por 
muitos testes à sua resistência, firmeza e visão, graças às sucessi-
vas gerações de lideranças comprometidas com Moçambique, a sua 
economia e os seus trabalhadores. 

A massa laboral tem respondido muito positivamente a esta capa-
cidade de liderança e de salvaguarda dos seus interesses. Por isso, 
tomamos boa nota do aumento significativo:

	de trabalhadores sindicalizados;

	do número de acordos colectivos; e 

	de acordos de empresas.

Estes desenvolvimentos têm vindo a contribuir para a redução da 
conflitualidade laboral e para uma maior estabilidade laboral. Este 
ambiente presta um valioso apoio à preservação da paz social nos 
sectores de trabalho.

*****

A República de Moçambique tem estado a implementar as dispo-
sições constantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, relativos ao 
direito à segurança social e ao direito ao trabalho. Neste contexto, 
ratificámos, em 1996, quatro convenções da Organização Interna-
cional do Trabalho, com impacto directo no dia-a-dia dos trabalha-
dores e dos sindicatos. 

No quadro das nossas obrigações como membros de pleno direito 
da Organização Internacional do Trabalho, temos vindo a imple-
mentar as convenções e recomendações emanadas por aquela Or-
ganização. Neste contexto, ratificámos todas as convenções desta 
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organização internacional declaradas como fundamentais, no âm-
bito da promoção dos direitos humanos e temos vindo a adoptar 
legislação pertinente, incorporando aspectos inovadores. 

Ainda no mesmo quadro, o Governo tem vindo a priorizar o diálogo 
com os Sindicatos e os empregadores, através da Comissão Con-
sultiva do Trabalho. Trata-se de um fórum de recolha de subsídios 
sobre assuntos com impacto na vida dos trabalhadores e dos em-
pregadores, antes da sua submissão aos órgãos de decisão, nomea-
damente, o Governo e a Assembleia da República. 

Na perspectiva de tornar mais célere o processo de resolução de 
conflitos decorrentes de relações laborais entre trabalhadores e 
empregadores, o Governo criou a Comissão de Mediação e Arbitra-
gem Laboral. Registamos, com agrado, a aderência dos trabalha-
dores e dos empregadores a este mecanismo, um desenvolvimento 
que contribui para a redução de casos de conflitos que são levados 
aos tribunais. Neste contexto, exortamos para que se massifiquem 
estes mecanismos, em prol da preservação da paz social e de maior 
prosperidade das empresas.

*****

Graças à cultura de paz que consolidamos no quotidiano, à esta-
bilidade macro-económica que sustemos e à paz social no sector 
laboral, a nossa Pátria Amada tem vindo a conhecer investimentos 
assinaláveis em diferentes sectores da nossa economia. São inves-
timentos que geram milhares de empregos e renda para muitas 
famílias moçambicanas e que contribuem para reduzir os níveis de 
pobreza nesta Pérola do Índico. 

Alguns destes investimentos trazem consigo uma nova cultura de 
trabalho, apurada responsabilidade e disciplina laboral e uma éti-
ca profissional que pode ser nova entre nós. A OTM-Central Sindical 
deve aprimorar a sua capacidade e proactividade para lidar com 
estes novos desafios e preparar os seus associados para esta nova 
realidade. 
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Importa que se incentive a formação profissional, a auto-superação 
constante e se mobilizem os trabalhadores para não se contenta-
rem com os seus actuais níveis de formação profissional. 

É fundamental que os nossos trabalhadores estejam sempre à altu-
ra de acompanhar o desenvolvimento do mercado de trabalho e as 
suas exigências futuras.

Devemos, igualmente, preparar-nos para tirar maior proveito dos 
processos de integração regional, com particular realce para as 
vantagens advindas da livre circulação de pessoas, a nível da SADC. 
Já temos moçambicanos na região a desfrutar destas prerrogati-
vas, mas precisamos de ter muitos mais compatriotas nossos a da-
rem a sua contribuição não só a nível regional como também a 
nível internacional.

Com auto-estima e certos de que, como no passado, venceremos 
os desafios em presença, devemos olhar para a frente com reno-
vada confiança de que com o capital humano de que a nossa Pá-
tria Amada dispõe e cuja reprodução induzimos através das nossas 
políticas, estratégias e programas, vamos vencer os desafios em 
presença e impor a nossa vontade de não sermos pobres.

*****

Com votos de frutíferos debates, temos a honra de declarar aberto 
o Sexto Congresso da OTM - Central Sindical.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Advogado:

Seu papel na defesa e promoção da nossa Agenda de 

Luta Contra a Pobreza31

Testemunhamos, há pouco, a entrega de carteiras profissionais a 
mais 162 Advogados que, com sucesso, terminaram o seu estágio 
profissional. Queremos felicitar a todos e a cada um dos encarta-
dos por este êxito que em muito prestigia a classe e engrandece a 
Nação Moçambicana, uma Nação que, pedra a pedra, vai consoli-
dando o seu Estado de Direito Democrático. Temos plena certeza 
que:

	o estágio profissional que frequentaram;

	o apoio que receberam dos vossos patronos; bem como

	a prestação de serviços aos cidadãos economicamente ca-
renciados, junto do Instituto do Patrocínio e Assistência Ju-
rídica, alargaram os vossos horizontes sobre as responsabi-
lidades que vos esperam na sociedade e sobre os desafios 
que advêm do exercício da profissão de advogado nas mais 
diversas situações. 

Como é do domínio público, o Estado de Direito Democrático exi-
ge instituições fortes para o seu florescimento e a prosperidade 
da Nação ajuda a consolidar essas instituições. Em Moçambique, 
temos vindo a realizar esta missão, a missão de consolidação do 
Estado de Direito Democrático, através, em particular, da canali-
zação de parte do crescimento médio de 7% que temos estado a 

31Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na Gala do dia do Advogado. Maputo, 14 de Setembro de 2012.
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registar, há mais de uma década, para o fortalecimento do Sistema 
de Administração da Justiça e sua extensão para mais espaços geo-
gráficos desta Pérola do Índico. As recentes descobertas de carvão 
e gás natural criam boas perspectivas para que a actividade mi-
neira complemente, com maior visibilidade, a contribuição que 
tem sido dada pelos sectores sociais e económicos que têm gerado 
este crescimento médio de 7%. Ao mesmo tempo, estas descober-
tas destapam desafios que têm estado a merecer a atenção desta 
classe e do Sistema de Administração da Justiça, como um todo. 

Um destes desafios prende-se com a necessidade de formar e colo-
car à disposição da Nação Moçambicana mais juristas e advogados 
para assessorarem e defenderem os interesses superiores do Esta-
do, dos empresários, das comunidades e dos cidadãos em geral, 
um desafio que, apraz-nos notar, a Ordem dele se apropria e busca 
formas para a sua superação. De igual modo, a consolidação do 
ambiente de negócios, apregoado e prosseguido pelo nosso Gover-
no, tem estado no centro das atenções dos advogados que a nossa 
Pátria Amada forma e capacita. Por isso, é louvável e merece o 
nosso encorajamento e elogio o enfoque da Ordem na formação de 
um crescente número de advogados. 

Com muito agrado, registamos que muitos dos advogados hoje en-
cartados residem e têm escritórios fora da Cidade de Maputo. Esta 
é uma importante manifestação de compromisso com a extensão 
destes serviços para mais espaços geográficos do nosso solo pátrio. 
Deste modo, criam-se condições para que, esteja onde estiver, o 
moçambicano tenha os serviços de um advogado cada vez mais 
próximo de si. Queremos, uma vez mais, felicitar os 162 Advogados 
que acabam de receber as suas carteiras profissionais. Endereça-
mos as nossas felicitações à Ordem dos Advogados de Moçambique 
pelo seu décimo oitavo aniversário que hoje se assinala.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Aeroporto Internacional de Maputo:

Os desafios do presente e do futuro32

O acto que acabámos de presidir reveste-se de um significado de 
grande alcance, na nossa Agenda Nacional de Luta contra a Pobre-
za. Com efeito, a reabilitação e ampliação do Aeroporto Interna-
cional de Maputo abre boas perspectivas para que esta majestosa 
porta de entrada e de saída do nosso belo Moçambique contribua, 
com maior visibilidade ainda, para a dinamização da actividade 
económica e social em todo o nosso solo pátrio. Saudamos, por 
isso, a iniciativa da empresa Aeroportos de Moçambique que subli-
nha que nós moçambicanos, quando desafiados, podemos conceber 
e brindarmo-nos, a nós próprios, com maravilhas que nos orgulham 
no presente e no futuro. Dentro de aproximadamente 20 meses 
aqui se erguerá uma imponente infra-estrutura, uma referência 
arquitectónica de grande relevo na nossa Pátria Amada. Congratu-
lamo-nos, pois, por este feito que, acima de tudo, espevita a nossa 
auto-estima e 

	traduz a nossa hospitalidade de bem receber quem nos vi-
sita;

	justifica o bom nome que conquistamos no mundo inteiro; e

	explica porque somos a Pérola do Índico.

*****

O Aeroporto Internacional de Maputo, não será, em si, depois da 
sua reabilitação e ampliação, sinónimo de desenvolvimento de Mo-

32Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião do lançamento da primeira pedra do Projecto de Reabilitação e 

Ampliação do Aeroporto Internacional de Maputo. Maputo, 15 de Abril de 2007. 
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çambique. Ele será, certamente, uma infra-estrutura com grande 
potencial para participar na geração desse desenvolvimento quan-
do enquadrado no conjunto de outras acções complementares, 
coordenadas e sincronizadas. Neste quadro, se hoje começam as 
obras que vão trazer esse imponente empreendimento à luz do dia, 
hoje também devem começar as acções que vão traduzir em pos-
tos de trabalho e produção de riqueza, as oportunidades que aqui 
brotarão com o surgimento desta infra-estrutura. Neste prisma, a 
Comissão de Facilitação Turística é desafiada a assegurar:

	primeiro, a identificação dos obstáculos que se colocam, 
quer a montante quer a jusante deste empreendimento, 
para a sua exploração tendo em vista uma maior dinamiza-
ção da actividade económica e social em Moçambique;

	em segundo lugar, impõe-se o fortalecimento das sinergias 
dentro desta instituição do Governo e a consolidação das 
parcerias desta com outros actores do sector público, do 
sector privado e da sociedade civil. Melhor coordenados, 
estes diferentes intervenientes poderão maximizar as opor-
tunidades diversas que este novo empreendimento traz con-
sigo para o benefício, em primeiro lugar, de Moçambique e 
do seu Povo. 

Podemos antecipar entre esses benefícios os que terão impacto 
nas áreas de formação de recursos humanos, indústria hoteleira e 
similares, no sector de transportes e comunicações,  bem como nas 
artes e cultura. No seu conjunto estes benefícios significarão mais 
postos de trabalho e mais riqueza para os moçambicanos. 

Assim: 

	melhor organizados, sincronizados e claros de como nos 
complementamos também estaremos em melhores condi-
ções para tirar maiores vantagens do Campeonato Mundial 
de Futebol que se realiza em 2010 na África do Sul. 

	melhor organizados, sincronizados e claros de como nos 
complementamos criaremos as condições necessárias 
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para, no período que precede esta concentração das me-
lhores selecções do futebol mundial, elevar, mais ainda, 
o nome desta Pérola do Índico como o destino para o tu-
rismo e o investimento regional e internacional por ser: 

o a terra da gastronomia irresistível e sorrisos renová-
veis e, por isso, para estadias memoráveis de lazer, 
de negócios ou de visitas particulares; e

o por ser um torrão de múltiplas oportunidades de ne-
gócio porque dotado de recursos naturais diversos e 
homens e mulheres empreendedores.

*****

A terminar reiteramos os nossos votos para que, reabilitado e am-
pliado, este grande empreendimento se erga como um monumento 
a todos os que sonham com um Moçambique sempre unido, prós-
pero e em paz. Esperamos, deste modo, que durante as obras que 
hoje têm início também se formem os quadros que se encarregarão 
da sua manutenção para que a sua longevidade corresponda à per-
severança de todos esses homens e mulheres que sonham e lutam 
pela materialização desse desiderato colectivo dos Moçambicanos, 
do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo, a ardente vontade de 
viver em prosperidade no seu rico Moçambique. 

Com estas palavras, e certos de que este empreendimento irá abrir 
mais uma página de glória na história do transporte aéreo nacio-
nal, temos a honra de declarar lançado o projecto de reabilitação 
e ampliação do Aeroporto Internacional de Maputo. 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Porto da Beira:

Buscando maior competitividade face aos desafios da 

integração regional33

O acto que acabamos de testemunhar, a recepção oficial por par-
te do nosso Governo da draga “Alcântara Santos”, representa um 
virar da página, na dinamização da actividade económica desta 
parcela do País, de Moçambique e da região. Efectivamente, o rá-
pido desassoreamento do Porto da Beira, uma infra-estrutura de 
grande referência quer no nosso Moçambique, quer na SADC, abre 
boas perspectivas para a atracção de mais navios e carga para este 
porto. Permite ainda que as manobras e a atracagem possam ser 
feitas em condições de maior segurança. Com o início da operação 
desta draga, temos as condições criadas para melhorar a qualidade 
dos serviços de dragagem de outros portos nacionais, aumentando 
as suas facilidades de navegabilidade e tornando-os mais competi-
tivos no mercado internacional. 

Se tivermos em conta que alguns desses portos estão ligados a 
corredores que facilitam o acesso ao mar aos Estados membros da 
SADC do hinterland, então apreciaremos a responsabilidade acres-
cida do Ministério dos Transportes e Comunicações e da Empre-
sa Moçambicana de Dragagens, em particular, na dinamização do 
sistema de transporte e comunicações para o benefício da nossa 
economia e das economias dos países membros da SADC. Por isso, 

33Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da recepção da draga “Alcântara Santos”. Beira, 6 de Julho de 

2007. 
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o nosso Governo assumiu a dragagem dos canais de acesso e das 
bacias de manobra como acções prioritárias, tomando em conside-
ração que a demanda dos navios está intrinsecamente associada 
às condições que os portos oferecem, em termos de condições de 
atracagem. Assim, coloca-se-nos como desafio premente, a explo-
ração dessa vantagem natural, através da criação das condições de 
acesso e competitividade dos portos nacionais, tornando-os pontos 
preferidos de trânsito de mercadorias a nível regional e interna-
cional.

*****

Gostaríamos, através de si, de agradecer o seu Governo pelo seu 
inestimável apoio para a construção da draga Alcântara Santos. 
Este gesto sublinha o crescente reforço das nossas relações de ami-
zade e cooperação e o desejo mútuo de juntos continuarmos a 
caminhar, rumo ao bem estar dos nossos povos. A visita oficial que, 
em Janeiro do corrente ano efectuámos ao vosso belo País, con-
correu para reiterar o nosso desejo de ver as nossas relações de 
amizade e cooperação cada vez mais fortalecidas e a abarcar um 
crescente e diversificado leque de domínios. Esta é uma das me-
lhores formas de rendermos uma digna homenagem àqueles quatro 
cidadãos japoneses pioneiros nos contactos com moçambicanos, 
na Ilha de Moçambique, há cerca de cinco séculos.

Os acordos assinados, durante a nossa visita oficial ao Japão, para 
o financiamento de cinco pontes no Vale do Zambeze e os contac-
tos com diferentes personalidades da vida política, económica e 
social do Japão, expressam, em parte, esta nossa vontade conjun-
ta. Recentemente, inauguramos o Instituto de Ciências de Saúde 
em Quelimane e o Instituto de Formação de Professores em Gondo-
la, duas infra-estruturas, também símbolos dessa cooperação que 
se aprofunda, de ano para ano. Por isso, queremos deixar expresso 
o nosso reconhecimento ao papel positivo da cooperação entre os 
nossos dois países de cujos frutos nos pudemos hoje orgulhar. 
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Muito obrigado Governo japonês pelo valioso apoio que nos presta, 
e encoraja de forma multiforme, para o combate que travamos 
contra a pobreza!

*****

Esta draga foi baptizada com o nome do Engenheiro Luís Maria de 
Alcântara Santos, homem que, tendo nascido português e em Por-
tugal, se apaixonou e se entregou por Moçambique, desde 1952, 
quando, com cerca de 24 anos, aqui se aportou. Desde então, es-
teve sempre ligado a projectos de desenvolvimento de infra-estru-
turas de transportes e comunicações e de formação de quadros. 
Por exemplo,

	Ele integrou a equipa responsável pela construção da Linha 
Férrea do Limpopo, de Maputo até Chicualacuala, na fron-
teira com o Zimbabwe, numa extensão de 522Kms; e

	Desenvolveu actividades técnico-profissionais no então Por-
to de Lourenço Marques e depois no da Beira;

No Governo de Transição, empossado a 20 de Setembro de 1974, 
o Engenheiro Alcântara Santos foi indicado, pela parte portugue-
sa, para desempenhar as funções de Ministro das Obras Públicas. 
Depois da nossa Independência Nacional, ele decidiu-se pela na-
cionalidade moçambicana e continuou a dar o seu contributo na 
área ferro-portuária. Assim, foi, em 1976, nomeado Director Na-
cional dos Portos e Caminhos de Ferro, para, em 1980 ser indicado 
para o cargo de Ministro dos Portos e Transportes de Superfície. Ele 
perdeu a vida nas colinas de Mbuzini, assassinado pelo regime do 
Apartheid, com o Presidente Samora Machel e outros membros da 
delegação Presidencial. O Presidente Samora Machel regressava, 
com a sua delegação, de mais uma missão de busca da paz e de-
senvolvimento de Moçambique e da região.

Na criação da SADCC, em 1980, coube a Moçambique a coordena-
ção da Comissão dos Transportes e Comunicações que tinha como 
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missão principal reduzir a dependência da região em relação ao 
sistema ferro-portuário da África do Sul do Apartheid. O Engenhei-
ro Alcântara Santos passou assim, a liderar a preparação dos pro-
jectos que assegurassem que Moçambique honrasse com os seus 
compromissos regionais e para que a Comissão dos Transportes e 
Comunicações realizasse a sua missão. 

Uma constante na actuação do Engenheiro Alcântara Santos era a 
preocupação de sempre alcançar o que melhor servisse os interes-
ses de Moçambique e da região. Por isso entregou-se e defendeu 
com afinco:

	a concepção de estratégias de médio e longo prazo para o 
sector de transportes e comunicações;

	a identificação e balanceamento dos interesses estratégicos 
em jogo; bem como

	o mapeamento dos pontos fortes e sobre como poderiam 
ser mais potenciados ainda e os pontos fracos e sobre como 
poderiam ser superados.

O Engenheiro Alcântara Santos era exemplo de modéstia, de dedi-
cação ao trabalho, disponibilidade para ensinar, aconselhar e ou-
vir. Ele procurava incutir estas virtudes nos seus colaboradores, in-
centivando-os a darem o melhor de si mesmos nas tarefas que lhes 
eram acometidas. Alcântara Santos foi, de facto, um homem com-
prometido com Moçambique e o seu desenvolvimento. Ele também 
contribuiu com o seu saber e experiência para que a região se 
beneficiasse do acesso ao mar, através do sistema ferro-portuário 
que Moçambique oferecia.

É em honra deste grande profissional, membro do Governo e mártir 
de Mbuzini que decidimos baptizar esta draga com o nome de 
Alcântara Santos. Fazemos votos para que na Beira bem como, 
ao longo da costa moçambicana e pelos portos nacionais que os 
pilotos desta draga escalarem, para torná-los mais operacionais e 
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seguros para a navegação, elevem bem alto o nome e as virtudes 
de Alcântara Santos. Ao agirem deste modo, estarão também a 
tornar os nossos portos mais competitivos e facilitadores do 
desenvolvimento desta Pérola do Índico e da integração regional, 
no âmbito da SADC, que em 2008 inaugura a Zona de Comércio 
Livre. 

*****

Reiteramos, uma vez mais, o nosso profundo agradecimento ao 
Governo do Japão, nosso parceiro na implementação da nossa 
Agenda Nacional de Luta contra a Pobreza. Aos gestores, téc-
nicos e trabalhadores da Empresa EMODRAGA, gostaríamos de 
saudar e exortar para que prossigam neste desafio de criar cada 
vez melhores condições de navegabilidade nos nossos portos. 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Porto de Maputo:

Dinamizando a vida política, social e económica de 

Maputo, de Moçambique e da SADC34

Foi com muito júbilo que acedemos ao convite de nos juntarmos a 
todos vós, nas celebrações dos 110 anos do Porto de Maputo e dos 
dez anos da concessão, a operadores privados, moçambicanos e 
estrangeiros, deste estratégico activo a nível económico, político, 
social e cultural na nossa Pátria Amada.

A cidade de Maputo muito deve ao Porto de Maputo pelo seu nas-
cimento, crescimento e dinamismo. Só para dar alguns exemplos:

	o florescimento e a multiplicação das instituições públicas e 
privadas desde os finais do século dezanove foram adubados 
por este empreendimento;

	a Praça dos Trabalhadores, tal como existe hoje, foi aterrada 
com a participação desta infra-estrutura;

	os aterros do Maxaquene e do Alto-Maé foram feitos por 
influência do Porto de Maputo;

	a actividade económica, cultural e social na Cidade de 
Maputo tem uma forte ligação, simbiótica até, com este 
empreendimento.

34Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República 

de Moçambique, nas celebrações dos 110 anos do Porto de Maputo e dos 10 anos da 

sua concessão. Maputo, 16 de Abril de 2013.
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Esta empresa tem uma ligação com a História de Moçambique, quer 
no período de dominação estrangeira, quer no pós- independência. 
É este período que abriu as portas para darmos uma contribuição 
mais substantiva à agenda regional de cooperação, iniciada no al-
vor da luta pela libertação da África Austral, e de integração regio-
nal, lançada em 1980. No passado de dominação estrangeira, este 
porto serviu de local de partida de irmãos nossos para paragens 
longínquas onde iriam servir de escravos ou para trabalhos pagos 
em salários de miséria. A própria construção do porto foi feita com 
recurso ao trabalho forçado, ao chibalo. 

Todavia, de símbolo de opressão, o Porto de Maputo também pas-
sou a desempenhar um papel nacionalista ao despertar a consciên-
cia dos moçambicanos para a luta pela sua dignidade, liberdade e 
independência. 

Na verdade, as primeiras grandes greves dos estivadores que eclo-
diram contra as desumanas condições de trabalho, rapidamente se 
transformaram em movimentos anti-coloniais. 

Muitos dos proto-nacionalistas que estiveram na criação das as-
sociações cívicas em Maputo, tinham o complexo ferro-portuário 
como local da sua actividade profissional ou a ele prestavam servi-
ços através dos seus empregadores. Neste quadro, as sementes dos 
grevistas e a actividade cívica contribuíram para lançar a semente 
que germinou e gerou o movimento que, abraçado e liderado por 
heróis abnegados e destemidos, levou à libertação desta Pátria de 
Heróis. 

Após a independência nacional, em 1975, testemunhamos a actos 
de chantagem contra o Porto de Maputo e de destruição das nossas 
linhas férreas e material rolante. Estas acções tinham como objec-
tivo central impedir a utilização do Porto de Maputo como instru-
mento de libertação económica da nossa Pátria Amada e da Região 
Austral de África, como um todo. A Comissão dos Transportes e 
Comunicações da SADC esteve sediada em Maputo, em particular, 
por causa deste Porto.
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Queremos assim trazer para a atenção dos accionistas do Porto de 
Maputo o valor histórico e político incalculável do património que 
estão a operar. O Porto de Maputo, mais do que uma infra-estrutu-
ra económica, é depositário de parte valiosa da nossa história e da 
trajectória de um Povo que sabe sonhar e, sobretudo, de um Povo 
que sabe lutar e persistir até à realização desse seu sonho.

*****

Quando o Governo de Moçambique definiu como política e estraté-
gia nacionais o princípio de concessão de gestão tinha como visão 
a revitalização do Porto de Maputo para acelerar o nosso passo na 
luta contra a pobreza e assegurar uma crescente eficiência e efi-
cácia desta infra-estrutura que também garante o acesso natural 
ao mar aos outros Estados Membros da SADC. Neste contexto, em 
Abril de 2003, o Governo assinou o contrato de concessão com a 
Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo. As dificuldades 
e os desafios que surgiram na implementação dessa estratégia não 
nos fizeram vacilar. 

Imbuídos de auto-estima e da certeza de termos tomado uma de-
cisão correcta, persistimos. Hoje, o Porto de Maputo tem vindo a 
transformar-se, de forma paulatina e sustentável, num símbolo de 
progresso, abrindo cada vez mais portas para um oceano de opor-
tunidades. 

Hoje, por este porto transitam milhões de toneladas de carga e 
nele trabalham milhares de moçambicanos. Volvidos 110 anos, o 
Porto de Maputo atingiu no ano passado, o seu máximo histórico, 
ao manusear quinze milhões de toneladas de carga diversa. Foi 
ainda assegurado o aprofundamento do canal da sua quota anterior 
de menos 9.4 metros para menos onze metros que também já trou-
xe benefícios para o porto. Hoje navios de maior calado, dimensão 
e capacidade salpicam a nossa baía e escalam o nosso Porto de 
Maputo. Estes feitos foram alcançados num ambiente em que 98 
% dos trabalhadores do Porto de Maputo são moçambicanos, com 
uma gestão jovem, dinâmica e maioritariamente moçambicana. 
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Isto deve orgulhar-nos e elevar bem alto a nossa auto-estima. 

Congratulamo-nos com estes excelentes resultados que devem ser-
vir como uma indicação de que:

	quando estamos comprometidos com uma causa;

	quando lutamos pela causa justa; e 

	quando somos orientados por valores nobres podemos 
libertar muito mais da nossa criatividade, empenho e 
desempenho. 

Para se assegurar sustentabilidade deste crescimento, importa que 
a formação do capital humano moçambicano continue a estar no 
centro da agenda dos gestores desta estratégica infra-estrutura. 
Por isso, queremos continuar a ver mais moçambicanos qualifica-
dos em postos- chave desta empresa. 

Queremos ver esta infra-estrutura a impulsionar mais ainda as pe-
quenas e médias empresas em Moçambique, dando a sua contri-
buição para a densificação da classe média na nossa Pátria Amada. 

Queremos que os gestores do porto e seus trabalhadores, os agen-
tes de carga e navegação, as alfândegas e demais actores conti-
nuem empenhados para assegurar que os resultados do ano passado 
sejam usados como uma plataforma para novos e maiores sucessos. 
A meta deve ser 50 milhões de toneladas em 2020!

Os sucessos do presente e do futuro devem criar sinergias internas. 
Neste contexto, a ligação entre a carga manuseada pelo Porto de 
Maputo e a transportada por via-férrea é por nós encorajada dados 
os benefícios que daí advêm. Por isso, é vital que o Plano de Desen-
volvimento do Porto de Maputo em curso, centrado na reabilitação 
e construção de novos cais e vias de acesso, aprofundamento do 
canal e aquisição de mais meios mecânicos, seja acompanhado por 
um plano de desenvolvimento ferroviário por forma a estimular 
uma partilha mais equilibrada da carga ferroviária e portuária de e 
para o Porto de Maputo.
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*****

O Porto de Maputo concorre igualmente para dinamizar a vida so-
cial e económica nos países Membros da SADC a nós ligados através 
dos sistemas rodoviários e ferroviários e integra a matriz da agen-
da de integração regional. 

No contexto da Presidência Moçambicana da SADC, os corredores 
de desenvolvimento estão no centro das nossas atenções. Por isso, 
apelamos aos gestores do Porto de Maputo para encararem a coo-
peração regional como um aspecto importante do desenvolvimento 
dos nossos países. A realização da Conferência de Alto nível sobre 
o Plano Director da SADC sobre Infra-estruturas em Maputo, em 
Junho próximo, deve ser vista neste prisma. 

Queremos, minhas senhoras e meus senhores, reiterar as nossas 
felicitações aos Caminhos de Ferro de Moçambique, à Sociedade 
de Desenvolvimento do Porto de Maputo, aos seus accionistas, ges-
tores e trabalhadores, por estarem a saber aplicar o seu saber e 
recursos na valorização desta estratégica, valiosa e histórica infra
-estrutura. Continuem, deste modo, a contribuir para o crescimen-
to da nossa economia nacional e para a luta que travamos contra 
a pobreza.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Comunicação Social:

Os desafios da construção da sociedade do conheci-

mento em Moçambique35

As nossas primeiras palavras são de saudação a todos os presentes 
que se dignaram honrar, com a sua presença, esta cerimónia de 
lançamento do segundo canal da nossa televisão pública, a Televi-
são de Moçambique. 

Saudamos, em particular, os que, directa ou indirectamente, têm 
empreendido acções que concorrem para que a nossa TVM conti-
nue, com crescente abrangência, a informar, a entreter e a educar 
o nosso Povo, do Rovuma ao Maputo, do Índico ao Zumbo, e no 
estrangeiro, graças à maior potenciação das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação. Esta cerimónia celebra ainda os trinta e 
um anos de televisão em Moçambique, uma celebração que nos 
recorda do papel pioneiro da Televisão de Moçambique na emissão 
dos mais diversos programas de informação, educação e entrete-
nimento. Hodiernamente, ela assume-se ainda, e por causa do seu 
pioneirismo, como uma escola de formação de muitos quadros que 
com o seu saber enriquecem a diversidade de programas no sector 
público e na imprensa privada. 

Há, porém, mais motivos para celebrar nesta cerimónia: em 1981, 
o sinal da Televisão Experimental cobria apenas partes das cidades 
de Maputo e Matola. Hoje, a Televisão de Moçambique cobre a 
quase totalidade dos 128 Distritos da nossa Pátria Amada. Através 
dos outros operadores das tecnologias de informação e comunica-
ção, o sinal da TVM chega a localidades e países muito distantes do 
35Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República 

de Moçambique, na cerimónia de lançamento do segundo canal da TVM. Maputo, 8 de 

Março de 2012.
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centro emissor. Se há 31 anos o acesso a um receptor do sinal de 
televisão era um privilégio de muito poucos moçambicanos, hoje, 
o debate deslocou-se para o tipo de aparelho que se tem e para a 
sua capacidade para receber o sinal digital, que brevemente vai 
dominar o nosso mercado. 

*****

A Televisão de Moçambique, com a experiência e os saberes que 
tem estado a acumular ao longo destas três décadas, deve conti-
nuar a colocar acento tónico na contribuição para uma socieda-
de de conhecimento em Moçambique. Com conhecimento, nós, os 
moçambicanos, vamo-nos tornar melhores que nós mesmos, vamo-
nos auto-superar e elevar os níveis de uso dos abundantes recursos 
à nossa volta para gerar um desenvolvimento endógeno e, por isso, 
sustentável. 

Mais e melhor informados, libertamo-nos das amarras da pobreza 
espiritual, que:

	desfoca a nossa visão;

	limita a nossa iniciativa; e 

	enclausura o nosso espírito empreendedor. 

A sociedade de informação - e do conhecimento – constitui um 
desafio que tem que ser enfrentado, por todos nós, com determi-
nação, imaginação, audácia e sentido de iniciativa e criatividade. 

A sociedade de informação tem o condão de valorizar o factor hu-
mano no processo produtivo ao transformar o conhecimento e a 
informação em capitais que, por sua vez, na Televisão de Moçam-
bique, podem por exemplo:

	impulsionar a produtividade e a competitividade dos seus 
profissionais;

	aumentar a eficiência na oferta de produtos e serviços; e 

	contribuir para gerar melhoria da qualidade de vida da sua 
audiência.



158

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Tendo em conta o seu enfoque, o segundo canal da nossa TVM, es-
tamos claros, vai colocar-se na vanguarda de difusão de conteúdos 
que enriqueçam o nosso conhecimento, criando, assim, oportuni-
dades para que tenhamos mais e melhor informação para o desen-
volvimento. 

Como temos afirmado, a TVM está a penetrar pelo nosso belo Mo-
çambique adentro graças aos investimentos que estão sendo feitos 
na expansão do sinal. O oposto, isto é, o nosso belo Moçambique 
penetrar pela nossa Televisão adentro, continua um desafio actual. 
Por isso, enquanto a nossa TVM consolida, através deste canal, a 
sua posição no firmamento da comunicação social em Moçambi-
que, ela deve dar respostas aos desafios que a penetração de Mo-
çambique pela TVM adentro nos coloca. 

Por isso, a nossa expectativa é que o novo canal, em particular, 
aumente os conteúdos que demonstram o papel do conhecimento 
milenar do nosso Povo na abordagem dos desafios impostos pela 
vida e criar o ponto de convergência com o conhecimento cientí-
fico para enriquecimento mútuo. É ainda nossa expectativa que o 
novo Canal se constitua numa plataforma de dinamização do en-
sino, nas suas várias vertentes e especialidades, um importante 
factor na democratização do conhecimento. Em terceiro lugar, 
gostaríamos de ver o novo Canal a assumir-se como uma tribuna de 
promoção da ciência, tecnologia e inovação e ponto de encontro 
entre os nossos cientistas, inovadores, pesquisadores e académi-
cos. Finalmente, este canal pode transformar-se em referência nas 
questões de humanização dos avanços sociais e económicos que 
temos estado a registar. Por exemplo, a construção de um prédio 
não representa apenas mais cimento gasto e melhoria do aspecto 
urbanístico e luzidio de uma cidade. Representa, sobretudo, mais 
empregos e renda para mais moçambicanos. 

A reabilitação de uma estrada ou ferrovia tem impacto directo nos 
preços dos produtos e nos tempos de viagem do cidadão.    

*****

O Canal Dois tem uma missão, a honrosa missão de fazer a sua 
parte para que a globalização, que nem sempre é global e justa na 
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distribuição dos seus benefícios, seja mais global tendo em vista 
tornar a sociedade humana mais responsabilizada na partilha dos 
benefícios que são gerados pelo génio e mãos dextras dos homens 
e mulheres deste planeta. Por isso, é fundamental que os profissio-
nais do Canal Dois, e da comunicação social, em geral, continuem 
a prestar cada vez mais atenção aos conteúdos que veiculam, para 
que os órgãos da comunicação social não caiam na armadilha que 
lhes leve a funcionar como meras máquinas geradoras de represen-
tações, fábricas de sonhos inalcançáveis e de infinitas miragens, 
que secundarizam a cultura de trabalho.

No contexto da sociedade de informação e do conhecimento, o Ca-
nal Dois deve, assim, assumir-se como um elemento estratégico no 
processo de desenvolvimento político, cultural, social e económico 
da nossa Pátria Amada. 

Ele pode transformar a esperança em certeza, adensando uma ati-
tude de luta, libertando o espírito empreendedor do moçambicano 
e acarinhando a sua perseverança na sua realização. Pode ainda 
promover e incentivar a massificação da utilização e fruição, por 
mais moçambicanos, dos instrumentos da sociedade de informação 
que temos estado a colocar à disposição da Nação Moçambicana.

*****

Queremos, uma vez mais, endereçar as nossas felicitações à Te-
levisão de Moçambique por ter dado este importante passo, no 
contexto da diversificação dos seus produtos e serviços. A todos os 
profissionais do novo Canal e de toda a Televisão de Moçambique, 
fazemos votos de muitos sucessos na vossa missão de informar, 
educar e entreter. Que tenham sempre presente que é possível 
fazer mais e melhor para que a Televisão de Moçambique se conso-
lide como território da moçambicanidade e impulsionadora de uma 
sociedade de conhecimento.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Liberdade de imprensa:

Ambiente favorável ao reforço da auto-estima, da ci-

dadania e da democracia participativa36

De muitas partes do globo para o nosso belo Moçambique, conver-
giram homens e mulheres para hoje tomarem parte nesta singela 
e emotiva cerimónia, que simboliza o ponto mais alto das cele-
brações do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Endereçamos a 
si, Senhor Director-Geral da UNESCO, e a todos os nossos ilustres 
hóspedes, as mais calorosas boas-vindas a esta Pérola do Índico. 
Fazemos votos para que desfrutem da nossa hospitalidade e para 
que façam novas amizades entre  vós e com mais moçambicanos.

Queremos, igualmente, inscrever uma saudação especial à senhora 
Lydia Cacho Ribeiro, vencedora do prémio Mundial da Liberdade de 
Imprensa, pela conquista do prestigiado galardão, que conta com o 
apoio das fundações Cano e Ottaway, que ela acaba de receber das 
mãos do Director-Geral da UNESCO, um parceiro da imprensa, vis-
ta como um importante veículo de transmissão de mensagens com 
impacto no desenvolvimento social e económico dos nossos países.  

Sabemos que este não é o primeiro prémio que conquista e pelo 
seu perfil de profissional dedicada temos igualmente certeza de 
que não será o último. Os nossos parabéns por ter sido reconhecida 
com tão excelsa distinção.

*****

36Comunicação de Sua Excelência Armando Emilio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião das celebrações do 3 de Maio, Dia Mundial da Liberdade de 

Imprensa. Maputo, 3 de Maio de 2008.
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O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa constitui-se numa das ner-
vuras de relevo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
proclamada em 1948 pela Organização das Nações Unidas. Por isso, 
a nossa satisfação é redobrada pelo facto de a nossa Pátria Ama-
da ter sido eleita para acolher as celebrações do décimo sétimo 
aniversário da Declaração de Windhoek, no ano em que comemo-
ramos os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

O Senhor Director-Geral, uma vez mais, articulou, de forma sábia, 
a relação simbiótica entre a liberdade de imprensa, o acesso à 
informação e o desenvolvimento, na sua mensagem deste ano, por 
ocasião do 3 de Maio. O seu argumento de que os cidadãos  melhor 
informados se tornam mais úteis a si próprios e à Nação, reverbe-
ra nesta Pérola do Índico, onde apregoamos que a liberdade de 
imprensa propicia um ambiente favorável à promoção da auto-es-
tima, do profundamento do sentido de cidadania e de pertença 
e à consolidação da democracia multipartidária, participativa e 
inclusiva. É neste ambiente que os nossos compatriotas continuam 
a dar o seu valioso contributo na luta contra a pobreza, a agenda 
de todos os moçambicanos na actualidade. 

O aumento do número de órgãos de informação, actualmente si-
tuado em mais de 350, a sua extensão geográfica pelo nosso Mo-
çambique adentro e a diversificação da propriedade e de suportes 
de disseminação e de acesso aos conteúdos desses órgãos, é algo 
que, de forma efusiva, saudámos e encorajamos no dia 11 de Abril, 
durante as festividades dos 30 anos do sindicato dos jornalistas 
moçambicanos. Se por um lado estes órgãos ampliam a diversida-
de de fontes de informação, por outro, desempenham um papel 
substancial e de grande relevo na Luta Contra a Pobreza, pois em-
pregam, de forma directa, mais compatriotas nossos e, de forma 
indirecta, contribuem para o sustento dos seus dependentes.

Ao abordar o papel que a comunicação social pode desempenhar 
na erradicação da pobreza e no desenvolvimento das nossas comu-
nidades, a Conferência organizada pela UNESCO, na nossa capital, 
como parte destas celebrações, trouxe subsídios enriquecedores 
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da actividade dos profissionais moçambicanos. Como parceiros do 
nosso Governo e do Povo Moçambicano, em geral, eles não se têm 
limitado a informar sobre as mudanças que ocorrem à largura e 
extensão da Nação Moçambicana. 

Eles assumem-se como agentes dessas mudanças ao inculcar nos 
seus compatriotas o sentido de auto-estima, de confiança nas suas 
capacidades de realização e ao promover valores sublimes como a 
Unidade Nacional, a Paz, a democracia e a inclusão. Através dos 
seus instrumentos de eleição que são a palavra, o texto e a ima-
gem, estes pofissionais logram discernir de um amaranhado de fac-
tos e fenómenos, o essencial que poderia passar despercebido ao 
observador menos treinado, e dar-lhe forma, vida e dinamismo, 
narrando-o ou expondo-o de forma simplificada, acessível e criati-
va para o benefício das suas audiências. 

*****

O artigo 48 da Constituição da República de Moçambique reconhece 
a todos os cidadãos o direito à liberdade de expressão, à liberdade 
de imprensa, bem como o direito à informação. Este importante 
comando constitucional é operacionalizado pela Lei de Imprensa, 
de 1991, que constitui a principal plataforma através da qual os 
nossos jornalistas se guiam no exercício da sua profissão. Ao longo 
destes 17 anos da sua aplicação, fomos colhendo experiências de 
lidar com um instrumento legal desta natureza. Com o tempo, fo-
mos também identificando novas realidades que esta lei não cobre 
em pleno. A Constituição de 2004 trouxe outros desenvolvimentos 
que devem ser incorporados num novo instrumento regulador da 
actividade da comunicação social em Moçambique. Por forma a dar 
resposta a esta necessidade de actualização, o Governo e os seus 
parceiros, com particular destaque para o Sindicato Nacional de 
Jornalistas, o MISA-Moçambique e as empresas jornalísticas, estão 
envolvidos na elaboração de uma proposta de revisão da actual Lei 
de Imprensa. 

O processo de consultas decorre em todo o nosso Moçambique, pois 
a opinião de cada um e os consensos que se geram nesses debates 
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são de extrema importância para que tenhamos uma lei que reflic-
ta a realidade e os anseios dos profissionais da comunicação social 
e da sociedade moçambicana. Ainda no mesmo quadro, e tendo em 
atenção os importantes desenvolvimentos registados no domínio 
da radiodifusão, temos estado envolvidos, com os nossos parceiros, 
num processo de consultas visando a aprovação, pela primeira vez 
no nosso País, de uma Lei específica para este indispensável sector 
da Comunicação Social. 

O empenho do Governo e dos profissionais da Comunicação Social 
em continuamente fortalecerem a liberdade de imprensa, tem ins-
piração e suporte nos instrumentos internacionais de que Moçam-
bique é parte. Assim, o nosso País aderiu à Declaração Universal 
dos Direitos do Homem que, como dissemos, completa 60 anos 
este ano. No seu artigo 19, esta Declaração consagra o princípio do 
direito à liberdade de opinião e de expressão aos cidadãos. Como 
membro da União Africana, Moçambique é igualmente subscritor 
da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, aprovada 
pela décima oitava Cimeira da então Organização da Unidade Afri-
cana, a 26 de Junho de 1981, que no seu artigo 9 consagra o di-
reito à informação. Na sua qualidade de Estado Membro da SADC, 
Moçambique é signatário do Protocolo da Cultura, Informação e 
Desportos, dispositivo que dá destaque à liberdade de imprensa e 
ao pluralismo na comunicação social.

Estes são alguns dos instrumentos internacionais relevantes que, 
complementando o quadro jurídico nacional, contribuem, de for-
ma significativa, na promoção da livre expressão de ideias e para o 
aprofundamento da democracia, condição fundamental para con-
tinuarmos a registar sucessos na luta que travamos contra a pobre-
za.

*****

Gostaríamos de saudar a si, Senhor Director-Geral, pelo papel que 
tem desempenhado na promoção da liberdade de imprensa à esca-
la planetária. Expressamos igualmente, a nossa gratidão pelo apoio 
que nos tem proporcionado para o desenvolvimento da comunica-
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ção social em Moçambique. Hoje, 3 de Maio, reiteramos o nosso 
compromisso com a protecção de um dos direitos fundamentais da 
pessoa humana, que é a liberdade de expressão e de imprensa. Ao 
comemorarmos este dia, exaltemos o profissionalismo e a dedica-
ção daqueles que, à custa de muito sacrifício, logram recolher e 
divulgar informação para as suas audiências, contribuindo assim 
para que, no quotidiano, os cidadãos façam escolhas informadas. 

Gostaríamos, ainda, de prestar uma singela homenagem àqueles 
que perderam tragicamente a vida empunhando a caneta, a má-
quina fotográfica, a camara de filmagens, o gravador ou o microfo-
ne em prol duma sociedade melhor informada. Reafirmámos neste 
dia, que também é seu dia, que o seu sacrifício é e deve ser sem-
pre fonte de inspiração para outros profissionais em todo o mundo.

  

	Bem haja o dia 3 de Maio!

	Por uma liberdade de imprensa e de  informação ao serviço 
do progresso dos povos.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Prémios de imprensa:

Promovendo maior qualidade jornalística, criando 

referências exemplares37

As nossas primeiras palavras são de felicitação aos profissionais 
que acabam de ser distinguidos nesta cerimónia. Com este reco-
nhecimento cresce, no seio da classe jornalística, a sua respon-
sabilidade em termos de ética e deontologia profissionais. Se até 
agora, para muitos outros profissionais os seus trabalhos chamavam 
menos atenção, doravante serão mais procurados e debatidos, pois 
neles se buscará o exemplo e a referência, quer do ponto de vista 
de recolha e processamento, quer do ponto de vista de análise do 
material que irão colocar à disposição dos seus leitores. 

Porém, há uma outra responsabilidade que vem com as distinções 
aqui recebidas. Cada um dos prémios está ligado a um nome de 
grande prestígio no jornalismo moçambicano, um nome que os 
galardoados passam a ter a responsabilidade de honrar e de de-
monstrar, no quotidiano, que valeu a pena o Júri associá-los a esse 
grande nome. Que valeu a pena entregá-los o estandarte de quem, 
em vida, não só pautou por um jornalismo assente em princípios 
ético-deontológicos como também promoveu a nossa auto-estima 
colectiva, a moçambicanidade, a Unidade Nacional e a agenda na-
cional dos moçambicanos nessa fase histórica, uma agenda que 
hoje se centra na luta contra a pobreza e contra os obstáculos ao 
nosso desenvolvimento.

37Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 
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Saudamos o Sindicato Nacional de Jornalistas por ter relançado 
estes prémios e por ter alargado o leque de nomes que prestigia-
ram o nosso jornalismo, e que são hoje referência e exemplo da 
classe dos profissionais de comunicação social. Esta é uma forma 
salutar de preservar os nomes dessas figuras e de valorizar a sua 
contribuição para a qualidade de produção jornalística de que a 
Nação Moçambicana se pode hoje orgulhar. Por isso, acreditamos 
que no futuro, mais profissionais, imbuídos de auto-estima, se sen-
tirão mais motivados a participar, mesmo naquelas categorias que 
hoje não registaram vencedores. Exortamos a todos os jornalistas, 
incluindo os concorrentes que nesta edição não reuniram os predi-
cados suficientes para merecer as distinções do Júri, a usarem esta 
oportunidade que se lhes foi aberta. 

Há uma outra razão que fundamenta a nossa exortação para que 
os nossos profissionais concorram para os prémios ora relançados. 

Trata-se do reconhecimento, a nível regional e internacional, com 
que a qualidade e a maturidade do nosso jornalismo têm sido brin-
dadas. Com efeito, de ano para ano, temos registado nomes de 
compatriotas nossos que, ombreando com os seus pares de outros 
países do mundo, trazem de volta para esta Pérola do Índico pres-
tigiados prémios. 

À VODACOM vão as nossas saudações por se ter associado a este 
projecto do Sindicato Nacional de Jornalistas. 

Trata-se de um projecto, como foi aqui sublinhado e testemunha-
do, que tem em vista reconhecer e premiar os melhores trabalhos 
produzidos no período fixado pelo regulamento deste concurso. Ao 
mesmo tempo, este projecto tem, como qualquer outro concurso, 
o potencial de estimular maior qualidade jornalística e de criar 
referências exemplares nesta área. 

Fazemos votos para que essa qualidade e referências continuem a 
ser produzidas, no quotidiano, do Rovuma ao Maputo e do Índico 
ao Zumbo, tendo sempre como preocupação central manter o ma-
ravilhoso Povo Moçambicano informado tanto sobre o que se passa 
dentro da sua Pátria Amada como além fronteiras. 



167

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Fazemos, igualmente, votos para que se continue a assegurar a 
disseminação da realidade desta Pátria de Heróis pelo resto do 
mundo. Reconhecidamente, a comunicação social não só informa 
como forma. 

Ela também dota os cidadãos e os dirigentes de uma vasta gama de 
informações úteis para a tomada de decisões, algumas das quais 
cruciais para as suas vidas e para a vida de toda uma Nação bem 
como para o relacionamento entre Estados.

Uma saudação especial vai para o Júri deste concurso. Reconhe-
cemos que não foi fácil avaliar os 45 trabalhos que vos foram pre-
sentes. 

Sabemos também que foram muitos os dias de trabalho para rea-
lizar a missão que vos tinha sido confiada pelo Sindicato Nacional 
de Jornalistas. Esta cerimónia representa o ponto mais alto desse 
exercício.

*****

Como temos vindo a sublinhar, o nosso Governo privilegia a parce-
ria com a comunicação social e com o sector empresarial e demais 
sectores da nossa sociedade. 

Ao mesmo tempo, encoraja e apoia a formação de parcerias tam-
bém entre estes diferentes actores, tendo em atenção que o bene-
ficiário último dessas parcerias será, sem dúvidas, Moçambique e o 
seu brioso Povo. Por exemplo, a parceria entre o Sindicato Nacio-
nal de Jornalistas e a empresa de telefonia móvel, VODACOM, não 
contribui apenas para promover uma maior qualidade e criação de 
referências no seio do nosso jornalismo. 

Melhor jornalismo presta melhor serviço à nossa Pátria Amada e 
ao maravilhoso Povo Moçambicano. Gostaríamos, por isso, de ver 
mais parcerias do género, replicadas por outras empresas, públicas 
e privadas, não só visando a qualidade do jornalismo mas também 
a melhoria das condições de trabalho no sector da comunicação 
social. 
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*****

A nossa comunicação social colocou-se, uma vez mais, à altura 
dos desafios que o processo eleitoral autárquico lhe impunha. Na 
verdade, desde a fase de actualização do recenseamento, à das 
campanhas eleitorais, da votação e da divulgação dos resultados 
parciais, a comunicação social manteve a Nação Moçambicana in-
formada e mobilizada para participar nesses processos com sere-
nidade, civismo e de forma ordeira, colaborando e facilitando o 
trabalho dos órgãos e instituições relevantes e contribuindo para 
a contínua consolidação do Estado de Direito em Moçambique. So-
bretudo, a nossa comunicação social projectou a imagem real:

	da aderência massiva dos moçambicanos a estes processos;

	do aprofundamento da cultura de tolerância, de livre ex-
pressão e de democracia multipartidária; bem assim

	do ambiente de paz, estabilidade e harmonia social em todo 
o nosso solo pátrio.

Queremos, neste contexto, saudar a cobertura jornalística do pro-
cesso eleitoral autárquico, pelos nossos profissionais de comunica-
ção social. 

Uma vez mais, demonstraram que são profissionais patriotas, pron-
tos para enfrentarem os desafios de reportar com isenção e, onde 
isso era possível, em tempo real. Aqui vão as nossas felicitações a 
todos os profissionais de comunicação social do Rovuma ao Maputo 
e do Índico ao Zumbo, por mais esta cobertura exemplar, que tam-
bém eleva a nossa auto-estima colectiva e o orgulho de servir este 
heróico Povo Moçambicano.

Muito obrigado pela vossa atenção! 
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Jornalista:

Um parceiro do Governo e do Povo Moçambicano na 

luta contra a pobreza38

É com particular satisfação que nos dirigimos, através dos presentes, 
a todos os profissionais moçambicanos da comunicação social, no 
País e no estrangeiro, por ocasião da passagem dos trinta anos 
do Sindicato Nacional de Jornalistas, que hoje, dia 11 de Abril, 
se assinalam. Saudamos a todos vós porque têm sabido crescer, 
também de forma qualitativa, à medida das exigências que a luta 
pelo nosso progresso vos impõe nesta parceria com o Governo e 
com o maravilhoso Povo Moçambicano. 

O crescimento qualitativo dos profissionais da comunicação social 
é testemunhado pelo aumento e diversificação dos prémios de im-
prensa nacionais que atraem cada vez mais concorrentes, oriundos 
de muitos mais pontos da nossa Pátria Amada. É, igualmente, tes-
temunhado pelo crescente número de profissionais que conquistam 
prémios na região e no mundo, ombreando com profissionais de 
outros países e experiências. 

Ao crescimento qualitativo, acrescentaríamos o crescimento quan-
titativo quer dos órgãos quer do número de profissionais da co-
municação social, nestas três décadas de existência do Sindicato 
Nacional de Jornalistas. Com efeito, apraz-nos notar que desde 
que foi consagrado, pela Constituição de 1990, o ambiente legal 

38Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República 
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indutor de uma maior diversificação da propriedade dos órgãos de 
comunicação social, foram registados no País, mais de 350 órgãos 
de informação. Destes órgãos, destaque vai para as rádios, tele-
visões, jornais e outro tipo de publicações, propriedade de insti-
tuições públicas, privadas, comunitárias e  religiosas. Por conse-
quência deste número de órgãos, há hoje mais compatriotas nossos 
que têm oportunidade de emprego, podendo assim, colocar as suas 
aptidões ao serviço da nossa imprensa e da Pátria. Dessas habili-
dades também derivam recursos para o auto-sustento e apoio aos 
seus dependentes. 

A expansão territorial dos órgãos de comunicação social nesta Pé-
rola do Índico também merece o nosso elogio e encorajamento. 
Por um lado, temos os que abrem as suas delegações em mais espa-
ços geográficos da nossa Pátria Amada e, por outro, temos os novos 
órgãos que surgem nessas localidades do nosso solo pátrio. Nesses 
locais, estes órgãos desempenham um papel de importantes veícu-
los de informação que sensibiliza e mobiliza as suas audiências a 
participarem, com maior afinco ainda, no reforço da sua auto-es-
tima e na Luta Contra a Pobreza e pelo desenvolvimento da Nação 
Moçambicana. 

Estes são desenvolvimentos salutares primeiro, porque criam opor-
tunidades para que mais moçambicanos usem o seu talento, saber 
e experiência, nesta área, sem saírem dessas unidades territoriais. 
Em segundo lugar, esses novos órgãos de comunicação social criam 
as condições para que mais pontos de vista sobre Moçambique, 
seu presente e futuro, possam ser articulados, por um crescente 
número de compatriotas, reforçando-se, deste modo, o espírito de 
inclusão e o sentido de participação e de pertença. Em terceiro, 
permitem que mais cidadãos sejam providos de uma maior diver-
sidade de fontes de informação sobre a situação nacional e inter-
nacional.

Uma nota especial vai para o facto de existirem já profissionais 
da comunicação social, em número considerável, que se transfor-
maram em empresários, no domínio da comunicação social contri-
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buindo, com o seu empreendedorismo, para a criação de mais pos-
tos de trabalho, uma das pedras basilares do combate à pobreza. 

São estes profissionais que na escola da gestão dos seus próprios 
projectos jornalísticos se foram formando como gestores, apren-
dendo das dificuldades e dos sucessos do quotidiano e assumindo 
os riscos empresariais como desafios ao seu alcance. Este é mais 
um exemplo da muita, mas às vezes pouco explorada, capacidade 
dos moçambicanos de realizarem coisas nobres. O desafio pren-
de-se agora com a necessidade de uma maior divulgação desta 
experiência, como uma valiosa contribuição ao nosso processo de 
crescimento e afirmação como Nação. Acima de tudo, esta expe-
riência, gerada por moçambicanos, numa realidade concreta, tem 
o condão de se constituir numa incomensurável contribuição para 
o enriquecimento das teorias de gestão nos bancos dos nossos es-
tabelecimentos de ensino.

*****

O compromisso com a classe e os seus ideais que as sucessivas lide-
ranças desta agremiação têm demonstrado, assegura a constante 
adaptação deste Sindicato às mudanças, em cada etapa do nosso 
processo histórico. Ao mesmo tempo, essa visão esclarecida tem 
tido um papel de relevo na garantia da contínua relevância desta 
organização para os desafios que essas mudanças geram. 

O empenho deste Sindicato e da sua direcção em cultivar, nos seus 
filiados, a consciência nacional, o sentido de cidadania e a auto
-estima bem como em liderá-los para persistirem no exercício das 
suas liberdades constitucionais, com responsabilidade e em pleno 
respeito dos direitos e liberdades dos outros cidadãos, é por nós 
enaltecida e exaltada. Por isso, a classe jornalística tem sido um 
dos viveiros de quadros, havendo já exemplos de profissionais que 
assumem cargos de responsabilidade em diferentes sectores do Es-
tado Moçambicano.

A celebração destes 30 anos do Sindicato Nacional de Jornalistas, 
marcada por estas louváveis conquistas, tem lugar no ano em que 
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esta Pátria de Heróis, foi escolhida pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura para palco das cele-
brações do 3 de Maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Esta 
escolha honra-nos a todos, como moçambicanos, porque uma ho-
menagem com este quilate representa um reconhecimento ao su-
cesso alcançado e um encorajamento para continuarmos a fazer 
mais e melhor. Acima de tudo, esta homenagem representa uma 
grande responsabilidade porque gerir o sucesso não é um exercício 
fácil na medida em que os profissionais de outros países e outros 
Estados irão procurar nos nossos profissionais e em Moçambique 
referências, exemplo e inspiração.

Caros profissionais,

Neste dia de celebração que também é de reflexão, gostaríamos 
de voltar a abordar alguns aspectos do conceito informação para 
o desenvolvimento, tendo em presença a parceria que forjamos 
com a comunicação social e a sua crescente cobertura do espaço 
nacional. A pobreza, como o temos afirmado, persiste porque, por 
um lado, há factores estruturais, presentes no sistema económico 
e na sociedade. 

Por outro, ela persiste porque existem elementos estruturantes 
na mente de cada um de nós, resultantes da erosão da nossa au-
to-estima induzida pela dominação estrangeira de cinco séculos. É 
a interacção entre estes elementos que, perante este flagelo, nos 
pode levar, às vezes, a assumir atitudes de resignação e de perda 
de confiança na nossa capacidade de alterar a realidade que nos 
rodeia. A interacção entre estes factores também nos pode levar 
a enveredar pela atitude de “mão estendida”, de dependência em 
relação a terceiros ou de tentativa de adopção de soluções extir-
padas de outras realidades sem a prévia e necessária avaliação das 
condições do nosso meio. 

Podemos tomar este tipo de atitudes ignorando o facto de termos 
forças e recursos para sermos nós próprios, com as nossas próprias 
soluções, os agentes da transformação das nossas próprias vidas. 
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A comunicação social pode continuar a desempenhar um papel de 
grande relevo persistindo na promoção do resgate da auto-estima, 
por cada moçambicano, e do seu orgulho pela sua história, feitos 
e recursos. Muitas são as realizações, nos mais diversos domínios 
que demonstram que estes milhões de braços, constituem uma só 
força e que, por isso, estão a vencer a fome e a pobreza. A comu-
nicação social tem sido exemplar ao demonstrar como a chegada 
da energia eléctrica, da telefonia, da escola e da fonte de água 
introduz mudanças na vida da comunidade beneficiária. Para além 
disso, os nossos profissionais têm logrado despertar no cidadão a 
consciência de que se o dia de hoje é melhor que o de ontem então 
o de amanhã poderá ser melhor que o de hoje, bastando cada um 
de nós continuar a fazer a sua parte. O ambiente prevalecente, 
caracterizado pela consolidação da Unidade Nacional, da Paz e da 
democracia multipartidária, é favorável à implementação da nossa 
Agenda Nacional de Luta contra a Pobreza.

*****

Reafirmamos o cometimento do nosso Governo em continuar a con-
solidar esta parceria com a comunicação social em prol do desen-
volvimento desta Pérola do Índico. 

Endereçamos os nossos parabéns aos profissionais da comunicação 
social por mais este aniversário. Saudamos, igualmente, a lideran-
ça do Sindicato Nacional de Jornalistas, das empresas jornalísticas 
e do MISA pelo seu papel de direcção e apoio aos profissionais que 
levam as notícias de diferentes cantos da nossa Pátria Amada para 
os nossos compatriotas e para o mundo inteiro. Parabéns a todos 
por estes 30 anos do Sindicato Nacional de Jornalistas.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Televisão de Moçambique:

Os desafios da promoção da Unidade na diversidade 

em Moçambique39

As celebrações dos trinta anos da Televisão de Moçambique são, ao 
mesmo tempo, as celebrações dos 30 anos de televisão em Moçam-
bique, um facto que deve ser motivo de muita emoção e orgulho 
para os profissionais deste órgão pioneiro nesta área de fazer co-
municação social na nossa Pátria Amada. A relação intrínseca entre 
televisão em Moçambique e a Televisão de Moçambique está assim 
estabelecida, para sempre. 

Juntamo-nos à Direcção, aos profissionais, aos trabalhadores e aos 
colaboradores deste órgão de comunicação social nas celebrações 
destes trinta anos de vida. Muitos parabéns caros membros da fa-
mília da Televisão de Moçambique pelo trigésimo aniversário!  

*****

A Televisão de Moçambique nasceu a 3 de Fevereiro, Dia dos He-
róis, nesta Pátria de Heróis, facto que lhe confere uma responsabi-
lidade adicional na promoção dos valores e princípios mais nobres 
da Nação Moçambicana entre eles a auto-estima, a Unidade Nacio-
nal, a Moçambicanidade, o espírito patriótico, a paz e a luta pelo 
nosso bem-estar. Estes são valores e princípios que impulsionaram 
a nossa gesta heróica libertadora e que servem de esteio à galeria 
das expressões, símbolos e manifestações da nossa diversidade e 
do nosso sentido de comunhão de destino. São valores e princípios 

39Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 
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que informam o nosso sonho, determinação e certeza de levar a 
pobreza de vencida nesta Pérola do Índico.

A emissão do primeiro programa de televisão inaugurou a entrada 
de Moçambique na era da exploração mais acentuada da conver-
gência das tecnologias de informação e comunicação. Mais impor-
tante ainda, o nascimento, crescimento, expansão e afirmação da 
TVM, no nosso solo pátrio, demonstraram como estão indexados à 
forma como nós, moçambicanos, sonhamos e lutamos para realizar 
esse sonho e como nos empenhamos para valorizar a nossa Inde-
pendência, duramente conquistada. 

Neste contexto, ao celebrarmos estes 30 anos após a emissão do 
primeiro programa de televisão em Moçambique, somos chamados 
a recordar não apenas o dia em que a antiga TVE emitiu o sinal 
mas, e acima de tudo, a ousadia, a coragem e a criatividade dos 
que lançaram o projecto e sustentaram-no ao longo destas três 
décadas. Somos chamados a exaltar o espírito auto-didacta e de 
auto-superação, o profissionalismo e a heroicidade destes homens 
e mulheres que asseguram que a nossa televisão continue hoje a 
afirmar-se na constelação dos órgãos de comunicação social em 
Moçambique. 

Estes progressos alcançados, reflectem o crescimento que a Nação 
Moçambicana, no seu todo e em diferentes domínios, regista, e 
são uma expressão inegável da nossa determinação de valorizar a 
nossa independência nacional. Com efeito, há 30 anos a emissão 
da TVE era restrita a alguns bairros da cidade de Maputo. Hoje a 
TVM emite o sinal para muitos mais espaços geográficos da nossa 
Pátria Amada, graças à sua crescente rede de emissores próprios, 
adensada por aqueles emissores instalados com o apoio dos gover-
nos locais. 

Gradualmente, cada vez mais compatriotas nossos, sem necessida-
de de saírem das suas casas, aldeias ou cidades, têm a oportunida-
de, através da televisão, de enriquecerem o seu acervo epistemo-
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lógico sobre os marcos da nossa diversidade e a neles descobrirem 
linhas de continuidade que reverberam nas manifestações, expres-
sões e produtos culturais que lhes são mais familiares. Acresce-se 
a isto as poderosas imagens dos nossos vales, rios e montanhas, da 
nossa fauna e flora. Quer dizer, viajamos pelo nosso belo Moçam-
bique sem sairmos da nossa casa, aldeia ou cidade, porque a TVM 
pode-nos comprimir esse Moçambique no ecrã.

Nestes conteúdos programáticos, apercebemo-nos da forma como 
os profissionais da Televisão de Moçambique comunicam com a in-
tenção de cumprir uma missão cívica e patriótica, a missão de 
colocar o seu órgão de comunicação social:

	ao serviço da afirmação da identidade nacional;

	da projecção dos símbolos pictóricos da nossa diversidade; e

	ao serviço da disseminação do nosso vasto e rico manancial 
iconográfico, bem como

	da informação sobre a realidade económica e os desafios do 
quotidiano .

A inauguração do sinal de televisão em Moçambique também abriu 
uma nova forma de contacto com outros povos do mundo. Através 
das imagens que só a televisão é capaz de nos transmitir, de forma 
enfática e cristalina, ganhamos uma outra sensibilidade sobre:

	os avanços que esses povos registam;

	os desafios que enfrentam; e 

	sobre as expectativas que nutrem. 

Também por esta via, chegam-nos experiências e formas de ser e 
de estar em sociedade que adensam a nossa consciência de que 
também de nós a Humanidade espera uma valiosa contribuição 
para o seu progresso. 
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Nestas celebrações queremos saudar a Televisão de Moçambique 
pela forma como tem sabido integrar em cada um dos seus três 
pilares, de informar, formar e entreter, conteúdos que promovem 
a nossa auto-estima, a Unidade Nacional, a nossa diversidade cul-
tural e artística e as mudanças sociais e económicas que temos 
estado a registar. Deste modo, este órgão de comunicação social 
está a contribuir para plasmar, de maneira bem-sucedida, um pro-
duto que engrandece os valores de Pátria e Nação e a heroicidade 
do nosso maravilhoso Povo. 

Ao colocar-nos em contacto com o resto do mundo, na forma como 
o faz, a TVM abre oportunidades para desse contacto derivarmos 
experiências e elevarmos a nossa consciência sobre o papel que 
temos a desempenhar na criação de um mundo cada vez melhor 
para nós próprios e para o resto da Humanidade. 

*****

Quando a consciência nacionalista, de liberdade e independência, 
mesmo debaixo do manto da opressão, despertou entre nós, foi 
necessário reflectir sobre como poderíamos alcançar esse nosso 
desiderato colectivo. 

Moçambicanas e moçambicanos seriam os protagonistas desta nos-
sa epopeia libertária. 

O nosso saudoso Presidente Samora Machel inscreveu o seu nome 
no panteão dos heróis da nossa libertação, graças às suas fortes 
convicções, audácia e capacidade de liderança. Por isso, é para 
nós uma coincidência feliz que os 30 anos de televisão em Moçam-
bique coincidam com as celebrações do Ano Samora Machel, assim 
proclamado em homenagem a esse convicto nacionalista, dirigente 
do nosso movimento libertador e primeiro Presidente do nosso Mo-
çambique, livre e independente. 
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Queremos exortar a Televisão de Moçambique a continuar com os 
seus programas de divulgação da vida e obra deste herói da nossa 
libertação, amante da paz e promotor da solidariedade com outros 
povos do mundo. 

Apraz-nos notar, minhas senhoras e meus senhores, que a TVM tem 
estado a cumprir com a orientação que deixamos aquando das ce-
lebrações dos seus 25 anos de vida. Precisamos agora de consolidar 
tanto os sucessos alcançados na expansão da TVM pelo nosso belo 
Moçambique adentro como os alcançados na criação de condições 
para que esse nosso belo Moçambique se expandisse, mais ainda, 
pela TVM adentro. Assim, gostaríamos de ver mais programas pro-
duzidos localmente para consumo local e para difusão através das 
emissões em cadeia nacional. Em segundo lugar, importa que se 
incorporem mais línguas moçambicanas e mais programas produ-
zidos nestas línguas. Em terceiro lugar, importa que se continue a 
expandir o sinal por mais espaços do nosso solo pátrio. Na verdade, 
no âmbito da Presidência Aberta e Inclusiva, os pedidos de acesso 
ao sinal da TVM têm sido recorrentes: mais compatriotas nossos 
querem ver a nossa televisão sem saírem das suas casas, aldeias 
ou vilas.

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Telecomunicações de Moçambique:

Facilitando a interacção dos actores de desenvolvi-

mento na luta contra a pobreza40

Apraz-nos, na aurora da nossa intervenção, saudar a todos os pre-
sentes a este Jantar comemorativo dos 25 anos da criação da em-
presa Telecomunicações de Moçambique (TDM), nascida a 10 de 
Junho de 1981. Com satisfação e orgulho associamo-nos à festa 
desta prestigiada e imprescindível empresa moçambicana. Quere-
mos deixar o nosso agradecimento aos dirigentes, funcionários e  
colaboradores da TDM em geral, pelo convite que através dos vos-
sos gestores nos endereçaram e por nos terem sugerido expressar 
algumas palavras nestas celebrações. 

Honra-nos sobremaneira, testemunhar este momento de alegria e 
confraternização entre colegas, familiares e amigos dos profissio-
nais das telecomunicações na nossa bela Pátria Amada. Honra-nos 
pois, dizer que está de parabéns a TDM! Que estão de parabéns 
todos os seus funcionários, colaboradores e suas respectivas famí-
lias! Os nossos parabéns vão, igualmente, a todas as empresas do 
Grupo TDM. De parabéns também estamos todos nós, que quotidia-
namente fruímos das facilidades tecnológicas com que a empresa 
TDM nos tem brindado, e dos avanços registados ao longo destes 
seus 25 anos. 

*****

Ao nos associarmos hoje à festa da TDM, pretendemos ainda par-
tilhar algumas reflexões sobre o papel desta instituição na nossa 
Agenda Nacional de luta contra a pobreza. A TDM, na sua missão de 

40Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da república de 

Moçambique, no jantar de Gala por ocasião dos 25 anos da TDM, Telecomunicações de 

Moçambique.
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pôr as pessoas a comunicar e desenvolver Moçambique flexibiliza 
a nossa interacção para a materialização de importantes acções 
do empresariado, das organizações sociais, e das instituições do 
próprio Estado Moçambicano. A TDM tornou-se hoje num espaço 
de referência imprescindível e de intersecção institucional e em-
presarial construtiva. Tornou-se numa virtual e vital sala de ope-
rações onde os intervenientes do desenvolvimento de Moçambique 
refinam as suas sinergias e recarregam a sua confiança na acção 
coordenada e concertada para, melhor enfrentarem o desafio da 
luta contra a pobreza. 

Esta dimensão ampla do papel da TDM no concerto das diferentes 
unidades de acção contra a pobreza em Moçambique encoraja a 
nossa aferição e o nosso juramento de que venceremos a pobreza 
no nosso belo e rico País. Sobre a TDM, recaem responsabilidades 
acrescidas porquanto ela se situa numa posição que a permite unir 
as pontas e desfazer as distâncias que a geografia impõe entre 
indivíduos, empresas e instituições públicas, sociais ou religiosas. 
Gostaríamos que se fizesse destas Bodas de Prata da TDM um mo-
mento para: 

	contemplarmo-la por dentro, 

	repensarmos os passos calcorreados e desafios vencidos, 

	observarmos o estágio actual das telecomunicações, e 

	projectarmos pelo horizonte adentro uma estratégia de ac-
ção que contribua para darmos à pobreza apenas uma única 
saída: aquela que a conduz para os anais da história das 
conquistas do nosso Povo e da Pátria Moçambicana. 

Tomemos o exemplo da expansão e do acesso ao telefone. A esco-
lha desta facilidade, de entre os vários serviços da TDM, prende-
se apenas com o facto de se nos afigurar aquele serviço com que 
a empresa mais é conhecida pelo País. Acreditamos que estamos 
bem recordados de como era a situação há alguns anos atrás. Para 
fazermos uma chamada de uma província para a outra, ou para o 
estrangeiro, tínhamos que ligar antes para a central da TDM. Ficá-
vamos demoradamente a espera, até que nos fosse feita a ligação. 
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Nos dias que correm, a TDM absorvendo o gigantesco salto de tec-
nologias de informação e telecomunicações que se observa ao 
nível mundial, permite-nos tratar bem mais rápido importantes 
questões relativas às nossas instituições. Fazemos nós próprios, e a 
qualquer hora do dia ou da noite, as chamadas que nos ajudam na 
resposta a um problema de tratamento urgente. O telefone, hoje 
também disponível pela rede móvel e cuja base de funcionamento 
nos é assegurada pela TDM, granjeou a simpatia de companhei-
ro inseparável dos gestores de instituições, dos intervenientes no 
desenvolvimento e de pessoas e famílias em geral. A importância 
de termos empresas nacionais como a TDM para a expansão deste 
serviço veio ao de cima, quanto mais não seja que as telecomuni-
cações, não se circunscrevem apenas ao telefone. Por intermédio 
da TDM outras instituições de interesse público como a Rádio, a 
Televisão, os Bancos e as instituições de ensino e pesquisa obser-
vam uma verdadeira revolução que contribui para a mudança de 
vida dos moçambicanos. Entre vários outros resultados podemos 
mencionar que:

	beneficiamos do acesso a informação digital e ao mundo 
através da internet;

	temos uma rede de fibra óptica, já instalada entre as cida-
des de Maputo e da Beira, que nos permite visualizar em 
tempo real imagens em directo da televisão de diferentes 
pontos do País;

	usufruímos de operações bancárias e pagamentos instantâ-
neos ao horário que nos convém através das Caixas Automá-
ticas.

Na verdade, são muitos os campos em que a TDM intervém, demar-
cando a sua importância e o seu papel estratégico quer no tecido 
empresarial quer na vida social do nosso País.

*****

Confortam-nos os resultados que a empresa aniversariante tem es-
tado a mostrar-nos ao longo destes 25 anos de existência. São resul-
tados que nos encorajam a prosseguirmos na nossa luta contando o 
seu contributo. Congratulamos a TDM pelas suas acções visando o 
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aumento da cobertura territorial da rede de telecomunicações ao 
nível de todo o País. São de louvar as iniciativas de expansão das fi-
bra óptica, cujas ligações já foram lançadas entre as províncias de 
Sofala e da Zambézia. Estamos, igualmente, impressionados com a 
projectada derivação desta facilidade tecnológica para Nampula e 
Cuamba a partir da província da Zambézia.

Estamos convictos de que, as acções da TDM, são cada vez uma mais 
valia para que o País consiga criar novas oportunidades e atrair ne-
gócios e empreendimentos para todo o nosso espaço geográfico do 
Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Esta é também uma for-
ma franca de erguer a plataforma do nosso desenvolvimento e da 
capacidade nacional de resolução dos problemas básicos do País. 

A terminar gostaríamos de saudar mais uma vez o trabalho que tem 
sido realizado por todos os profissionais da TDM sempre na rota da 
afirmação da nossa Pátria Amada. Saudamos, igualmente, a todas 
as individualidades que ontem como hoje deram e dão direcção 
acertada à TDM no desempenho da sua missão. Permitam-nos ainda 
endereçar uma saudação cordial aos parceiros nacionais e estran-
geiros da empresa TDM que tanto têm sabido dedicar apoio e en-
corajamento à afirmação das tecnologias modernas no nosso País. 
Estamos confiantes de que a TDM continuará a multiplicar sucessos 
e contribuir para que removamos a pobreza na nossa Pátria Amada. 
Esse é o desafio de todos e que a TDM também tem pela frente, 
pois o seu orgulho empresarial será ainda maior se esta não mais 
se confrontar com o negócio à volta de um Povo ainda flagelado 
pela pobreza.

Para terminar, gostaríamos de propor um brinde:

	pela saúde dos trabalhadores e dirigentes da TDM;

	pelos sucessos da TDM;

	pela Paz, unidade nacional e progresso de Moçambique.

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Banco de Moçambique:

Seu lugar no combate contra a pobreza41

Assinalamos hoje a passagem dos 30 anos do Banco de Moçambi-
que, uma das primeiras instituições públicas que resgatamos para 
colocá-la ao serviço do desenvolvimento de Moçambique e do bem
-estar do seu Povo. Como sempre o dissemos, para nós a domina-
ção estrangeira representava um obstáculo para a materialização 
do nosso sonho de nos vermos livres da pobreza em Moçambique. 
Com efeito, desde 1962, data da fundação da FRELIMO, temos co-
locado a luta contra a pobreza no centro dos nossos objectivos 
programáticos e de realizações concretas no âmbito económico 
e social, nos centros de preparação politíco-militar, educacional 
e de saúde, nas zonas libertadas e nos países onde o movimento 
libertador tinha instituições em funcionamento. 

Com a proclamação da independência nacional em 1975 este ob-
jectivo ganhou novo impulso  e como o repetimos no nosso Hino 
Nacional, “Pedra a pedra construindo o novo dia”, um dia mais 
risonho que o anterior.

Desde que demos início à luta de libertação nacional defendemos 
que a nossa luta não era apenas para por fim à dominação es-
trangeira. Mais do que substituir a bandeira e o hino coloniais, 
a nossa luta visava também, uma vez resgatada a paz e a nossa 
soberania, colocar o País na rota do desenvolvimento. Por isso, em 

41Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião das celebrações dos 30 anos do Banco de Moçambique. Maputo, 

17 Maio de 2005.
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Lusaka, não foram apenas as questões de âmbito político-militar 
que dominaram as negociações que ditariam o desencadeamento  
do processo de descolonização em Moçambique. Foram também 
debatidas e acordadas matérias de âmbito económico e financei-
ro, no contexto das quais se situa a inclusão de uma cláusula no 
Acordo, dando cobertura à criação de um Banco Central, com o 
propósito de realizar a política financeira do Estado que surgiria a 
25 de Junho de 1975. 

A criação do Banco de Moçambique, a 17 de Maio de 1975, permitiu 
que proclamássemos a Independência Nacional contando já com 
um dos instrumentos mais importantes para darmos passos mais 
decisivos para o combate à pobreza em Moçambique. 

Como alguns dos presentes nesta cerimónia testemunharam ou ou-
viram de terceiros, o processo de implantação desta nova institui-
ção passou por muitas dificuldades. Primeiro porque havia os que 
se opunham à sua materialização e à própria independência de 
Moçambique. Em segundo lugar, o País não tinha quadros suficien-
tes à altura dos novos desafios – a maioria dos quadros que assegu-
rava o funcionamento destas e de outras instituições financeiras, 
económicas e sociais em Moçambique eram estrangeiros que iam 
abandonando o País à medida que a data da proclamação da nossa 
independência se aproximava.

É justo pois que saudemos, de forma efusiva, os técnicos moçam-
bicanos, que  com abnegação e alto sentido de patriotismo, sou-
beram transformar as adversidades dessa época em oportunidades 
para o seu crescimento e realização e para assegurar a afirmação 
dos ideais do nosso Povo. Gerações de outros jovens moçambica-
nos foram a eles se juntando na construção da instituição que hoje 
constitui motivo de orgulho nacional.

No acto da sua criação, foram definidas como funções principais do 
Banco de Moçambique:

	as de banco emissor;

	banqueiro do Estado;

	consultor do Governo em matérias financeiras. 
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Ao mesmo tempo, e dadas as especificidades do mercado nessa 
altura, também competia ao Banco de Moçambique exercer as fun-
ções de banco comercial.

Na qualidade de Banco Emissor coube a esta instituição a  condu-
ção, em 1980, do processo de introdução da nossa moeda nacio-
nal, o Metical. O processo da introdução do Metical, conduzido de 
forma patriótica e profissional, trouxe, uma vez mais ao de cima, 
a nossa capacidade de fazer coisas nobres por este belo Moçambi-
que. 

Porém, mais do que uma simples operação monetária, a introdução 
do metical representava o resgate e a valorização das nossas re-
ferências históricas e culturais e colocava a moçambicanidade no 
epicentro das questões vitais do nosso desenvolvimento económico 
e social. Nas transacções comerciais entre cidadãos e instituições 
foram, igualmente, sendo divulgados e promovidos alguns dos  sím-
bolos da nossa soberania e independência bem como disseminada a 
nossa certeza de que em Moçambique a pobreza seria erradicada, 
com o esforço e participação de cada um de nós. 

*****

A adopção, em 1990, de uma nova Constituição da República, sob a 
égide do Presidente Chissano, abriu  espaço legal propício à conso-
lidação de profundas reformas económicas e sociais  iniciadas em 
1984 pelo fundador da Nação Moçambicana, Samora Moisés Machel. 
Foi na esteira destas reformas que se introduziram as medidas de 
liberalização económica, consubstanciadas, a partir de 1987, no 
Programa de Reabilitação Económica e, subsequentemente, no 
Programa de Reabilitação Económica e Social.

Foi, na senda deste novo quadro económico-jurídico, que foram 
revistas as funções do Banco de Moçambique. Neste processo, as 
suas atribuições, no âmbito da implementação da política mone-
tária do Governo e da supervisão e regulamentação do sistema 
financeiro, foram melhor definidas e cristalizadas.
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Ainda no contexto do novo quadro jurídico-legal e do aprofunda-
mento das reformas económicas, foi adoptado  um conjunto de ins-
trumentos legais que permitiu a criação das condições necessárias 
para uma maior abertura do mercado financeiro  ao investimento 
privado, nacional e estrangeiro. 

Este novo ambiente  permitiu  o surgimento de novas instituições 
de crédito que têm conferido uma nova dinâmica ao nosso panora-
ma económico e social.

Os indicadores macroeconómicos recentes mostram que foram al-
cançados grandes avanços rumo a uma maior estabilidade da nossa 
economia. Actualmente, temos uma inflação a um dígito quando 
nos anos 90 esta chegou a situar-se   em redor de 70%. As reser-
vas internacionais cobrem agora mais de 5 meses de importações 
totais de bens e serviços contra os menos de 30 dias aquando da 
proclamação da independência.

*****

Os sucessos até  agora alcançados criaram bases para a consolida-
ção da estabilidade do Metical e do sistema financeiro nacional. 
Porém, as exigências impostas pela necessidade inequívoca da re-
dução e erradicação da pobreza no nosso País, a nossa Agenda Na-
cional, coloca a esta instituição novos e nobres desafios. 

O Programa Quinquenal do Governo recentemente aprovado pela 
Assembleia da República é a expressão mais clara da nossa deter-
minação de cumprir com as nossas promessas eleitorais. 

Este Programa destaca a importância do cumprimento integral das 
atribuições do Banco de Moçambique, nomeadamente, de garantir:

	a estabilidade dos preços, através da implementação de 
uma política monetária criteriosa;

	a estabilidade do sistema financeiro, através de uma super-
visão prudencial, proactiva e actuante; e

	o desenvolvimento de um sistema de pagamentos eficaz. 
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No contexto da nossa Agenda Nacional, o sistema financeiro é cha-
mado a encontrar formas que permitam intensificar a mobilização 
da poupança interna e sua canalização para projectos de investi-
mento que impulsionem o crescimento da economia e criem opor-
tunidades de negócios, de emprego e níveis de rendimento mais 
dignos para as  famílias moçambicanas.

O outro desafio que o Programa Quinquenal nos coloca prende-se 
com a necessidade de expansão dos serviços financeiros para as 
zonas rurais, onde se concentra a maior parte da nossa população 
e onde a pobreza é mais acentuada e  os serviços e as infra estru-
turas  mais exíguos. Queremos, por isso, que a autoridade mone-
tária, em coordenação com o Governo, encontre, de forma célere, 
mecanismos que encorajem o estabelecimento  dos operadores 
do sector financeiro nas zonas rurais, levando-os à mobilização da 
poupança, a uma maior integração do sistema nacional de paga-
mentos e a um alargamento  do crédito às populações rurais e às 
unidades produtivas naquelas zonas – há zonas no País onde graças 
ao incentivo de culturas de rendimento ou da existência de unida-
des agro-industriais circulam elevadíssimas somas de dinheiro que 
acabam sendo esbanjadas, destruídas, porque mal conservadas ou 
simplesmente roubadas por criminosos, ou drenadas para práticas 
sociais deselegantes, como o alcoolismo, porque os seus proprietá-
rios não têm onde guardá-los em segurança e com vantagens para 
si próprios e para a economia. 

Por isso, agindo assim, os operadores do sector financeiro, em par-
ceria com a autoridade monetária e o Governo, estarão a contribuir 
para despoletar o maior uso dos recursos locais para impulsionar o 
crescimento e desenvolvimento económico rápidos do nosso País. 

Numa palavra, estarão a contribuir para a criação da riqueza e, 
consequentemente, connosco colocarão a máquina financeira na 
linha da frente do combate à pobreza em Moçambique. 

Perante tanto esforço coordenado e concentrado contra ela, a po-
breza não teria senão uma  única opção: recuar mais rapidamente. 
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Um outro desafio que temos pela frente, no contexto do processo 
de integração regional  e de uma cada vez maior facilitação do 
negócio no nosso País, é a expansão e consolidação de um sistema 
de pagamentos mais abrangente e eficaz, harmonizado com os sis-
temas da região da SADC. 

Compete ao Banco de Moçambique, em particular, criar o quadro 
regulamentar adequado, cabendo às demais instituições financei-
ras e à sociedade em geral, valorizar, com a sua utilização, os 
meios a serem adoptados.

*****

No quadro da nossa Agenda Nacional identificamos já os obstáculos 
que temos que vencer para assegurar uma implementação célere, 
eficaz e integral do nosso Programa Quinquenal. 

Temos estado a exemplificar estes obstáculos através do espírito 
de deixa-andar, do burocratismo, da corrupção e do crime. Nenhu-
ma instituição nacional se pode furtar de fazer a sua  introspecção 
sobre a sua prestação nesta Agenda Nacional. Queremos por isso 
apelar à equipa de gestão do Banco de Moçambique para olhar 
para dentro de si e da instituição como um todo e ver em que 
medida é que pode melhorar a sua participação no combate que 
travamos em Moçambique. 

O sistema bancário deve fazer sempre o seu melhor para servir o 
público, seu principal cliente e a sua maior razão de ser, utilizan-
do os  meios informáticos de que dispõe. A todo o momento deve 
ser sua preocupação aquilatar as melhorias nesse atendimento e 
a satisfação do público pelos serviços que lhe presta. O Banco de 
Moçambique deve, ele próprio, ser um modelo de instituição que 
valoriza os princípios de austeridade, sobriedade, zelo e eficiência 
na execução da sua missão. O nosso Banco Central deve também 
acautelar-se e ser um exemplo na luta contra a corrupção e o buro-
cratismo. Deve, igualmente, colocar-se na dianteira no cultivo da  
cultura de honestidade, trabalho, competência e transparência.  

O Banco de Moçambique, em estreita colaboração com as institui-
ções especializadas do Governo, deve adoptar mecanismos mais 
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adequados para assegurar que esta Pérola do Índico não se trans-
forme em refúgio de redes internacionais do crime financeiro e de 
práticas ilícitas de branqueamento de capitais.  Esperamos ainda 
do nosso Banco Central um papel de dianteira na promoção da boa 
imagem de Moçambique como destino seguro e competitivo para o 
investimento estrangeiro e para a realização de negócios que con-
tribuam para o crescimento do rendimento das nossas famílias e 
promoção de emprego. Estas são algumas das muitas outras ques-
tões que exigem dos gestores do Banco de Moçambique resposta 
no contexto da nossa Agenda Nacional. São questões que analisa-
das nos colectivos da instituição e na interacção necessária com 
outras instituições, darão as necessárias respostas sobre onde nos 
situamos em relação a esta Agenda e sobre o esforço adicional que 
teremos que empreender para nos mantermos na dianteira neste 
combate contra a pobreza.

*****
Neste dia de reflexão e celebração, uma palavra de apreço vai 
para todos os trabalhadores  do Banco de Moçambique que, ao 
longo dos 30 anos da vida desta instituição, sujeitos por vezes às 
mais adversas condições de trabalho, têm dado o melhor das suas 
energias, experiência e saber para o cumprimento da missão in-
cumbida à instituição.

Gostaríamos, igualmente, de saudar os gestores do Banco Central 
e a todos aqueles que, directa ou indirectamente, têm dado o seu 
contributo para o crescimento desta instituição financeira. Com o 
seu esforço e envolvimento o Banco de Moçambique tem-se esta-
do a  transformar numa instituição dinâmica e impulsionadora do 
desenvolvimento económico e social do nosso  Moçambique “esta 
bela Pátria dos que ousaram lutar” e galvanizar este  heróico povo 
na luta contra a pobreza.

Pela vossa atenção, minhas senhoras e meus 

senhores, muito obrigado.
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Mulher Moçambicana:

Emancipando-se no quotidiano no cumprimento de 

missões da nossa Pátria Amada42

Hoje é um dia histórico para o nosso brioso Povo e para a Mulher 
Moçambicana, em particular. Do Rovuma ao Maputo e do Índico ao 
Zumbo convergiram para este Centro de Conferências:

	mulheres representando diferentes estratos sociais e sensi-
bilidades;

	mulheres detentoras de ricas e valiosas experiências e sa-
beres; e

	mulheres imbuídas da determinação de continuamente se 
empenharem pelo devir de um Moçambique mais próspero, 
sempre unido e em Paz.

Hoje é um dia histórico porque também constitui-se num marco do 
progresso que Moçambique tem estado a registar na promoção e 
defesa dos direitos dos moçambicanos, com particular realce para 
os da mulher e da rapariga. 

Celebremos pois esta conquista e reafirmemos a nossa vontade e 
determinação, como um Povo, de prosseguir nesta marcha.

*****

Embora fizesse muito esforço para se apresentar como evoluído em 
relação à sociedade africana, que a vilipendiava de forma institu-

42Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na abertura da I Conferência Nacional sobre Mulher e Género. Maputo, 11 

de Agosto de 2008. 
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cional, o sistema de dominação estrangeira continha elementos es-
truturantes da secundarização da rapariga e da mulher. Estes ele-
mentos manifestavam-se, por exemplo, através do papel e lugar 
que era reservado à rapariga e à mulher na educação e formação, 
no sector produtivo, na indústria de entretenimento, incluindo no 
desporto e nas artes e cultura. 

Por isso, subjacente ao nosso processo de libertação estava a luta 
contra esses elementos estruturantes da secundarização da rapari-
ga e da mulher. Todavia, como alguns dos presentes nesta cerimó-
nia testemunharam, esse processo de emancipação da mulher não 
teve início fácil nem foi pacífico ao longo da sua implementação. 
A título de exemplo: 

	houve debates acalorados sobre se as mulheres poderiam 
ou não ser submetidas aos treinos da guerrilha como os ho-
mens. Se sim questionava-se se essa formação seria ou não 
nos mesmos centros de formação político-militar onde esta-
vam aquartelados os homens;

	houve também debates acalorados sobre se as mulheres po-
deriam receber missões e tarefas no contexto da luta pela 
libertação de Moçambique.

Ainda há dias, em Matchedje, trouxemos à atenção da Nação Mo-
çambicana que uma das questões que ameaçava dividir a unidade 
do nosso movimento de libertação era precisamente a temática da 
emancipação da mulher. Felizmente, como temos sublinhado, cada 
um de nós, homens e mulheres, aceitou travar um combate interno 
para depois galgar a montanha de preconceitos que se erguia à sua 
frente. Graças a essa decisão individual e colectiva, do outro lado 
dessa montanha, pudemos todos apreciar as virtudes de cada um 
e as sinergias que poderiam ser derivadas da participação de todos 
na materialização do sonho colectivo dos moçambicanos de se ve-
rem livres da dominação estrangeira. 

Neste contexto, o processo de emancipação da mulher moçambi-
cana caracterizou-se, desde o princípio, de endógeno e reflectido, 
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contando com a activa participação da própria mulher e, por isso, 
sustentável.  É neste prisma que a Luta de Libertação Nacional 
se transformou numa importante plataforma para a libertação da 
mulher e esta num elemento catalizador da Luta de Libertação 
Nacional. 

*****

Os desafios da reconstrução nacional e da defesa da nossa sobera-
nia alargaram o número de missões para as quais a mulher poderia 
ser destacada entanto que cidadã competente e, por isso, ofere-
cendo garantias de cumprimento exitoso dessas missões. Ela foi 
assim emancipando-se, a ela própria, neste processo, no campo e 
na cidade. 

Contribuindo para as mudanças paradigmáticas em curso nesta Pá-
tria de Heróis, a mulher, sem que isso fosse questionado porque 
compreendido pela sociedade, foi assumindo mais papéis, alguns 
dos quais até então reservados ou vistos como reservados para os 
homens. Com a expansão da rede escolar e a criação de condições 
de formação de mais moçambicanos, a mulher foi também melho-
rando as condições da sua preparação técnica e científica para o 
cumprimento das diversas missões que lhe eram confiadas.

Hoje, podemo-nos congratular com o que a nossa sociedade e a 
Mulher Moçambicana, em particular, conseguiu alcançar. Nestas 
três décadas de Independência Nacional, cresceu o número e di-
versificaram-se as áreas de formação e intervenção onde pontifica 
a mulher:

	nas artes e cultura, onde até temos o Top Feminino;

	no desporto e recreação, onde se destaca o Futebol Femi-
nino;

	na academia e docência;

	nas actividades técnicas e profissionais;

	no sector empresarial informal e formal;



193

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

enfim, em todas as áreas de intervenção humana, as mulheres om-
breiam com os homens e juntos promovem o bom nome e o desen-
volvimento desta Pérola do Índico, a nossa Pátria Amada.

A substantiva presença de mulheres destacadas para os órgãos 
do poder e de tomada de decisão dá expressão aos resultados da 
emancipação da mulher, projecto concebido e em realização desde 
1962. Só para citar alguns dados, contamos actualmente nesses 
órgãos com:

	25,9% de Ministras;

	31,5% de Vice-Ministras;

	20,3% de administradoras distritais;

	31,5% de Secretárias Permanentes a nível dos Ministérios; e

	45,4% de Secretárias Permanentes Provinciais. 

No Parlamento, a mulher ocupa 37,2%, sendo este um feito que 
muito nos orgulha por ser uma das mais altas taxas de represen-
tatividade da mulher a nível do órgão legislativo em África e no 
Mundo. 

Reconhecidamente, aumentou o número de organizações nacionais 
que lidam com os assuntos da mulher, de forma especializada. 

É nestas organizações que se forjam as lideranças do nosso belo 
Moçambique, onde se cristalizam valores como a Unidade Nacional, 
a Cultura de Paz, a democracia e o sentido de servir Moçambique 
e o seu Povo. 

Nas nossas visitas à Cidade de Maputo e às Províncias de Cabo 
Delgado, Nampula, Manica, Zambézia, Niassa, Tete e Maputo, no 
quadro da quarta edição da nossa Presidência Aberta e Inclusiva, 
voltamos a testemunhar como a Mulher Moçambicana está a parti-
cipar, de forma abnegada e entusiástica, na Luta Contra a Pobreza. 

	Vímo-la a aumentar a sua produção e a produtividade dos 
seus campos e a expandir as suas áreas de cultivo, contri-
buindo deste modo para o sucesso da Revolução Verde;
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	Vímo-la na alfabetização e educação de adultos a dizer que 
nunca é tarde para aprender, servindo assim de exemplo 
para a rapariga matricular-se, frequentar e concluir níveis 
cada vez mais avançados no sistema nacional de educação;

	Vimos a mulher organizada em associações e a transformar 
social e economicamente a imagem do seu distrito. As ban-
cas, buliçosos centros de troca e de abastecimento da popu-
lação em diversos produtos, as moageiras e as unidades de 
confecção de vestuário, contam com uma substancial parti-
cipação e liderança da mulher. 

*****

São significativos os passos que a Mulher Moçambicana deu no qua-
dro da sua própria emancipação. Esta é uma conquista que a todos 
nós orgulha e que, por conseguinte, somos todos chamados a valo-
rizar. Esta valorização passa pela materialização da nossa respon-
sabilidade histórica de consolidar as bases para que as gerações 
vindouras cresçam num Moçambique onde a fome e a pobreza, que 
em muito interferem com o processo da emancipação da mulher, 
sejam, um dia, um passado contado pela história.

Ao celebrarmos os resultados do processo de emancipação da mu-
lher, que são conquistas do maravilhoso Povo Moçambicano, recor-
demo-nos que:

	é a mulher que transporta o fardo mais pesado da pobreza;

	é ela que é mais infectada e afectada pela pandemia do 
SIDA; 

	é a mulher que perde a vida devido a complicações ligadas 
à gravidez e parto. Como é do vosso conhecimento, minhas 
senhoras e meus senhores, em média 11 mulheres morrem 
por dia em Moçambique devido a estas complicações;

	sobre a mulher também se regista o maior número de casos 
de violência, nas suas diversas descrições.



195

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Estas situações representam sérias barreiras ao nosso empenho, 
incluindo o da mulher, pela melhoria da sua condição e estatuto, 
pela sua emancipação. Para vencermos estes desafios as moçambi-
canas e os moçambicanos devem permanecer unidos e assumirem 
que se complementam nesta luta por um Moçambique melhor para 
todos nós. Saibamos tirar o maior proveito da nossa auto-estima e 
empreendedorismo, da solidariedade de moçambicano para mo-
çambicano e daquilo que o nosso passado nos legou como lições. 

Esta Conferência apresenta-se assim como oportuna pois, por um 
lado, vai escalpelizar esse nosso passado para dele tirar essas lições 
relevantes para o presente. Por outro, vai efectuar uma radiografia 
do presente para definir, com maior clareza, o caminho a trilhar no 
contexto da Agenda Nacional de Luta contra a Pobreza na sua ver-
tente de Mulher e Género. A matéria-prima para o sucesso neste 
exercício está garantida através da presença das camponesas, das 
empresárias, das funcionárias públicas, das membros e dirigentes 
de associações cívicas, numa palavra, da mulher moçambicana que 
aqui se encontra representada e a representar esta mescla e diver-
sidade de sensibilidades, experiências e saberes. 

Com estas palavras temos a honra de declarar aberta a Primeira 
Conferência Nacional sobre Mulher e Género.

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Dia da mulher moçambicana:

Um dia de reflexão e de reafirmação da luta pela sua 

própria emancipação43

É para nós uma feliz coincidência que a cerimónia de inauguração 
deste majestoso edifício ocorra no Ano Eduardo Mondlane e num 
dia muito especial para todos nós: o Dia 7 de Abril, o dia consagra-
do a toda a mulher moçambicana. 

O Presidente Eduardo Chivambo Mondlane dedicou especial aten-
ção ao papel e lugar da mulher na luta pela sua própria emancipa-
ção, promovendo e encorajando a sua participação nas diferentes 
frentes da Luta de Libertação Nacional. Ele liderou-nos, primeiro, 
para travar um combate interno, dentro de cada um de nós, para 
ultrapassarmos os estereótipos e preconceitos que quer os homens 
quer as mulheres tinham sobre o papel que se esperava das mulhe-
res durante a nossa luta contra a dominação estrangeira. 

Em segundo lugar, ele orientou-nos a encarar o papel da mulher 
nas diferentes frentes de luta como fundamental para a conquis-
ta da Independência Nacional. Estes não foram desafios fáceis de 
superar mas o Presidente Mondlane persistiu e manteve-se firme 
nas suas convicções de que era preciso garantir igualdade de opor-
tunidades para os homens e mulheres revelarem o seu talento e 
fazerem a sua parte na luta pela nossa Independência Nacional. 

43Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da inauguração das novas instalações do Ministério da Mulher e 

Acção Social. Maputo, 7 de Abril de 2009.
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Tendo esta grande obra do Presidente Mondlane como referência, 
celebremos as conquistas da mulher moçambicana que hoje se tra-
duzem no crescente número de raparigas na escola e de muitas 
mulheres a ocuparem diferentes cargos de responsabilidade políti-
ca, social e económica, no sector público e privado em Moçambi-
que. Celebremos a crescente tomada de consciência da mulher de 
que deve ser ela a liderar o processo da sua própria emancipação.

Como dizíamos, apraz-nos notar que a inauguração destas instala-
ções tem lugar numa data muito especial na nossa Pátria Amada, o 
Dia da Mulher Moçambicana. 

Queremos usar esta oportunidade para prestar uma singela e me-
recida homenagem ao seu empenho e compromisso com o bem-es-
tar do nosso maravilhoso Povo, ontem e hoje. Exortámo-la a mul-
tiplicar e a diversificar as suas acções em prol da implementação 
da nossa Agenda Nacional de Luta Contra a Pobreza. Que este dia 
represente o reiterar do seu compromisso em ser ela, imbuída de 
auto-estima, a colocar-se na linha da frente da sua própria eman-
cipação.

Neste dia em que são também inauguradas as instalações deste 
Ministério queremos felicitar os seus dirigentes, quadros, funcio-
nários e colaboradores por esta conquista. 

Uma vez mais reiteramos as nossas felicitações a todas as mulheres 
moçambicanas, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo, pelo 
seu dia, um dia de festa, de reflexão e de reafirmação da luta pela 
sua própria emancipação.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Emancipação da Mulher:

Uma abordagem incontornável na luta contra a pobreza44

Ainda inspirados no exemplo de patriotismo e heroísmo da Mulher 
Moçambicana, que exaltamos neste mês de Abril, a ela dedicado, 
dirigimo-nos a todos os presentes neste espaço de debate, diálogo 
e de convívio de moçambicanos entre si e com cidadãos de outros 
quadrantes do mundo. Reunimo-nos aqui para:

	reafirmar a nossa comunhão de destino;

	partilhar as nossas experiências e reflexões; e

	formular medidas para superar os desafios ainda existentes 
na realização plena dos ideais de emancipação da mulher 
que integram a nossa agenda política concebida a 25 de 
Junho de 1962, ideais emancipatórios que viriam a integrar 
a Declaração do Milénio.

Para esta cerimónia de abertura da Quarta Conferência Nacional 
sobre Mulher e Género trazemos uma mensagem de saudação e de 
homenagem aos feitos da mulher, em Moçambique e por Moçam-
bique, que a todos nos orgulham e devem servir de inspiração nos 
debates deste evento e exemplo a seguir pelas gerações do pre-
sente e do futuro. 

São feitos que ganharam maior expressão e destaque desde que 
decidímos que devíamos ser nós, os moçambicanos, os protagonis-
tas do nosso sonho de liberdade e independência e assim reclamar-
mos o nosso devido e merecido lugar no concerto das nações. 

44Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República 

Moçambique, na abertura da IV Conferência Nacional sobre Mulher e Género. Maputo, 24 

de Abril de 2014.
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Apraz-nos, sobremaneira, registar a presença, nesta sala, de com-
patriotas nossos representantes de diferentes sectores e extractos 
sociais que, no seu dia-a-dia, lutam pela emancipação da mulher 
moçambicana, através de intervenções multiformes. Os ingredien-
tes para calorosos, frutíferos e profícuos debates estão identifica-
dos e podemo-nos referir:

	à diversidade de experiências e sensibilidades nesta sala;

	à multiplicidade de visões formuladas e de acções 
protagonizadas pelos participantes neste evento; bem como

	aos diferentes prismas de encarar os desafios em presença 
e as formas de sua superação que cada um de vós traz como 
contribuição para o sucesso deste evento.

Estamos, por isso, certos de que destas reflexões emergirão con-
sensos e um entusiasmo redobrado para a consolidação de uma 
matriz de acções programáticas em prol da emancipação da mu-
lher moçambicana, um contributo fundamental na realização do 
nosso sonho de um Moçambique livre da pobreza.  

*****

Celebrámos no passado dia 7 de Abril, do Rovuma ao Maputo e do 
Índico ao Zumbo e no estrangeiro, o Dia da Mulher Moçambicana. 
Nesta data exaltámos, uma vez mais, e com o mesmo vigor e or-
gulho de sempre, a determinação, a bravura e a perseverança da 
mulher:

	no resgate da nossa soberania;

	na defesa da Pátria; e 

	na luta contra a pobreza. 

Com efeito, desde os seus primórdios, o processo libertário des-
ta Pátria de Heróis, um processo que se desenrolou sob o lema 
“libertar a terra e os homens”, contou com a valiosa e irreticen-
te contribuição da mulher. Ela não só foi umas das protagonistas 
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desse processo de libertação da terra como também assumiu que 
a libertação dos homens incluía a sua emancipação, para a qual 
se engajou com bravura e sentido de pátria e missão. Com efeito, 
ao longo dessa epopeia libertária, mulheres notáveis, que se no-
tabilizaram pelos seus feitos heróicos, inscreveram os seus nomes 
no panteão dos heróis desta Pátria de Heróis. Referência pode ser 
feita à bravura das mulheres:

	na frente do fogo libertador;

	na rede clandestina;

	na frente diplomática;

	na produção, saúde e educação. 

Algumas acabaram sendo mártires da nossa libertação da domi-
nação estrangeira, ao verterem o seu generoso sangue para que 
Moçambique emergisse como pátria livre e independente. 

A defesa da independência nacional e da nossa soberania ameaça-
das contaram com a valiosa participação da mulher que também 
se destacava nas frentes 

	de reconstrução da Nação Moçambicana;

	de densificação do tecido social e económico; e

	de valorização e projecção da nossa independência, dura-
mente conquistada, bem como

	na frente de articulação da nossa mensagem de paz e de 
solidariedade com outros povos em luta pela sua liberdade, 
dignidade e independência.   

Hoje orgulhamo-nos de testemunhar o crescimento do número de 
mulheres que se entregam na implementação da nossa agenda na-
cional de luta contra a pobreza, em diferentes sectores de activi-
dade com destaque para as áreas técnicas, de gestão, de direcção 
e chefia, de política e de diplomacia. No contexto da Presidência 
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Aberta e Inclusiva, que este ano conhece a sua última edição deste 
que é o nosso último mandato, temos interagido com mulheres que 
não só celebram as vitórias pessoais e colectivas na luta contra a 
pobreza, como nelas se inspiram para adensarem a sua certeza de 
que, tal como no passado, nós, os moçambicanos, seremos os he-
róis da nossa própria libertação da pobreza. Na comunicação social 
e nos contactos que temos estabelecido com a mulher moçambica-
na em outros fóruns de diálogo, ela também veicula esta certeza. 

Trata-se de uma certeza, impregnada de entusiasmo e entrega e 
que resulta do seu reconhecimento de que a sua emancipação co-
meça em si mesma, com acções concretas, e irradia-se para a co-
munidade e para a sociedade, com ela servindo de exemplo para 
a rapariga. Uma questão que nos chama atenção, neste aspecto, 
é que as nossas políticas sociais já estão a criar modelos a seguir 
pela rapariga quando atingir a idade adulta. Isto quer dizer que, 
para o nosso agrado, está a crescer o conjunto de raparigas rurais 
que já não têm o casamento, muitas vezes prematuro, como seu 
horizonte. 

Por exemplo, algumas alunas com quem interagimos nos pomares 
das escolas, criados no contexto da nossa iniciativa “uma criança 
uma planta por ano”, querem ser professoras, enfermeiras ou mé-
dicas. 

Está claro que estes são os profissionais com quem lidam, de forma 
mais intensa, como resultado:

	da expansão da rede escolar e elevação dos níveis de ensino;

	da promoção das campanhas de alfabetização e de educa-
ção de adultos; bem como

	da expansão da rede sanitária e das campanhas de promo-
ção da saúde da mulher e da criança.

Nos centros urbanos, onde a exposição da rapariga a mais profis-
sões e ocupações é uma realidade, o seu leque de opções profissio-
nais é, evidentemente, muito mais vasto. 
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Como temos estado a testemunhar, porém, facto que é confirmado 
pelo nosso Povo, o desenvolvimento das zonas rurais está a criar 
condições para que a nossa rapariga no meio rural lide com uma 
crescente e diversificada tipologia de profissionais. Estes desenvol-
vimentos são salutares não só para atraí-la a permanecer na escola 
até completar cada vez mais elevados graus de formação, como 
também para nela despertar o seu talento e vocação para outras 
áreas da intervenção humana. Estes resultados alertam-nos para a 
necessidade do crescente aprimoramento da nossa praxis educa-
tiva para trazer à atenção das crianças, ainda nos primeiros anos 
da sua formação, sobre a existência na nossa sociedade não só da 
igualdade de oportunidades de acesso à formação e emprego como 
também da igualdade de oportunidades de sucesso na vida escolar 
e laboral.

Estamos aqui a advogar uma educação mais emancipatória e com 
cada vez maior capacidade de alargar os horizontes das crianças 
para a aplicação do seu talento e saber. 

*****

Ao longo do nosso processo histórico definímos a emancipação da 
mulher não apenas como uma necessidade constatada, mas, e so-
bretudo, como um imperativo para o sucesso:

	da luta de libertação nacional;

	da defesa da pátria; e 

	da consolidação da Unidade Nacional e da Paz, rumo ao nos-
so progresso e bem-estar. 

Hoje, a reflexão sobre os desafios que ainda se nos colocam rumo 
à plena emancipação da mulher sensibilizam-nos, cada vez mais:

	a sermos mais unidos, reforçando a nossa consciência de 
comunhão do destino;

	a sermos mais solidários, uns com os outros; e 
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	a sermos menos indiferentes às injustiças sociais porque o 
nosso projecto de sociedade configura um Estado de Justiça 
Social. 

Por isso, a emancipação da mulher moçambicana foi e será sempre 
uma questão crucial da agenda política na nossa Pátria Amada. 
Este é o nosso compromisso reiterado e reafirmado.

Nestes termos, estamos convictos que esta Quarta Conferência Na-
cional sobre a Mulher e Género criará mais uma oportunidade para 
reflexão: 

	sobre os avanços que registámos;

	os desafios que despontam no horizonte; e 

	sobre o caminho a seguir para a sua superação. 

Façamos desta Conferência um momento de aprendizagem e de 
reafirmação colectiva do nosso empenho na materialização da 
agenda de emancipação da mulher que a Nação Moçambicana per-
segue desde 1962. 

Com estas palavras, temos a honra de declarar aberta a Quarta 
Conferência Nacional sobre a Mulher e Género. 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Cultura moçambicana:

Um património que se enriquece e se reafirma e nos 

inspira na construção da nossa Pátria Amada 45

Desta margem do majestoso Rio Incomáti, a VODACOM, a quem 
agradecemos pelo gesto, dá-nos a oportunidade de contemplar-
mos a exemplar vida e obra de Dilon Djindji, brilhante compositor 
e intérprete da marrabenta, estilo musical enriquecedor da nossa 
moçambicanidade e um dos símbolos porque é conhecida a nossa 
Pátria Amada além fronteiras. Leitor atento das dinâmicas sociais 
e culturais do nosso Moçambique, este octogenário e imponente 
artista pode, hoje, orgulhar-se do seu rico palmarés musical e, 
sobretudo, do papel que a sua produção artística desempenha na 
educação da nossa sociedade. 

	Ele canta o amor e o orgulho pelas suas origens; e

	repreende as manifestações e comportamentos anti-sociais 
e exalta a convivência entre os Homens.

Muitos moçambicanos e cidadãos de outras partes do Mundo nunca 
pisaram as terras de Marracuene. 

Porém, conhecem-nas através dos acordes de Dilon Djindji que 
soube promover esta parcela de Moçambique como parte da pro-
moção da sua auto-estima e como contribuição para a exaltação 
dos diferentes cantos e encantos desta Pérola do Índico. 

45Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República 
de Moçambique, numa homenagem ao compositor e intérprete  Dilon Djindji.  Mapu-

to, 3 de Abril de 2009.
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É sintomático que começou por fundar o conjunto Estrela de 
Marracuene, uma estrela que lhe conduziu a um sucesso total.

Com mais de seis décadas de carreira, Dilon Djindji é um exemplo 
de longevidade nas artes em Moçambique. 

Ainda hoje continua a compor e a cantar com aquela sua voz tim-
brada e bem treinada, uma voz que já atravessou fronteiras e foi 
tornada indelével através das suas gravações. Com as oito décadas 
de vida que carrega nas costas, ele ainda continua a fazer-se aos 
palcos, com a mesma vivacidade, criatividade e vigor de sempre.

Enaltecemos a forma como este embondeiro da nossa música inte-
grou e dinamizou o projecto Mabulu. 

Mais do que um projecto de produção musical, Mabulu constitui um 
exemplo de como:

	a transmissão cultural e artística inter-geracional se 
deve processar;

	o ambiente salutar que deve ser criado; e 

	o respeito mútuo que deve prevalecer entre os artistas 
de diferentes gerações. 

Mabulu demonstrou que não há conflito entre gerações de artistas 
em Moçambique. 

Que o que há são muitas e diversificadas oportunidades para a coo-
peração e troca de experiências entre os nossos criadores de arte. 
É também assim na cultura moçambicana, pois ela não se mantém 
estática na medida em que se enriquece com novas experiências e 
saberes que os integra na sua matriz milenar.

Com a sua música, Dilon Djindji influenciou a forma de estar de 
muitos compatriotas de Marracuene e de Moçambique. 

Busquemos pois no seu exemplo, o papel da arte na formação 
e afirmação da nossa personalidade, como cidadãos e como um 
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Povo. Usando a trajectória e as mensagens que Dilon Djindji veicu-
la através das suas letras, como referência, que os nossos artistas 
se recordem sempre que têm uma responsabilidade muito grande 
quando se fazem ao palco, e mesmo fora dele. Isto é, que têm 
a responsabilidade de participar na educação da nossa sociedade 
para a preservação e promoção de valores sublimes como a auto
-estima, o decoro, a moral, a Unidade Nacional, a cultura de Paz e 
o amor e respeito pelo nosso maravilhoso Povo. 

Há um outro dado importante que ressalta da trajectória de Dilon 
Djindji: 

ele demonstrou que os moçambicanos podem ser actores activos 
na configuração da globalização como uma estrada de dois senti-
dos. Deste modo, com a nossa criação artística, como provam as 
gravações e os espectáculos realizados por Dilon Djindji, em dife-
rentes partes do mundo,  nós temos uma contribuição a dar ao res-
to da Humanidade e ela também espera de nós essa contribuição. 
Que a sua longevidade e persistência na carreira musical sirva de 
exemplo para outros moçambicanos.

*****

Ao exaltarmos a vida e obra de Dilon Djindji, queremos deixar ins-
crita a nossa saudação e elogio à valiosa contribuição das diferen-
tes gerações de artistas musicais moçambicanos. Como ele, esses 
compatriotas encontram neste género de criação artística um me-
canismo para colocarem diferentes tradições e formas de ver o 
mundo em diálogo com as cosmogonias de outros moçambicanos. 

Neste processo, essas tradições enriquecem-se mutuamente e, 
no seu conjunto, constituem-se nos pilares da moçambicanidade. 
Graças à arte musical tem assim sido possível às nossas tradições 
transporem as barreiras locais para serem apropriadas por todos 
nós, como fundamentos da Unidade Nacional. 

Como é do nosso domínio, a música é um importante ingrediente da 
indústria de entretenimento. Na verdade, com os seus instrumen-
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tos musicais, os nossos artistas abrilhantam convívios familiares, 
festas da aldeia ou cerimónias públicas. Isto é muito importante e 
deve continuar. Porém, hoje precisamos de dar um novo salto, as-
sumindo a música como um dos integrantes das indústrias culturais 
e, por isso, importante factor de criação de riqueza e bem-estar 
dos artistas e do nosso Povo. Deste modo, os artistas são chamados 
a darem a sua valiosa contribuição para o sucesso da nossa Agenda 
Nacional de Luta contra a Pobreza. Eles devem assumir um papel 
de grande relevo:

	para a promoção do bom nome desta Pérola do Índico;

	para acrescentarem valor às nossas vantagens competitivas; 
e

	para mobilizarem toda a Nação para manter a sua certeza 
de que estamos e continuaremos a vencer a fome e a pobre-
za nesta Pátria de Heróis.

Recordemo-nos que os turistas que nos visitam não querem apenas 
as nossas boas praias e a já famosa gastronomia moçambicana. 
Eles também querem deleitar-se com a nossa criação artística que 
já atravessou fronteiras, graças ao talento criatividade e trabalho 
de compatriotas do quilate de Dilon Djindji.

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Promoção Cultural:

Factor essencial no resgate da nossa auto-estima para 

impulsionarmos a luta contra a pobreza46

É com grande honra e enorme júbilo que presidimos hoje à 
cerimónia de reabertura, neste buliçoso e histórico Bairro do 
Xipamanine, dum tomo da grandiosa epopeia da nossa afirmação 
como homens e mulheres, orgulhosos da sua cultura e história. 
Envoltos de emoção, também estamos, ao ver uma audiência onde 
despontam personalidades, de diferentes gerações que, durante 
décadas, viveram e participaram intensamente:

	na reapropriação e revalorização da nossa cultura, sentido e 
orgulho de moçambicanidade, não apenas advogando esses va-
lores como também interiorizando-os e promovendo-os;

	personalidades que, apesar das restrições impostas à progres-
são social dos africanos, pelo sistema de dominação estrangei-
ra, consentiram sacrifícios para assegurar a sua própria forma-
ção e a de outros compatriotas;

	homens e mulheres que, com muita argúcia e sentido de opor-
tunidade, souberam aproveitar as poucas aberturas que o co-
lonial-fascismo consentia para embaraçá-lo e exigir os direitos 
cívicos que aquele regime proclamava que a eles eram exten-
sivos;

	compatriotas que mesmo sob a vigilância da sanguinária polícia 
política do regime colonial fascista, e correndo riscos de prisão, 

46Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da república 

de Moçambique, por  ocasião da inauguração do Centro Cultural Municipal de Maputo, 

N’tsindza. Maputo, 7 de Novembro de 2006.



209

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

tortura e morte, acarinharam e deram força às labaredas da 
nossa libertação.

Esses homens e mulheres foram os impulsionadores e pilares de 
duas organizações de grande relevo na nossa História, que aqui 
funcionaram. 

Referimo-nos ao Centro Associativo dos Negros da Colónia de Mo-
çambique, ou simplesmente o Centro, e ao Núcleo dos Estudantes 
Secundários Africanos de Moçambique, NESAM, ou simplesmente o 
Núcleo. 

*****

Gostaríamos de saudar a bravura e a visão dos homens e mulheres 
que constituíram o Centro Associativo dos Negros da Colónia de 
Moçambique, cujo percurso e relações com organizações similares 
da época já nos foram oferecidos pelos oradores que nos precede-
ram. O facto de se poderem reunir, em sede própria, escolher a sua 
direcção e terem uma agenda de trabalhos era um acto de cora-
gem que testava os limites da abertura política do regime colonial-
fascista. A sua bravura viria a conhecer novos contornos quando 
o Centro passou a albergar o Núcleo dos Estudantes Secundários 
Africanos de Moçambique, NESAM. 

A visão dos fundadores do Centro foi sublinhada pela prioridade 
que deram à educação como um objecto social de destaque da sua 
agremiação. Esta primazia partia do reconhecimento de que o do-
mínio da ciência e da técnica eram factores incontornáveis:

	na reafirmação da personalidade dos moçambicanos;

	na conquista da sua dignidade; e

	no lançamento das fundações para o resgate da sua auto-esti-
ma, rumo à libertação total da terra e dos homens, desta nossa 
bela Pérola do Índico.
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Sob a égide do Professor Samuel Dabula, o Centro também encetou 
uma enérgica acção de valorização do nosso canto e dança, das 
artes cénicas e da poesia entre outras actividades do nosso vasto 
e rico património cultural. Estão vivos na memória de muitos aqui 
presentes, os eventos de animação cultural, com destaque para o 
programa Keti-Keti e o lendário conjunto Djambu. 

O Professor Dabula, carismático, multi-talentoso e patriota recto, 
tinha a grande virtude de fazer a ponte entre os jovens, em quem 
incutia o orgulho pela sua cultura, e os adultos, sócios do Centro.

*****

Neste local, e com o apoio dos sócios do Centro, funcionou o NESAM, 
organização cuja fundação foi impulsionada por Eduardo Chivambo 
Mondlane, o inesquecível arquitecto da nossa Unidade Nacional. 
No ano de 1949, de férias escolares a Moçambique,  e inspirando-
se no espírito do associativismo da Juventude do ANC, da África do 
Sul, Mondlane teve um papel preponderante para levar os jovens a 
enquadrarem-se numa associação juvenil para realizarem os seus 
sonhos colectivos. 

O Núcleo, cujo primeiro Presidente foi Herbert Stefan Matola, con-
tou ainda, no conjunto dos seus primeiros membros, com Georgete 
Libombo, Cristina Tembe e Almeida Penicela. Jovens estudantes 
secundários vindos de diferentes pontos de Moçambique, como 
Mariano de Araújo Matsinhe, de Tete, trouxeram um outro tipo de 
experiências para o enriquecimento das intervenções do NESAM. 

Esta organização estudantil ocupava-se de várias actividades de 
carácter social. Para além das explicações que os alunos das clas-
ses mais adiantadas davam aos seus colegas das classes inferiores, 
o NESAM abriu a terceira e a quarta classes nocturnas gratuitas, 
sendo os professores os próprios membros desta organização juve-
nil, em regime de voluntário. 

Mais tarde, pôs igualmente em funcionamento o primeiro e o se-
gundo anos dos liceus, para adultos, também gratuito e em regime 
de voluntário. 
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Para além disso, e em complemento às actividades desenvolvidas 
sob a direcção do Professor Dabula, o NESAM promovia actividades 
culturais que incutiam, nos jovens, não só a sua auto-estima e 
o orgulho pela sua moçambicanidade mas também, e sobretudo, 
uma revolta interior contra a assimilação. Alguns dos presentes 
recordam-se:

	dos acesos debates sobre questões de identidade, inspirados 
na matriz africana;

	dos saraus de poesia; e 

	das sessões de canto e dança africanos.

A actividade política discreta fazia igualmente parte integrante 
da agenda do Núcleo e a sua execução levou a uma confrontação 
directa entre esta organização estudantil e as autoridades colo-
niais fascistas. Trata-se de autoridades cruéis e poderosas que de-
tinham:

	um sistema de espionagem e de repressão de todas as vozes 
discordantes; e

	um sistema de administração com capacidade para alicia-
mento, chantagem e para o fomento de divisão e de des-
confianças entre os membros das organizações que conside-
ravam hostis.

Porém, o NESAM persistiu com a sua agenda e ela própria agigan-
tou-se e enraizou-se no seio da juventude estudantil, para abalar 
as fundações do regime. Eduardo Mondlane destaca o surgimento, 
através do NESAM, “de uma nova geração de insurrectos activos e 
determinados a lutar pelos seus próprios meios e não dentro dos 
parâmetros impostos pelo governo colonial. Eles estavam em posi-
ção de examinar os três aspectos essenciais da sua situação: 

	a discriminação racial e a exploração dentro do sistema co-
lonial; 

	a real fraqueza do colonizador; e
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	a evolução social do homem em termos gerais, bem assim o 
contraste entre a emergência da luta dos negros em África e 
na América e a resistência muda do seu próprio povo”.

Efectivamente, o Núcleo complementou as actividades desenvolvi-
das pelo Centro, imprimindo um maior dinamismo na sua execução 
e confrontando-se, de forma aberta, com o regime, apesar dos 
apelos à calma e paciência dos pais destes jovens, que eram mem-
bros do Centro. Por isso, o NESAM logrou muitos sucessos na revalo-
rização da moçambicanidade, frustrando, deste modo, o cerne das 
políticas de assimilação de levar os estudantes africanos a despre-
zarem e a abandonarem a sua própria identidade. Para além disso, 
o Núcleo constitui-se numa verdadeira forja de nacionalistas, ten-
do, do seu seio, emergido alguns dos mais valorosos combatentes 
da luta de libertação nacional, tanto na acção directa como na luta 
clandestina.

*****

O N’tsindza, Centro Cultural Municipal, herda todo este patrimó-
nio político, histórico e cultural para o documentar, preservar e 
divulgar. 

O segundo desafio que se coloca a este Centro Cultural, no pre-
sente e no futuro, é o de promover e liderar a animação cultural, 
abrindo espaço para o diálogo entre gerações, para a partilha des-
se rico testemunho que as novas gerações, do Rovuma ao Maputo 
e do Índico ao Zumbo, devem herdá-lo, com muito orgulho. Sauda-
mos, por isso, os antigos membros que na sua mensagem assumem 
o compromisso de darem o seu contributo na dinamização das ac-
tividades deste Centro. 

*****

	No passado, a partir deste local, resgatámos a nossa auto
-estima para lutar e vencer a dominação estrangeira. 

	Que hoje, resgatemos a nossa auto-estima para lutar e vencer  
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o impiedoso flagelo chamado pobreza. 

	Ontem engajamo-nos na luta contra a dominação estrangei-
ra, certos de que a razão nos assistia e a vitória estava ao 
nosso alcance. 

	Hoje, a razão também está do nosso lado porque o direito 
de não sermos pobres é um dos direitos humanos mais im-
portantes. 

	Hoje, as mesmas convicções que nos levaram à vitória sobre 
a dominação estrangeira se impõem:

o Nós podemos vencer a pobreza na nossa Pátria Ama-
da.

o Nós vamos vencer a Pobreza nesta Pérola do Índico. 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Património Histórico e Cultural:

Fonte de auto-estima e de inspiração na luta contra a 

pobreza47

Constitui para nós, motivo de muito júbilo associarmo-nos à inau-
guração desta Mesquita, reduto e reconhecido espaço de educação 
cívica e moral de um importante segmento da nossa sociedade. 

Queremos, em particular, felicitar a comunidade muçulmana e a 
sua liderança por terem concluido, com êxito, as obras de restauro 
e ampliação desta Mesquita para lhe conferir a magna estatura 
arquitetónica que hoje temos a ocasião de testemunhar.

A obra que hoje inauguramos está carregada de um simbolismo que 
transcende o valor emblemático do culto para os muçulmanos. Ela 
convida-nos à reflexão sobre a nossa capacidade de encontrar na 
fé a inspiração para a criação. 

Num universo mais amplo, é um convite à reflexão sobre a capaci-
dade dos moçambicanos de criar sobre os escombros do passado. 
Quantas obras de magnitude como esta podemos edificar no nosso 
Moçambique se acreditarmos na nossa capacidade de realização?

Inspirando-se nas linhas arquitectónicas originais da casa de culto 
que se ergue neste torrão desde os finais do século XIX, esta Mes-
quita, hoje inaugurada, vem dar mais vida e cor à nossa cidade. 
Trata-se de uma cidade que a mesquita original acompanhou o seu 

47Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da inauguração da Mesquita da Baixa da Cidade. Maputo, 22 de 

Setembro de 2005.
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crescimento, expansão e afirmação, com uma identidade própria: 
cidade das acácias e das jacarandás, da mescla de culturas, culi-
nárias e saberes. 

Esta Mesquita, que se apresenta hoje com uma nova roupagem, 
volta, de forma mais viva, a reclamar o seu lugar e atenção no 
firmamento histórico e cultural desta Pérola do Índico. Ergue-se, 
igualmente, para ocupar o espaço que lhe é devido nos guiões e 
itinerários turísticos. Por isso, não é apenas a comunidade maome-
tana que está hoje em festa. 

Esta celebração cobre a todos nós, citadinos de Maputo, cidadãos 
de Moçambique. O património edificado, de que esta mesquita é 
exemplo, encerra um passado rico que temos razões fortes para 
o honrar e preservar. É honrando esse passado que celebramos o 
presente com maior orgulho e sentido de história. 

É celebrando o presente com claras referências do passado que 
melhor projectamos o futuro que queremos construir. Neste prisma, 
cada obra de restauro do nosso património edificado, cada resgate 
e destaque de um local e data do nosso percurso político, histórico 
e cultural, cada sistematização de documentação do nosso passado 
e presente, é algo que nos deve orgulhar, porque enaltece a nossa 
contribuição no desenvolvimento da Humanidade.

Nós, moçambicanos, unidos do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao 
Índico, temos, distintos participantes nesta cerimónia, imenso or-
gulho pela nossa diversidade cultural. 

Temos sempre presente que as nossas culturas se mesclam e se 
entrelaçam para tornar este Moçambique mais belo e para os seus 
cidadãos se sentirem mais ditosos por o ter como sua pátria. A nós 
a experiência ensina que esta diversidade cultural tem vindo a jo-
gar um papel importante na luta pela afirmação da nossa dignidade 
como um Povo, no concerto das nações. 

Foi em resposta ao  chamamento do coração e alma moçambica-
nos, que nos engajamos em várias frentes para nos vermos livres 
da dominação estrangeira. Nas várias culturas, línguas, religiões, 
saberes e experiências, encontramos a força e buscamos a certeza 
da nossa vitória. 
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Connosco transportávamos o pulsar deste nosso rico Moçambique, 
empobrecido por essa dominação estrangeira. 

Fomos capazes de transpor todas as barreiras até à proclamação da 
nossa independência nacional, em 1975, porque sentíamos que as 
diferenças que trazíamos reforçavam a nossa certeza de que Mo-
çambique é de todos nós e todos somos responsáveis pelo seu futu-
ro melhor. Fomos, como moçambicanos, aprofundando relações de 
fraternidade, irmandade e solidariedade, esteio no qual essa alma 
moçambicana se expandiu e assumiu um papel de cada vez maior 
relevo no coração de todos nós, na reconstrução nacional e defesa 
da nossa soberania ameaçada.

Hoje, somos todos de novo chamados a rededicarmo-nos, com 
maior vigor ainda, à construção deste nosso belo Moçambique. 

Neste sentido, inspirando-se nos princípios revelados por Allah, no 
Sagrado Alcorão, a comunidade muçulmana é chamada a assumir 
um papel preponderante, na promoção da Unidade Nacional, da 
moçambicanidade, da consolidação da paz e da valorização do te-
cido ético e moral. Os crentes desta religião são, igualmente, cha-
mados e encorajados a multiplicar iniciativas de carácter econó-
mico e social, à extensão e largura deste nosso Moçambique, para 
contribuir no esforço de combate contra a pobreza em que todos 
estamos empenhados. O nosso Programa Quinquenal dá destaque 
particular à parceria com as confissões religiosas nesta Agenda Na-
cional e cabe a cada um de nós ocupar o espaço que nos é reser-
vado nessa agenda. 

A nossa presença neste acto serve para encorajar e estimular essas 
parcerias em prol do bem-estar espiritual e material dos moçam-
bicanos.

Para terminar, gostaríamos de reiterar as nossas felicitações pelo 
restauro desta obra de arte, uma referência histórica, cultural e 
turística de Moçambique. Que esta iniciativa seja um exemplo a 
seguir por todos nós. 

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Malangatana:

O filho prodigioso que Matalana gerou48

Convergimos de vários pontos da nossa Pátria Amada e do Mundo 
para, aqui em Matalana, participar na homenagem ao Grande Mes-
tre que este belo torrão de Moçambique gerou. 

Referimo-nos a este homem de olhar imponente e penetrante, de 
uma voz timbrada, livre e libertadora, um homem humilde, gene-
roso e de fácil trato. 

Referimo-nos ao Grande Mestre Malangatana Valente Ngwenya. 

A composição tão diversa da audiência que testemunha este acto, 
reflecte as múltiplas facetas do homenageado. Ele é pintor, escul-
tor, poeta, dançarino, dinamizador das artes e cultura, político e 
promotor da paz e da harmonia entre os homens e uma    perso-
nalidade de intervenção substantiva, só para mencionar algumas 
dessas facetas. 

	A composição tão diversa desta audiência reflecte ainda o 
facto de, há muito que Malangatana Valente Ngwenya, ter 
elevado o seu nome para além de Matalana; 

	Reflecte, igualmente, a simpatia que ele granjeia em Mo-
çambique e no resto do Mundo. 

Malangatana Valente Ngwenya nasceu há 70 anos, e hoje é um ho-
mem do Mundo:

	Sendo ele de Matalana já não pertence, de todo, a Matalana;

48Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na cerimónia de homenagem ao Grande Mestre Malangatana pelos seus 70 

anos. Matalana, 7 de Maio de 2006.
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	Sendo ele de Moçambique, já não pertence apenas a esta 
Pérola do Índico; 

	Malangatana pertence a África; 

	Malangatana pertence a todos os povos do mundo e a sua 
arte é Património da Humanidade. 

A sua trajectória começou nestas terras de Matalana das quais ele 
nunca se desligou. 

Por isso, é feliz, louvável e salutar a decisão que se tomou de se 
realizar esta homenagem, exactamente onde tudo começou. 

Como a esmagadora maioria das crianças de Matalana, do seu tem-
po, Malangana iniciou o seu processo de socialização no sistema de 
valores da sua comunidade envolvendo-se em várias actividades 
indutoras:

	enchotou galinhas que tentavam debicar os cereais que a 
mãe reparava ou a comida já pronta nos pratos;

	apascentou cabritos, montou armadilhas, experimentou e 
saboreou diferentes frutos silvestres; e

	graduou-se, depois, para pastor de bovinos, aprofundando 
os seus conhecimentos sobre o meio ambiente e as dinâmi-
cas sociais locais.

Neste processo de absorção dos valores da sua comunidade:

	familiariza-se com as diferentes instituições locais;

	descobre os critérios e os fundamentos da hieraquização, 
dentro da sua comunidade;

	interioriza as tradições, as lendas e os mitos da sua comuni-
dade, através das canções, estórias e provérbios.
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O seu pai era mineiro e passava longos períodos afastado da sua 
família. Por isso, Malangatana cresce muito ligado à sua mãe,

de quem aprecia o desenho e as cores com que decorava cabaças 
ou bordava cintos de missangas. 

Em 1947, sua mãe adoece e Malangatana, na tenra idade dos onze 
anos, vê-se na contingência de apoiar a médica tradicional que 
a trata. Neste processo, ele acaba por se inserir nos segredos e 
misticismos desta medicina milenar, um dos componentes da nossa 
rica e dinâmica diversidade cultural.

São estes saberes, experiências e convivências, adquiridos no pro-
cesso de socialização, que terão contribuido para: 

	lhe conferir o cunho artístico que hoje o notabiliza;

	a empatia pelo Povo Moçambicano que demonstra; e

	o espírito de perseverança que o caracteriza. 

*****

À sua personalidade social, em formação, Malangatana agrega a 
formação escolar, entrando, aos nove anos, na Escola da Missão 
Suiça na Matalana. 

Aqui aprende a ler e a escrever, em ronga, e inicia-se na religião e 
no canto coral. 

Com o encerramento da sua escola, no quadro da aplicação dos 
acordos entre Portugal e a Santa Sé, Malangatana tem então que se 
transferir para a Escola da Missão Católica em Bulázi. Aqui, depois 
de concluir a terceira classe rudimentar, em 1948, parte para a 
então cidade de Lourenço Marques.

Cedo, Malangatana descobriu que a luzidia cidade não se traduzia 
em vida fácil para todos. Porém, ele não se deixou intimidar nem 
desistiu. Embrenhou-se na dura batalha de ganhar a vida, conse-
guindo o primeiro emprego no quintal como criado de crianças. 
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Depois de trabalhar em vários quintais como empregado domés-
tico, em 1953 conseguiu emprego de “apanha-bolas” no Clube de 
Ténis de Lourenço Marques. 

Da cave deste clube, onde vivia, Malangatana revela-se amante 
das artes, das cores e da beleza, puxando para si os dotes artísticos 
que antes vira em sua mãe, aqui em Matalana. 

Era na esteira da prossecução da sua exposição às coisas da arte 
que aproveitava os restos das fitas e dos enfeites das festas do 
Clube para embelezar o seu quarto, material que se juntava aos 
recortes de revistas e fotografias já estampados nas paredes. Pou-
co depois, usando aguarelas, também se iniciava no desenho e na 
pintura. 

Acreditando em si e na sua capacidade de vencer desafios, Malan-
gatana iniciava assim, o seu itinerário como artista plástico. Nos 
anos 60 ganha notoriedade. Aliás, a sua primeira individual moti-
vou espanto e admiração em Lourenço Marques.

As suas telas, não muito tempo depois, inundam o panorama pic-
tórico moçambicano, africano e mundial com um novo e poderoso 
imaginário. Porém, para Malangatana, o artista não devia estar 
alheio ao sofrimento do Povo que lhe inspirava: 

devia ser um actor activo no processo de mudanças. Para ele, a 
arte não devia ser apenas um produto para deleite: devia ser um 
instrumento de intervenção política e de mobilização de consciên-
cias e vontades. 

É, em defesa destes princípios e convicções que se junta à rede 
clandestina da FRELIMO, criada pelos guerrilhairos que integravam 
a Quarta Região, que englobava as Províncias de Inhambane, Gaza 
bem como a Província e Cidade de Maputo. 

Em 1965, Malangatana Valente Ngwenha é preso pela PIDE, junta-
mente com outros nacionalistas. Liberto, e apesar de estar sob vi-
gia da sanguinária polícia política colonial, ele organiza o primeiro 
festival de arte aqui em Matalana, explorando, deste modo, mais 
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uma oportunidade para despertar, nos seus conterrâneos, a cons-
ciência de que tinham uma cultura tão rica e dinâmica como qual-
quer outra do mundo. É também neste contexto que deve ser vista 
a sua participação, em 1972, como actor, dançarino e intérprete 
musical na peça teatral Os Noivos ou a Conferência Dramática so-
bre o lobolo, de Lindo Hlongo.

Assumindo-se comprometido com a liberdade do Povo Moçambica-
no, Malangatana recusa-se a participar em exposições conotadas 
com a opressão dos Povos, em Moçambique e no estrangeiro. A 
combinação da sua bravura e das investidas e chantagens da PIDE 
contra si agigantaram o seu nome à dimensão e imagem da sua 
obra. Por isso, o seu nome e a sua obra se destacam no processo da 
nossa libertação e no resgate da nossa auto-estima.

*****

Estamos diante desta figura tutelar e emblemática da nossa pin-
tura, da nossa cultura e da nossa moçambicanidade. Estamos pe-
rante um homem que tem uma biografia gigantesca e uma galeria 
que exibe diplomas e medalhas nacionais e estrangeiras em reco-
nhecimento da sua contribuição nas diferentes esferas da vida, no 
nosso Moçambique e no mundo. Uma biografia que estas singelas 
palavras apenas destacaram algumas das muitas nervuras. 

O gigantismo da sua figura e a genialidade da sua obra são reco-
nhecidos em todos os quadrantes do mundo. A sua obra galgou 
fronteiras para muito longe de Matalana. 

O mundo inteiro aplaude e se curva perante a originalidade dos 
seus quadros e perante o poderoso imaginário que revelam. Porém, 
todos estes predicados entram em contraste com o próprio home-
nageado. Trata-se de um homem humilde e generoso:

	só a sua humildade e generosidade é que lhe impelem nesta 
incansável perseguição do sonho de Matalana. Referimo-nos 
ao projecto cultural que ele aqui impulsiona; 

	com a participação de muitos colaboradores, alguns dos 
quais anónimos;
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	só a sua humildade e generosidade é que lhe animam no seu 
projecto em que inicia as crianças do seu bairro, nas artes 
e cultura.

Enfim, a sua humildade e generosidade serviram de magneto para 
atrair e aglutinar uma audiência de composição tão diversa. Eis-
nos, pois Malangatana Valente Ngwenya, todos aqui. Aqui estamos 
para te homenagear pelos teus setenta anos. Melhor dito, nós es-
tamos aqui para sermos homenageados pela tua obra e pelo teu 
exemplo.

	Khanimambo Grande Mestre Malangatana;

	Khanimambo Matalana por este filho prodigioso que geraste 
para Moçambique, para África e para o Mundo;

	Khanimambo Sinkwenta Gelita Mhangwana, companheira 
inseparável do Grande Mestre.

Muito obrigado pela vossa atenção.



223

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Fotografia:

Reflexo da realidade que espelha parte dela49

Costuma-se dizer que recordar é viver e esta exposição é um exem-
plo eloquente da aplicação desse adágio popular. Por isso, cada 
uma das fotografias aqui expostas faz-nos rememorar as diferentes 
facetas do contacto que realizamos com o nosso maravilhoso Povo, 
a maior riqueza desta Pátria de Heróis. 

	Nestas fotografias vimos estampado no semblante dos nossos 
compatriotas o seu orgulho de serem moçambicanos atra-
vés, por exemplo, das cerimónias de evocação dos espíritos, 
das danças e de outras manifestações culturais;

	Nestas fotografias encontramos registado o sentido de auto
-estima dos nossos concidadãos, a força motriz que nos im-
pele para o reforço da nossa auto-confiança, para a criativi-
dade, inovação e aumento da produção e da produtividade;

	Encontramos nestes quadros, enfim, imagens vivas sobre 
como os moçambicanos, homens e mulheres, no campo e na 
cidade, assumem que a luta contra a pobreza é a sua agenda 
do quotidiano e como estão a registar progressos nessa luta.

*****

As fotografias aqui expostas são o reflexo da Presidência Aberta e 
Inclusiva mas, de forma alguma, elas poderiam reflectir toda essa 
complexa e multidimensional realidade. A Presidência Aberta e In-

49Comunicação de Sua Excelência, Armando Emílio Guebuza, Presidente da República 

de Moçambique, na cerimónia de abertura da Exposição sobre Presidência Aberta e 

Inclusiva. Maputo, 13 de Novembro de 2009.
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clusiva, como as suas réplicas ao nível local, é um modelo de go-
vernação que se baseia no espírito aberto dos nossos dirigentes, na 
sua vontade de interagir e de aprender do nosso Povo e de galvani-
zá-lo a registar mais sucessos nas suas actividades do quotidiano. 

A Presidência Aberta e Inclusiva assenta no diálogo e, inspirando-
se na nossa auto-estima, promove a busca de soluções locais para 
os problemas locais. Porque ela contribuiu para a formulação de 
uma visão comum tem a grande virtude de cristalizar referências 
comuns sobre o nosso percurso, os desafios do presente e os meca-
nismos para superá-los para que juntos continuemos a construir o 
nosso futuro cada vez melhor.

A maioria das fotografias aqui expostas têm como enfoque a in-
teracção directa com o nosso Povo no campo onde produz bens 
essenciais para consumo e para alimentar os centros urbanos.  São 
valiosos retratos de como o nosso Povo vai ganhando a batalha 
contra a prática de mão estendida e assumir-se com crescente 
convicção que  com as suas mãos dextras e inteligência pode e 
está a vencer a pobreza. A forma como se está a diversificar as 
actividades sociais e económicas no meio rural surge bem patente 
nesta exposição. De igual modo, vemos como a chegada da energia 
eléctrica é celebrada e como ela e outras infra-estruturas sociais 
induzem uma nova dinâmica na vida das nossas comunidades. 

Nos últimos quase 5 anos, a Presidência Aberta e Inclusiva enri-
queceu os diferentes mecanismos de diálogo que estabelecemos, 
por exemplo, com diferentes segmentos da sociedade civil. O Me-
canismo Africano de Revisão de Pares e os Conselhos Consultivos 
são exemplos que se juntam aos fóruns já existentes como são os 
casos do diálogo com os nossos parceiros sociais, os sindicatos e os 
empregadores, bem como o diálogo com o sector privado. Os en-
contros regulares com profissionais e outras personalidades enqua-
dram-se e sustentam-se na Presidência Aberta e Inclusiva. Para nós 
o dialogo, nada pode substituir o dialogo, a auscultação e a busca 
de conselhos quando se pretende uma boa governação, uma go-
vernação virada para dar resposta aos interesses desses diferentes 
segmentos da nossa sociedade, ao nosso Povo. Esta é uma pratica 
que integra a nossa cultura política e que queremos ver alargada, 
enriquecida e mais diversificada. 
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O Livro:

Fonte do conhecimento para produção de mudanças 

positivas na Sociedade50

É enorme o prazer que nos invade e imensa a satisfação que sen-
timos por testemunhar o lançamento do primeiro volume da auto-
biografia:

	do nosso companheiro de armas;

	diplomata de primeira água;

	Estadista de grande craveira; e 

	promotor da paz e estabilidade em Moçambique, em África 
e no mundo. 

Queremos felicitar-lhe, Caro Presidente Chissano, por, depois de 
tantos anos:

	de concepção;

	de busca;

	de selecção; e 

	de triangulação de factos, ter vertido uma parte das suas 
memórias para um suporte duradouro como este com que 
nos brinda hoje. 

Por isso, estamos aqui para expressar a nossa alegria e, sobretudo, 
para partilhar este momento muito especial na sua vida, conhecida 
50Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 
Moçambique, no lançamento da obra “Vidas, Lugares e Tempos” de Joaquim Alberto 
Chissano. Maputo, 29 de Março de 2011.
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que é a importância do livro na sociedade. Editar uma auto-bio-
grafia é um privilégio ímpar e contar nesse exercício com o apoio 
de familiares e pessoas amigas, que dela também se apropriam 
considerando-a “nosso livro”, é um privilégio ainda maior. 

Sabemos que esses agradecimentos já foram dirigidos mas quere-
mo-nos associar a eles. Assim, queremos saudar a também nossa 
companheira de armas, a nossa compatriota Marcelina Chissano, 
os filhos e os netos pelo encorajamento e apoio que concederam 
ao Presidente Chissano para que esta obra conhecesse a luz do dia. 
Escrever é um exercício solitário e calculamos que tiveram que lhe 
compreender nas vezes que teve que se isolar do resto da família 
para produzir mais períodos, parágrafos e capítulos. 

As nossas felicitações são extensivas à Vovó Mariana e a todos 
aqueles que emprestaram o seu testemunho e lhe apoiaram na sis-
tematização dos dados reunidos na obra que justifica a cerimónia 
desta noite. 

Uma palavra de gratidão vai para o Vovó Alberto Chissano, o Guid-
janyani, nome porque era conhecido antes do baptismo, por ter 
iniciado o nosso companheiro de armas no nacionalismo, usando 
o artigo do jornal, reportando o início da formação superior de 
Eduardo Mondlane. O muito obrigado do próprio Presidente Chis-
sano sobre este artigo e o seu efeito político sobre si parece estar 
patente no abraço efusivo e caloroso com o seu pai na fotografia 
na página 114 desta obra! 

*****

Cientes do seu papel no enriquecimento da nossa História, os com-
batentes da Luta de Libertação Nacional têm publicado as suas 
memórias. Agrada-nos e enche-nos de orgulho que este processo 
tenha começado. Queremos usar desta oportunidade para enco-
rajar outros compatriotas nossos, que não estiveram envolvidos 
na Luta de Libertação Nacional, a seguirem o exemplo dos liber-
tadores da Pátria, trazendo-nos mais publicações sobre os proces-
sos políticos, económicos e sociais dos últimos 36 anos da nossa 
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História. Como é do domínio público, o livro facilita a transmissão 
do conhecimento quer do ponto de vista intra-geracional e entre 
diferentes grupos etários quer entre uma nação e outra, ganhando 
no processo, a Humanidade inteira. 

Esta cerimónia de lançamento de Vidas, Lugares e Tempos, consti-
tui-se num acto que, em si mesmo, pode contribuir para fomentar 
uma maior aproximação dos nossos compatriotas ao livro e incen-
tivar a sua leitura. Nós apregoamos que a leitura de um livro tor-
na-se um exercício indispensável em qualquer momento da nossa 
vida e não pode ser substituído, mas complementado pela rádio, 
televisão e outras tecnologias de informação e comunicação. Ler, 
caros compatriotas, faz bem a todos e a cada um de nós.

Numa instituição como aquela que nos acolhe hoje, a leitura não 
se destina apenas para se sair bem nos testes. Serve também, e 
sobretudo, para construir cidadãos do futuro, dotados de capaci-
dades e habilidades para continuarem a aprender depois da sua 
graduação, para continuarem a auto-superar-se e assim enfrenta-
rem, com maior sucesso ainda, os múltiplos e complexos desafios 
de servir o nosso maravilhoso Povo, com tacto, profissionalismo e 
sentido patriótico, sempre imbuídos de auto-estima. Neste con-
texto, recomendamos a todos, especialmente à nossa juventude, 
a apropriarem-se do conhecimento que o livro nos pode transmitir 
tanto do ponto de vista sistemático, através das nossas instituições 
de ensino, como do ponto de vista informal, através da leitura 
extensiva. 

Queremos uma vez mais felicitar o Presidente Chissano por esta 
obra que termina com a sua chegada a Dar-es-Salaam, constituin-
do-se num aperitivo do que ainda está por vir. Aguardaremos an-
siosa e impacientemente pelos próximos volumes que nos promete 
no final deste livro. Reiteramos a nossa expressão de gratidão ao 
Presidente Chissano por nos ter presenteado com esta obra.  

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Abílio Soeiro:

Um compatriota prodigioso que se entrelaça com ou-

tros extraordinários deste planeta51

Reunimo-nos neste majestoso e bem engalanado espaço para cele-
brarmos a vida de um talentoso, prodigioso e empreendedor com-
patriota, um homem que tem sabido dar sentido e expressão à 
sua vida, vivendo-a intensamente e temperando-a com qualidade, 
resultante do seu trabalho e da sua capacidade de vencer obstá-
culos. 

Esta obra, que transforma em verbo impresso a sua experiência e 
percurso, e em imagens o que para os circunstanciantes de então 
foram gravações fugazes na retina, leva-nos a percorrer esses tem-
pos e a partilhar esses momentos que marcaram a sua vida e que 
hoje integram a sua galeria de saberes e experiências. Na verdade, 
estão inscritos nesta obra exemplos de auto-estima, de espírito 
empreendedor, de sentido de pátria e de solidariedade com outros 
povos do mundo. Os prémios e as outras formas de reconhecimento 
com que tem sido agraciado bem como as amizades que este com-
patriota prodigioso entrelaça com outros extraordinários homens e 
mulheres deste mundo testemunham a consideração e o respeito 
que granjeia mesmo fora das fronteiras desta Pérola do Índico. 

Vemos como Abílio Soeiro, desde a sua infância, passando pela vida 
profissional de assalariado e por conta própria, até à sua filiação 
em organizações filantrópicas, se define como pessoa de bem, 
como pessoa que quer o bem para os outros. É neste contexto que 
ele espelha o que deve ser um moçambicano de valor, compro-
51Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 
Moçambique, na cerimónia de lançamento da obra “Obrigado Mandela”, de Abílio Soeiro. 
Maputo, 18 de Julho de 2013. 
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metido com a auto-superação constante para a melhoria das suas 
condições de vida e criação do bem-estar dos outros. 

É no pedestal destas suas qualidades imanentes que brota, floresce 
e se consolida a sua amizade com o ícone da luta contra o Apartheid 
e pela dignidade dos homens e mulheres de todo o nosso Planeta, 
Nelson Mandela. É também neste pedestal que a sua bem urdida 
tessitura, “Obrigado Madiba”, reverbera na África do Sul, em Mo-
çambique e em todo o mundo, neste dia 18 de Julho, um dia muito 
especial na vida do expoente máximo da luta contra o Apartheid, 
uma data que será celebrada para todo o sempre. É ainda neste 
contexto que todos aceitamos o convite que Soeiro nos formulou 
para nos prostrarmos perante a figura deste carismático líder que 
sonhou com uma Nação Arco-íris e inspirou o seu Povo para traduzir 
esse sonho em realidade. 

Ao repetirmos “Obrigado Madiba”, acrescentamos, “Obrigado Soei-
ro”, por nos ter aqui reunido para nos curvamos perante a eminen-
te figura de Nelson Mandela, perante um legado que transcende as 
fronteiras da África do Sul. 

Também dizemos “Obrigado a todos pela vossa 
atenção” e por terem aceite participar nesta dupla 

homenagem.
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Escrita e literatura:

Fontes de reforço da auto-estima entre os falantes de 

uma língua52

É para nós motivo de muita satisfação tomar parte nesta cerimónia 
de lançamento do Memorial comemorativo das bodas de prata da 
Associação dos Escritores Moçambicanos, uma cerimónia carregada 
de simbolismos, emoções e recordações. Deslizar os nossos olhos 
por este Memorial leva-nos a viajar pelo tempo e a entrar em con-
tacto com figuras de proa da literatura moçambicana que estive-
ram no epicentro do movimento que impulsionou o nascimento e 
a afirmação desta associação no firmamento cultural nacional. O 
exercício de folhear este Memorial leva-nos a aquilatar alguns dos 
desafios que esta associação enfrentou ao longo dos seus 25 anos 
de vida e para apreciar a multiplicidade de actividades que vem 
desenvolvendo. Sobretudo, e tendo em presença esses constrangi-
mentos, conseguimos vislumbrar como a auto-estima constituiu-se 
na força motora para os sucessos registados pela AEMO desde a sua 
criação. 

Por isso, longe de ser mais uma obra literária, este Memorial é uma 
homenagem a estes homens e mulheres de visão que deram vida, 
em 1982, à Associação dos Escritores Moçambicanos. Alguns dos 
sonhadores desta agremiação já não se encontram entre nós, mas 
a sua contribuição para a vitalidade da AEMO continua no nosso 
imaginário porque souberam transmitir a sua experiência de gover-
nação associativa e de defesa da moçambicanidade a uma plêiade 

52Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, no lançamento do Memorial dos 25 anos da AEMO. Maputo, 2 de maio de 

2008. 
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de jovens que, hoje, dão continuidade à sua obra. Esta obra, agora 
lançada é também mais uma forma de reconhecer e homenagear 
essa sua contribuição.

*****

O desenvolvimento das artes e letras está no centro da atenção da 
nossa governação pois reconhecemos o seu papel na consolidação 
da moçambicanidade, da auto-estima e do sentido de pátria. Neste 
prisma devem ser situados os instrumentos legais que propiciam 
este desenvolvimento, sendo de destacar:

	a política cultural que incentiva a criação de associações 
culturais e sua interacção com outros actores do sector pú-
blico e privado;

	a lei do mecenato e respectivo regulamento que tratam da 
elegibilidade para o acesso ao patrocínio e definem as re-
gras dos benefícios fiscais e sociais para os beneméritos;

	a lei dos direitos do autor, cuja vocação principal é garantir 
a protecção do direito do autor.

Estes são alguns dos instrumentos colocados ao serviço dos cria-
dores culturais bem representados nesta cerimónia de hoje. Re-
ferimo-nos, a título de exemplo, aos escritores, aos músicos, aos 
coreógrafos, aos actores, aos cineastas e aos artistas plásticos aqui 
representados. Associações culturais como a AEMO têm o desafio 
de encontrar formas de tirar maior partido destes instrumentos 
legais pois os mesmos possuem um grande potencial de catalizar o 
trabalho criativo. Ainda no campo do desenvolvimento cultural, o 
nosso Governo realiza o Festival Nacional da Canção e Dança Tradi-
cionais que este ano terá a Cidade de Xai-Xai como palco. No mes-
mo quadro, incentivamos e encorajamos a realização de eventos 
culturais similares, a nível local, quer organizados pelos governos 
locais e municípios quer por instituições privadas ou numa parceria 
público-privada.
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*****

Dizíamos há dias que a invenção da escrita foi, sem dúvida, um dos 
maiores feitos da Humanidade. Esta descoberta revolucionou as 
formas de disseminação do conhecimento quer do ponto de vista 
intrageracional e entre diferentes grupos etários, quer entre uma 
nação e outra, realidades que aceleraram o desenvolvimento das 
sociedades. Se a tradução de uma língua para a outra já deixa 
patente a igualdade entre elas, seja qual for o nível de desenvol-
vimento social e económico dos seus falantes, o seu uso na forma 
escrita reforça a auto-estima dos seus falantes. Na verdade, des-
cobrem assim que também na escrita a sua língua tem a mesma ca-
pacidade, como qualquer outra língua, de transmitir experiências, 
valores, conceitos, concretos e abstractos, para muito bem longe 
da comunidade falante dessa língua. 

Por isso, para além de procurar tirar maior proveito dos dispo-
sitivos legais, queremos deixar como outro desafio para a AEMO 
o reforço da sua capacidade editorial em línguas moçambicanas. 
Verificamos neste Memorial que esta não é uma experiência nova. 
Que se trata apenas de lhe dar novo ímpeto, no contexto de uma 
maior valorização do nosso património cultural e linguístico e de 
abertura de oportunidade aos seus falantes para participarem na 
construção deste nosso Moçambique, o seu Moçambique, o Moçam-
bique de todos e para cada um de nós. 

Reiteramos as nossas saudações aos membros desta Associação pelo 
seu dinamismo e empenho. Aos seus corpos gerentes felicitamos 
por terem encontrado, no lançamento deste Memorial da Associa-
ção dos Escritores Moçambicanos, um pretexto para nos juntarem 
para interagirmos sobre Moçambique e sobre os resultados que es-
tamos a registar nesta luta contra a pobreza.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Artes plásticas:

Seu contributo na promoção da auto-estima e da mo-

çambicanidade53

Moçambique e o seu Povo estão, uma vez mais, de parabéns com o 
lançamento deste projecto que ganhará, na sua forma final, o es-
tatuto de um importante museu. Por outras palavras, com o traba-
lho que a partir de hoje conhecerá novo dinamismo, teremos aqui, 
neste local, uma instituição cultural com atribuições formais de 
adquirir, conservar, pesquisar e exibir, para finalidades de estudo, 
de educação e de deleite, parte do património cultural do nosso 
maravilhoso Povo. 

Como o testemunham, por exemplo, os museus nacionais de Arte, 
de Etnologia e da Moeda, bem como os museus-galeria Chissano e  
Malangatana, estas instituições culturais desempenham um papel 
digno de realce, entanto que esteios da nossa auto-estima e de 
fontes de enriquecimento e de catalogação da nossa moçambica-
nidade. Os museus ajudam-nos:

	a compreender melhor o nosso passado;

	cristalizam as relações que fomos estabelecendo com outros 
povos do mundo; e 

	atestam a nossa contribuição para o progresso da Humani-
dade.

Gostaríamos de deixar expresso o nosso reconhecimento e elogio à 
família de Eugénio Lemos, aos seus amigos e parceiros, pela nobre 

53Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, no lançamento do projecto do Museu Eugénio Lemos. Maputo, 17 de Março 

de 2008. 
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iniciativa de que somos, neste momento, também testemunhas. 
Na verdade, este projecto vai valorizar a vida e obra deste que foi 
um grande artista moçambicano, ao materializar um sonho que foi 
também seu. Este reconhecimento é extensivo a todos os que, de 
forma abnegada, se entregaram na concepção do projecto e na 
recolha e catalogação das obras de Eugénio Lemos aqui expostas. 

Levar avante este projecto e garantir a gestão do Museu que aqui 
vai nascer não será apenas desafio para a família Lemos. Este é um 
desafio que deverá ser abraçado pelos seus amigos e pelos amantes 
da arte moçambicana. 

*****

O espaço cultural que serve de pretexto para este nosso encontro 
tem como patrono o malogrado artista plástico Eugénio Lemos, ho-
mem de trato fácil, empreendedor multi-talentoso e figura sempre 
disposta a fazer novas amizades e a partilhar os seus conhecimen-
tos. Ele deu grande primazia à pintura e, na paleta, através do 
pincel, expressava o que lhe ia pela alma adentro. Foi nesta arte 
que ele encontrou uma das formas mais sofisticadas de atiçar a 
consciência nacionalista dos seus compatriotas e para a elevação 
do nome do nosso belo Moçambique. 

Isto explica a sua associação às referências-maiores das artes plás-
ticas moçambicanas: Bertina Lopes e Malangatana Valente Ngwe-
nha. Explica, igualmente, o seu empenho no lançamento dos ali-
cerces daquilo que é hoje o Museu Nacional de Arte, do qual ele 
foi o seu primeiro Director e o papel de coordenador pioneiro da 
Bienal das TDM. 

Eugénio Lemos, como foi também aqui sublinhado pelos interve-
nientes que nos antecederam, teceu muitas relações de amizade 
e simpatia com outros artistas e amantes da arte. Aliás, a presen-
ça de uma audiência tão heterogénea e multinacional, sublinha 
esse afecto e admiração por este nosso malogrado compatriota. 
Humilde, sempre se apresentava com a serenidade de quem tinha 
uma missão a cumprir nas artes plásticas e que estava a cumprí



235

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

-la. A sua benevolência, o seu andar lento, cadenciado e seguro, 
infundiam respeito no seio dos seus pares e granjeavam-lhe mais 
simpatia ainda. Ao integrar o colectivo de críticos da arte, fazia-o 
na convicção de que os seus pares poderiam evoluir para atingir 
novos patamares e por que acreditava que a crítica feita por mo-
çambicanos a outros moçambicanos era necessária e aconselhável, 
nesse processo de crescimento e de contínua afirmação das artes e 
cultura nesta Pátria de Heróis. 

Com os passos dados hoje, caminhemos de forma resoluta para 
imortalizar Eugénio Lemos, este que foi um escritor de poemas 
pictóricos de referência indelével. Que o projecto hoje lançado 
se agigante à medida dos sonhos deste artista, da sua família e de 
todos moçambicanos.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Instituições Religiosas:

Na solidariedade humana, um prestimoso contributo 

na Luta Contra a Pobreza54

É com muita honra e júbilo que desejamos aos Reverendíssimos 
Bispos, as nossas mais sinceras boas vindas à nossa Pátria Amada. 
Fazemos votos para que o calor e a amizade do sempre hospita-
leiro Povo Moçambicano marquem, de forma indelével, em vossas 
memórias, a passagem pelo nosso solo pátrio e que um dia voltem 
para se deleitarem das inúmeras maravilhas de que esta Pérola do 
Índico é dotada - sabemos que muitos já cá estiveram e têm per-
suadido outros a eles se juntarem nestas visitas, o que é salutar.

Através de Vós, gostaríamos de estender as nossas saudações  à Co-
munidade Metodista Unida de todo o mundo que acompanha aten-
tamente, este Conselho dos Bispos que temos o privilégio e a subi-
da honra de acolher. Para termos sido escolhidos como palco deste 
prestigiado evento que, pela primeira vez, na história dos mais de 
duzentos anos de existência da Igreja Metodista Unida, tem lugar 
fora dos Estados Unidos da América, é motivo de grande orgulho. 
Agradecemos a preferência na certeza de que, ao longo do decurso 
deste evento, as atenções das congregações metodistas de todo o 
mundo, em particular, estarão viradas  para o nosso Moçambique, 
os seus avanços, potencialidades e desafios. 

*****

O nosso processo político e social encarregou-se de forjar fortes 
laços de amizade e cooperação entre o maravilhoso Povo Moçambi-
54Comunicação de Sua excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da república de 

Moçambique, por ocasião da abertura do Conselho dos Bispos da igreja Metodista Unida. 

Maputo, 1 de Novembro de 2006.
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cano e a Igreja Metodista Unida. Através das suas intervenções po-
líticas, sociais e culturais, esta igreja contribuiu para o resgate da 
nossa auto-estima, promoção da consciência nacionalista e prepa-
ração dos moçambicanos para, eles próprios, liderarem o processo 
de melhoria da qualidade de vida dos seus compatriotas. 

Na sua acção evangelizadora, a Igreja Metodista Unida foi uma da-
quelas que criou condições para os moçambicanos redescobrirem, 
de forma sistemática, os valores indexados na sua cultura, em par-
ticular na língua, no sistema de valores, nas tradições e lendas. 
Neste processo, foi produzida literatura em línguas moçambica-
nas, quer sobre aspectos sócio-culturais da realidade local quer em 
resultado das obras traduzidas de línguas europeias. Os resultados 
deste esforço tiveram um papel de relevo no despertar, entre os 
crentes, do espírito de maior auto-estima, orgulho e a consciência 
da igualdade de culturas e dos homens de todo o mundo. 

Do ecumenismo e do diálogo inter-religioso que esta Igreja abraça 
derivaram-se importantes lições sobre o papel da Unidade Nacio-
nal, força que impulsionou e tornou irreversível a nossa vitória 
sobre a dominação estrangeira. Hoje, a Unidade Nacional desem-
penha um papel importante na preservação da paz, no aprofun-
damento dos valores democráticos e na defesa e protecção dos 
direitos humanos. 

Esta igreja, apesar de vigiada pelo regime colonial-fascista, encon-
trou formas criativas para incutir ideias nacionalistas nos crentes. 
Por exemplo, ela logrou relacionar criticamente as Escrituras Sa-
gradas e a realidade política e social de Moçambique. Deste modo, 
e de forma discreta, deu uma grande contribuição para levar os 
moçambicanos a ganharem a consciência de que a colonização não 
era uma fatalidade divina, que eles, como outros povos descritos 
nas Escrituras Sagradas  poderiam libertar-se dessa dominação es-
trangeira. Ela espevitou e impulsionou, em muitos jovens moçam-
bicanos, a consciência nacionalista, tendo alguns deles, mais tar-
de, se destacado na luta para libertar Moçambique do tenebroso 
sistema colonial-fascista:
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	encontramos crentes desta igreja nas organizações cívicas, 
como o Centro Associativo dos Negros da Colónia de Moçam-
bique;

	encontramos crentes desta igreja no Núcleo dos Estudantes 
Secundários Africanos de Moçambique;

	encontramos ainda crentes desta igreja na luta clandestina 
e na luta armada de libertação nacional.

Para além da acção política, a Igreja Metodista esteve presente 
através de actividades de carácter social e cultural. Todos nos re-
cordamos da histórica missão de Cambine e do seu papel na for-
mação de homens como Eduardo Chivambo Mondlane, o arquitecto 
da nossa Unidade Nacional. Ainda hoje, o quarto que foi de Mon-
dlane, no internato da Missão de Cambine, quando fazia o curso de 
Agricultura, constitui-se num verdadeiro museu, pedaço da nossa 
história e fonte de inspiração para as várias gerações de jovens 
que por lá passam. Na missão de Chicuque, o internato e o hospital 
fazem parte desta grandiosa solidariedade que a Igreja Metodista 
presta  a Moçambique e ao seu maravilhoso Povo. 

*****

A Igreja Metodista Unida não participou apenas no apoio à nossa 
libertação. Ela continua agora connosco numa altura em que lu-
tamos pela valorização da nossa independência Nacional, partici-
pando com apoio multiforme para a melhoria da qualidade de vida 
dos moçambicanos. São muitos os quadros moçambicanos que con-
tinuam a ser formados com o apoio desta Igreja. Com efeito, para 
além da formação dentro do nosso Moçambique, particularmente 
nas Escolas de Artes e Ofícios, todos anos, jovens moçambicanos 
rumam à formação, nos vários domínios da ciência, no exterior, 
mercê das bolsas de estudo que esta Igreja disponibiliza. Fazemos 
votos para que esta Igreja, proximamente, venha a ser proprietá-
ria de, pelo menos, uma instituição de ensino superior, para mul-
tiplicar e diversificar, ainda mais, os seus esforços de formação de 
moçambicanos. 
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Instituições da saúde, tuteladas pela Igreja Metodista Unida e do-
tadas de pessoal por ela formado, continuam a notabilizar-se, com 
particular destaque para as zonas rurais. Ante o desafio que nos é 
trazido pela pandemia do HIV e SIDA, cujos contornos adquiriram já 
uma dimensão dramática, na nossa Pátria Amada, contamos, uma 
vez mais, com o apoio da Igreja Metodista Unida. Os cerca de dois 
mil seropositivos que beneficiam do acompanhamento desta igreja 
no Hospital Rural de Chicuque, na Província de Inhambane, unida-
de sanitária pertencente a esta Igreja e que trabalha em estreita 
coordenação e colaboração com o nosso Governo, constituem uma 
prova irrefutável e digna do nosso maior apreço, do cometimento 
desta igreja na construção do bem-estar dos moçambicanos. 

Ainda no esteio da construção do bem-estar dos moçambicanos, a 
Igreja Metodista Unida tem envidado esforços para prover água às 
populações. A Associação Água Viva, desta Igreja, é um exemplo 
elucidativo desses esforços, inseridos no contexto da nossa Agenda 
Nacional de Luta contra a Pobreza. Através desta associação,  a 
igreja tem  aberto furos de água para as populações carentes, em 
diferentes pontos da nossa Pátria Amada, assegurando que a ges-
tão deste património seja feito pelas próprias comunidades. 

Gostaríamos de saudar ainda a Igreja Metodista Unida pelo seu 
papel, no quadro do Conselho Cristão de Moçambique, de busca da 
paz para o nosso Moçambique e pela sua contribuição incomensu-
rável para a sua preservação. Com efeito, depois da assinatura dos 
acordos de Roma, esta Igreja continuou a dar a sua contribuição 
para a promoção da cultura de paz, como um valor cultivado de 
forma deliberada. Promovendo o ecumenismo, ela tem cultivado 
os valores da tolerância, do respeito pela diferença e do diálogo.

Em 2000, quando as mais destruidoras cheias, nos últimos cinquen-
ta anos, se abateram sobre nós, vimos esta Igreja consolando as 
vítimas e concebendo e implementando soluções para a mitigação 
do seu impacto. São disso, parte do testemunho material, as ca-
sas erguidas por esta  Igreja, que deram origem a diversos novos 
bairros para acolher as vítimas dessas calamidades, em diferentes 
pontos do nosso Moçambique.
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*****

O percurso desta Igreja reflecte de forma dinâmica o seu apego a 
causas nobres. Hoje, sob a liderança do Reverendíssimo Bispo João 
Somane Machado, continua empenhada numa acção social de gran-
de relevo e impacto na vida dos moçambicanos. 

*****

Ontem esta igreja socorreu-se nas Escrituras Sagradas para de-
monstrar que a dominação estrangeira não era uma fatalidade di-
vina e que a nossa libertação era possível. Hoje ela está em con-
dições de usar os mesmos ensinamentos sagrados para demonstrar 
aos seus crentes que a pobreza também não é uma punição divina 
e que ela também pode passar para a História, como a dominação 
estrangeira do passado.

A terminar fazemos votos para que desta conferência emanem mais 
decisões e acções que vão impulsionar a acção social desta igreja, 
para o bem dos moçambicanos e de toda a Humanidade. 

Com estas palavras temos a honra de declarar aberto, o Conselho 
dos Bispos da Igreja Metodista Unida. 

Muito obrigado pela vossa atenção.
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O papel da Igreja Católica Apostólica Romana 
sob a direcção do Sumo Pontífice Bento XVI na 
promoção da paz e desenvolvimento em 

Moçambique55

Foi com muito júbilo e emoção que recebemos o convite para to-
marmos parte nas Comemorações do Primeiro Pontificado de Sua 
Santidade o Papa Bento XVI, que hoje se assinala. A nossa satisfa-
ção deriva do facto de, este convite criar-nos uma oportunidade de 
partilharmos com os católicos Moçambicanos e de todo o Mundo um 
momento especial da vida da sua Igreja. Com efeito, neste dia, re-
cordamo-nos daquele momento histórico em que o Arcebispo Josef 
Ratzinger, assumia o grande desafio de dirigir os destinos da Igreja 
Católica, em resultado da confiança outorgada pelo Conclave.

Por isso, com uma gratidão muito profunda, saudamos o convite 
que nos foi formulado por Sua Eminência, George Panikulam, Nún-
cio Apostólico do Vaticano em Moçambique. Em nome de todo o 
Povo Moçambicano, particularmente dos nossos concidadãos cren-
tes da Igreja Católica, trazemo-vos, nesta data, o nosso calor, a 
nossa irmandade, e nosso efusivo agradecimento. 

Fazemo-nos aqui presentes, hoje, para celebrarmos com a Igreja 
Católica, este seu dia histórico, como um momento de oração e de 
reflexão, cimentando o cultivo do Amor, da Verdade e da Paz no 
55Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na recepção oferecida pela Nunciatura Apostólica de Maputo, no quadro 

das comemorações do Primeiro Aniiversário do Pontificado de Sua Santidade Santidade o 

Papa Bento XVI. Maputo, 25 de Abril de 2006.
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Mundo, na certeza incontornável de que, nós os moçambicanos, in-
cansavelmente unidos na fé e no trabalho podemos e vamos vencer 
a pobreza e os obstáculos ao nosso desenvolvimento.

O Sumo Sarcerdote, Bento XVI, teólogo de renome universal, ini-
ciou a sua devoção à religião com tenra idade, tendo ingressado 
para o Seminário de Traunstein, Alemanha aos 12 anos. Antes do 
seu Pontificado, naquela célebre cerimónia de 25 de Abril de 2005, 
em que escolheu para seu lema uma desafiante expressão “Colabo-
radores da Verdade”, Bento XVI, desempenhou várias funções reli-
giosas. Participou na Segundo Concílio Vaticano como Conselheiro 
Teológico Chefe do Cardeal de Colónia, foi Cardeal de Munique e 
Prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. A sua actividade no 
clero levou-o a assumir ainda elevadas funções na Santa Sé, in-
cluindo nos últimos anos da vida do seu predecessor.     

A presença de distintas individualidades nesta confraternização, 
por ocasião do aniversário do seu pontificado, revela  a grande-
za do Papa Bento XVI, e a forma como também é calorosamente 
tratado entre nós. Ao celebrarmos este dia, queremos expressar a 
forma como Moçambique se sente cada vez mais acarinhado pela 
Santa Igreja Católica, e abençoado pelo Santo Padre, o Papa Bento 
XVI, fiel continuador dos desígnios de Amor, Verdade, e Paz que a 
Igreja sempre soube enaltecer e fortalecer no seio do nosso Povo, 
do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. 

Por outro lado a implantação e expansão das Igrejas e comunida-
des religiosas, tem-se caracterizado por acções que propulsam a 
solidariedade e a caridade entre os Moçambicanos. A Igreja Católi-
ca, tem sido um exemplo no exercício destas acções. Muito recen-
temente, no quadro da  Semana Santa, referimo-nos ao papel dos 
crentes na edificação e consolidação de uma sociedade inspirada 
na harmonia, na Paz e no bem-estar.

Este momento inspira-nos ainda a tomar o exemplo de fé da Igreja 
Católica,  guiada pela liderança clarividente do seu Sumo Pontífice 
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para superarmos os males que flagelam as nossas sociedades.  As-
sim, sentimo-nos encorajados a apelar mais uma vez, ao espírito 
de fé e de sacrifício dos crentes, para a multiplicação e diversi-
ficação de acções de combate contra a pobreza e de prevenção 
e mitigação das calamidades naturais, do HIV e SIDA e de outras 
doenças endémicas.

Queremos pois, mais uma vez, prezados irmãos agradecer o convi-
te que nos foi formulado para convosco compartilhar, este grande 
momento de celebração do Primeiro Natalício do Papado do Santo 
Padre Bento XVI e da sua liderança da Santa Sé. 

Fazemos votos de muita saúde à Sua Santidade o Papa 
Bento XVI, aos crentes, e à todo o Povo Moçambicano.  
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Igreja Presbiteriana de Moçambique:

O seu papel e do da sua juventude no brotar do nacio-

nalismo56

1. Introdução

É com muito júbilo que nos reunimos aqui, neste torrão histórico 
de Moçambique, para a celebração dos 60 anos da juventude da 
nossa Igreja, a Igreja Presbiteriana de Moçambique. Esta é também 
uma oportunidade para fazermos uma reflexão sobre a contribui-
ção da IPM e da sua juventude para a formação e consolidação de 
um sentido de pertença e de auto-estima, num contexto verdadei-
ramente difícil de opressão colonial. Neste sentido, podemo-nos 
orgulhar, como Igreja, de termos dado um grande contributo para 
o nascimento e afirmação do nacionalismo em Moçambique. 

Esta apresentação serve apenas de ponto de partida para um de-
bate que poderemos ter, com os nossos contemporâneos aqui pre-
sentes e com aqueles que continuam a preservar e a valorizar a 
nossa obra. Ao concentrarmo-nos, nesta apresentação, na igreja 
onde passamos parte da nossa juventude, não quer isso dizer que 
estejamos a descurar o papel social e político das outras igrejas e 
religiões. A abordagem que estamos a fazer deriva do pedido que 
nos foi formulado.

56Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, nas celebrações dos 60 anos da Juventude da Igreja Presbiteriana de Mo-

çambique. Chamanculo,29 de Novembro de 2008.
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2. IPM: uma igreja que vai para além da religião

O contexto em que a IPM operava no nosso País, na época que 
pretendemos abordar, era um contexto de profunda discriminação 
e opressão contra os moçambicanos. Esse processo de dominação 
aliava-se ao bloquio de todas as formas de auto-afirmação do nos-
so povo. É este contexto que determina um engajamento firme da 
nossa Igreja e da sua juventude na luta pela promoção do sentido 
de auto-estima, na luta pela promoção e abertura de espaços cada 
vez mais alargados de participação cívica e desenvolvimento do 
espírito de cidadania. Isto aliava-se a uma luta, também levada a 
cabo pela nossa Igreja, para livrar os moçambicanos das manifes-
tações mais marcantes da pobreza, fome, doenças e nudez. A in-
tolerância em relação ao alcoolismo encontra alicerces nesta luta 
pela dignificação do moçambicano.

A nossa Igreja deu uma significativa contribuição para o surgi-
mento das elites africanas no meio rural e suburbano. A figura 
de muzalwana transporta consigo não apenas a ideia de um bom 
crente, um homem com capacidade para interpretar as Escrituras 
Sagradas, mas também a ideia de um homem que leva uma vida 
saudável e regrada, que se veste com aprumo e que tem uma casa 
e uma família que se destacam na sua comunidade. 

Quem nessa altura visitasse, por exemplo, as missões do Khovo, 
Antioca, Ricatla, Chicumbane e Maússe testemunhava como estas 
missões, como as missões de outras igrejas protestantes, não eram 
apenas centros de estudos teológicos ou de irradiação do envage-
lho. Essas missões eram ainda verdadeiros centros de saber:

	ali os pastores e leigos eram preparados como agentes de 
desenvolvimento social cultural e económico,;

	nessas missões ensinavam-se e difundiam-se práticas de sa-
neamento e higiene, vectores fundamentais para o combate 
contra as doenças;

	Pastores e leigos eram preparados como agentes activos da 
medicina preventiva;

	Pastores e leigos entravam em contacto com novas tecnolo-
gias agrícolas e pecuárias.
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Em relação a este último aspecto, gostaríamos de vos recordar 
que, no contexto do ecumenismo, Eduardo Chivambo Mondlane foi 
enviado pela nossa Igreja à Missão Metodista de Khambine para 
se formar em técnicas de agricultura de sequeiro. O objectivo 
era que, na sua acção como eventual difusor do Evangelho, ele se 
constituísse também como um importante difusor de novas tecno-
logias agrícolas no seio dos crentes e da população em geral. Há 
uma passagem no seu livro Chitlango onde um missionário que lhe 
procura convencer a ir para Khambine diz: “o teu povo sofre de 
fome, porque [...] as mulheres [...] entregam-se aos trabalhos do 
campo à maneira das suas bisavós.” 

Depois Eduardo Mondlane diz de si para si: “Imagino todas essas 
mulheres, nossas irmãs, que se matam a trabalhar, que pedem chu-
va ao mágico; e nesses campos estéreis.” Um exemplo adicional 
tem a ver com o envio de Eduardo Mondlane para se formar como 
Assistente Social na África do Sul. O propósito era o de também 
abordar, de forma mais sistematizada, os problemas de marginali-
dade e de alcoolismo que, de maneira crescente, se faziam sentir 
em Moçambique. Portanto, temos uma igreja que luta pelo pro-
gresso dos moçambicanos. No outro extremo temos um colonialis-
mo que luta pela estagnação dos moçambicanos. 

Este era o ambiente que se vivia na nossa Igreja. Era um ambiente 
onde, a partir da luta pela dignidade individual, a partir da luta 
pela inserção em espaços de cidadania e de participação cívica, 
a partir da luta contra as manifestações mais degradantes da po-
breza, se chegava, inevitavelmente, às ideias de emancipação, de 
independência e de sentimento de pertença a uma Nação ainda 
que espezinhada. 

Passemos agora a falar da juventude.

3. Os mitlawa: forjas do sentido de cidadania e da 
consciência nacionalista

O ambiente que era criado pela nossa Igreja era propício para for-
jar o sentido de cidadania, entre nós, jovens da altura, e para 
promover, entre nós, a consciência de moçambicanidade e de na-
cionalismo. O mecanismo institucional eram os mintlawa, as pa-
trulhas. Estas eram organizações juvenis onde:
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	aprendíamos a discutir e a analisar fenómenos e a transfor-
mar problemas pessoais em problemas de toda a patrulha. 
Assim, juntos procurávamos encontrar soluções para esses 
problemas que já eram, afinal, de todos nós;

	nos mitlawa aprendíamos igualmente a ser persistentes para 
o alcance dos objectivos que definíamos colectivamente.

	aprendíamos também a seguir regras básicas de higiene 
individual e colectiva;

	os mitlawa eram verdadeiras escolas de dignidade humana 
e de cidadania.

Para além destas práticas e do ambiente de promoção do sentido 
de pertença, tínhamos a interpretação que fazíamos das Escritu-
ras. 

Importa aqui trazer o exemplo do Xisontwana, Escola Dominical. 
Éramos nós os jovens que conduzíamos esta missa dominical para 
as crianças crentes desta nossa Igreja. A eles também ensinávamos 
e interpretávamos-lhes a Bíblia.

Em todos estes exercícios, começámos a ganhar consciência de 
que como o Povo de Israel nós também poderíamos libertarmo-nos 
da dominação. Aqui temos que reconhecer a influência política que 
foi também exercida sobre nós pelo saudoso Pastor Zedequias Man-
ganhela. Recordamo-nos também da figura do professor Marcelino 
Macome, homem muito respeitado e estimado por nós jovens e 
crentes da IPM.

Por outro lado, a nossa participação nas actividades do Núcleo e os 
processos de descolonização do Gana, da Guiné-Conacri e de Goa 
bem como o assassinato de Patrice Lumumba fizeram igualmente 
crescer a nossa consciência nacionalista. 

A visita do Dr. Eduardo Mondlane em 1961 e os contactos que rea-
lizou com vários sectores da sociedade e da juventude moçambi-
cana, incluindo aqui mesmo no Chamanculo, aguçaram ainda mais 
a nossa visão e a nossa perspectiva de liberdade e independência. 
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Depois de termos convivido, embora brevemente, com o Dr. Eduar-
do Mondlane e depois de termos ouvido o seu discurso e a famosa 
parábola da águia, nós dizíamos, no silêncio, “só falta uma faúlha, 
só falta alguém acender o fósforo e o nosso povo caminhará, deci-
didamente para a nossa independência!”

4. A IPM e a promoção do sentido de soberania

A nossa experiência revela que, efectivamente, a nossa Igreja e 
sua juventude, que também integramos, deram uma valiosa con-
tribuição para o surgimento e afirmação do nacionalismo em Mo-
çambique. Nessa mesma altura, o interesse principal das forças de 
dominação era tentar convencer os moçambicanos de que o colo-
nialismo estava em Moçambique para sempre, que era tão forte 
que nem valia a pena pensar em lutar contra ele. 

Todavia, nesta Igreja encontramos formas de nos opor a essa ver-
são colonial e cumprimos assim a missão de sermos um dos berços 
do nacionalismo em Moçambique. No exercício das suas funções, 
os nossos pastores, os crentes e leigos, jovens e adultos, começa-
ram a sonhar mais alto. Pensavam, de si para si, por exemplo:

	se somos capazes de eleger os dirigentes da nossa igreja e 
da sua juventude, então também somos capazes de eleger 
os dirigentes de Moçambique;

	se somos capazes de dirigir a igreja, então também somos 
capazes de dirigir Moçambique;

	se temos moçambicanos capazes de dirigir a  igreja, então 
temos certamente compatriotas para dirigir os destinos de 
Moçambique;

	se, como jovens ou como adultos, podemo-nos levantar e 
expressar as nossas ideias perante a congregação, então po-
demo-nos dirigir a um público mais vasto e articular senti-
mentos e visões que toquem noutros cidadãos.
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Assim, sem fazer muito barulho, a nossa Igreja também punha em 
causa a propaganda colonial de que os moçambicanos não estavam 
preparados para a sua Independência. Só que os portugueses não 
nos davam escolas e, ao mesmo tempo, procuravam bloquear as 
iniciativas de organizações que procuravam promover o progresso 
dos moçambicanos. 

Esta nossa Igreja, como outras igrejas protestantes, constituía-se 
igualmente em espaço de promoção da auto-estima e da moçam-
bicanidade. Por exemplo, saber que o Tsonga poderia transmitir 
as ideias contidas na Bíblia e noutra literatura religiosa, desper-
tava-nos para a igualdade entre as línguas do mundo. Os jovens e 
adolescentes de então lembram-se que o sistema de dominação es-
trangeira opunha-se ao uso das línguas moçambicanas nas escolas 
e os seus falantes eram obrigados a sentir vergonha de falar essas 
línguas em público. De igual modo, a disponibilidade de literatura 
sobre os nossos valores culturais, sobre as nossas lendas, contos 
e tradições, fazia efervescer, dentro de nós, o orgulho por esse 
património todo. O diálogo inter-religioso que se cultivava neste 
espaço promovia a igualdade das religiões e a cooperação entre os 
crentes. Foram assim, lançadas as primeiras sementes da impor-
tância da Unidade Nacional, do espírito de inclusão e da riqueza 
que se encontra na nossa  diversidade. 

Na verdade, a IPM ao lutar por abrir espaços de auto-afirmação, 
aguçava a vontade dos crentes e de outros sectores do nosso Povo 
para se verem livre de todas as formas de exploração e dominação. 
Por isso, quando a Frente de Libertação de Moçambique é forma-
da, a juventude da nossa igreja criou células para a difusão dessa 
boa nova. Tínhamos a fé religiosa e a convicção política de que 
também éramos filhos de Deus e que nos poderíamos libertar do 
cativeiro de Egipto e chegar a Canaa. O resto é aquilo que todos 
acompanharam: 

	pastores e leigos desta igreja vigiados, perseguidos e alvos 
de chantagens diversas;

	membros desta igreja presos, torturados e assassinados;

	adultos e jovens desta igreja a integrarem a rede clandesti-
na da FRELIMO e a juntarem-se ao movimento na Tanzania.



250

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

5. O Futuro Papel da IPM e da sua Juventude 

O percurso e o compromisso secular da nossa Igreja para com a me-
lhoria permanente das condições de vida dos moçambicanos ainda 
não chegou ao fim. Felizmente, notamos que os pastores, leigos e 
jovens de hoje têm sabido manter bem alto o papel histórico desta 
nossa igreja no desenvolvimento social cultural e económico de 
Moçambique. A nossa Igreja tem assim sabido mostrar às comuni-
dades que o seu papel não é apenas o de salvar as suas almas mas 
também o de lhes mostrar  o caminho para a sua maior dignidade, 
reforço da sua auto-estima e promoção do seu sentido de cidada-
nia e de Pátria. A escola secundária neste recinto é disso exemplo.

Continuemos pois, a acreditar e a difundir a mensagem de que 
também podemos vencer o nosso inimigo da actualidade, a pobre-
za. A Juventude da Igreja Presbiteriana é chamada a continuar a 
dar o seu contributo, projectando-se:

	como promotora da nossa auto-estima, dos valores da mo-
çambicanidade e de Pátria;

	como difusora de novas tecnologias agrárias, no contexto da 
Revolução Verde;

	como baluarte na luta contra as doenças endémicas, em 
particular a malária e o HIV e SIDA;

	Como defensora do bom nome desta Pátria de Heróis, no 
concerto das Nações.

Nesta missão queremos desejar à juventude de hoje muitos suces-
sos. A história dá-vos uma oportunidade para construírem o vosso 
legado, um legado que deixará o vosso nome indelevelmente mar-
cado neste histórico torrão de Chamanculo e de Moçambique.

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Igreja Presbiteriana de Moçambique:

Seu papel na cristalização da nossa matriz identitária 

e na forja do nacionalismo em Moçambique57

Celebrar um jubileu carregado de um palmarés de múltiplas e no-
bres realizações com impacto na vida do nosso maravilhoso Povo é 
motivo de um orgulho que não se circunscreve às paredes da Igreja 
Presbiteriana de Moçambique, porque é um marco que deve ser 
partilhado por todos nós, moçambicanos, do Rovuma ao Maputo e 
do Índico ao Zumbo e no estrangeiro. 

Nestas celebrações, temos a oportunidade de exaltar nomes so-
nantes da Missão Suíça em Moçambique, como Yosefa Mhalamhala, 
Loice Xintomana, Eliachibe Madlakusasa e Ruti Holene, a quem se 
deveu a emergência, entre 1881 e 1882, de comunidades que ser-
viram de base para o nascimento desta igreja que hoje celebra os 
seus 125 anos de presença na nossa Pátria Amada. 

Recordamo-nos ainda de Ernest Creux, Paul Berthould, Yonas Xilo-
te, Timothee Mandlati e Calvin Maphophe que, em 1887, se esta-
belecem em Ricatla, criando aquela que viria a ser a Missão Suíça.

A Missão Suíça desempenhou um papel fundamental na cristali-
zação da nossa matriz identitária e na forja do nacionalismo em 
Moçambique, ao despertar e acarinhar a nossa indomável vontade 
de nos libertarmos da dominação estrangeira. Por ocasião deste 
Jubileu, vale a pena passar em revista algumas das nervuras no 
centro desta nobre agenda da Missão Suíça. 
57Comuunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na cerimónia de abertura do Jubileu dos 125 anos da Igreja Presbiteriana 

de Moçambique. Maputo, 15 de Julho de 2012.
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Em primeiro lugar, desde os seus primórdios, esta igreja realizou 
trabalhos que culminaram com o desenvolvimento e padronização 
da ortografia das línguas africanas com que entrava em contacto. 
O primeiro livro publicado em Tsonga foi o Buku la Xikwembu, em 
1883. Este foi um importante passo para se dar início a progra-
mas de alfabetização nestas línguas, um programa em que esta 
igreja também foi pioneira. Foi no mesmo quadro que ela iniciou 
a formação de professores para a alfabetização e para o ensino 
primário. Todavia, o Decreto 168 de Agosto de 1929, viria a impor 
muitas restrições à construção, localização e gestão dessas escolas 
e às qualificações para nelas se ser professor. Como resultado da 
aplicação dessa legislação, 

muitas escolas foram encerradas e centenas de alunos perderam a 
oportunidade de ter alguma formação. Todavia, a consolação para 
esta igreja viria a residir no facto de ter contribuído para que as 
autoridades coloniais assumissem, de forma directa e indirecta, 
o processo de formação de mais moçambicanos. Tratou-se de um 
processo desencadeado de forma relutante e contra sua vontade, 
razão pela qual apenas um insignificante  número de moçambica-
nos conseguia concluir a quarta classe.

É no contexto destas restrições que interpretamos a introdução 
dos mintlawa, em 1932, mecanismo que se viria a revelar como al-
ternativa não-formal, mas eficiente, porque inspirado e informado 
pela nossa cultura. Os mintlawa cultivavam o sentido:

	de liderança;

	de hierarquia; e 

	de higiene e aprumo dos seus membros e organização inter-
na do grupo; bem como

	 a cooperação; 

	o respeito mútuo; 

	o sigilo; e 

	a solidariedade entre os seus membros. 
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Estes foram ingredientes fundamentais para despertar na juventu-
de da Missão Suíça a consciência sobre o seu papel na sociedade 
e no futuro de Moçambique. O papel de André-Daniel Clerc e do 
Pastor Abrão Aldasse deve ser reconhecido pela sua liderança no 
lançamento deste mecanismo inovador de educação e formação 
dos moçambicanos.

Em segundo lugar, a Missão Suíça realizou estudos etnográficos, 
sociológicos e antropológicos sobre a população que ia evangeli-
zando. Deste modo, eram documentados os sistemas de valores e 
as tradições dessas comunidades evangelizadas. 

Os seus contos, canções, formas de se relacionar uns com os outros 
e com as instituições e a natureza eram assim registados e disse-
minados junto de um público mais vasto.

Os trabalhos seminais de Henri Junod, tais como Usos e Costumes 
dos Bantu e Vutlhari la Vatsonga, são referências que não perdem 
actualidade. A obra Chitlango: o filho do Chefe, escrita por Eduar-
do Mondlane e André-Daniel Clerc, deve ser vista no contexto do 
provimento de importantes dados sobre a vida de uma família da 
elite rural para conhecimento de um público mais vasto. 

Em terceiro lugar, a disponibilidade de documentação escrita em 
línguas moçambicanas e o seu uso em domínios formais como a 
educação e a liturgia terá, certamente, atiçado o espírito de maior 
auto-estima dos crentes e trazido à sua atenção o facto de as suas 
línguas serem iguais, em todos os domínios, à língua do coloniza-
dor português que insistia em tratá-las como dialectos, no sentido 
pejorativo do termo. Ainda neste quadro, os crentes alfabetizados 
passaram a ter acesso à literatura científica sobre as descrições 
da sua cultura, língua e tradições. O efeito do acesso a este ma-
terial terá também induzido uma maior auto-estima por terem um 
sistema de valores descritível, não cabendo, por isso, a visão pre-
conceituosa de que ele não tinha cultura e que, por isso mesmo, 
precisava ser assimilado.

Em quarto lugar, esta Igreja associou a sua acção evangelizadora 
com o progresso e bem-estar dos moçambicanos, transmitindo a 
mensagem de que os moçambicanos não deveriam ser pobres, e 
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que se poderiam libertar dessa pobreza. Com efeito, a Missão Suíça 
deu uma valiosa contribuição na promoção da nossa auto-estima e 
na valorização do trabalho como fonte do sustento na família.

Foi neste contexto que ela contribuiu para o nascimento e afir-
mação de elites africanas no meio rural e suburbano, fluentes na 
leitura e escrita das suas línguas africanas. Estas elites não espe-
lhavam apenas a ideia de bons crentes, mas também a ideia de 
homens e mulheres que se guiavam por princípios éticos e morais 
exemplares, vestindo-se com aprumo, tendo uma residência e uma 
família que eram referência na sua comunidade. Por isso, esta mis-
são de Antioca e as de Ricatla, Khovo, Chicumbane e Maússe, por 
exemplo, não eram apenas centros de estudos teológicos ou de 
irradiação do evangelho. 

Por incluírem escolas, internatos e hospitais, essas missões eram 
igualmente verdadeiros centros de aquisição de novos saberes úteis 
na comunidade e locais de combate e tratamento de doenças:

	ali os pastores e leigos eram preparados como agentes de 
desenvolvimento social, cultural e económico;

	nessas missões ensinavam-se e difundiam-se práticas de sa-
neamento e higiene, vectores fundamentais para o combate 
a doenças;

	pastores e leigos eram preparados como agentes activos da 
medicina preventiva;

	pastores e leigos iniciavam-se em artes e ofícios, tais como 
carpintaria, serralharia e construção civil;

	pastores e leigos entravam em contacto com novas tecnolo-
gias agrícolas e pecuárias.

Em relação a este último aspecto, gostaríamos de vos recordar 
que, no contexto do ecumenismo, Eduardo Chivambo Mondlane foi 
enviado pela Missão Suíça para a Missão Metodista de Khambine 
onde se devia formar em técnicas de agricultura de sequeiro. So-



255

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

bre este assunto há uma passagem no seu livro Chitlango: o filho 
do Chefe, onde um missionário que, procurando convencê-lo a ir 
para Khambine, diz: “O teu povo sofre de fome, porque [...] as 
mulheres [...] entregam-se aos trabalhos do campo à maneira das 
suas bisavós.” Depois, Eduardo Mondlane diz para si mesmo: “Ima-
gino todas essas mulheres, nossas irmãs, que se matam a trabalhar, 
que pedem chuva ao mágico; e nesses campos estéreis.”

Na área da saúde, muitos moçambicanos têm ainda em suas memó-
rias os centros de saúde anexos às missões que garantiam assistên-
cia às comunidades e à formação do pessoal de saúde. 

Em particular, estarão recordados da acção médica do missionário 
Dr. Liengme, junto à corte do Rei Ngungunyane, e do trabalho ab-
negado levado a cabo pelo saudoso Dr. René Gagnaux e a simpatia 
que granjeou nos hospitais de Chicumbane, de Chamanculo e de 
Xinavane, só para citar alguns exemplos.

O contraste estava feito. Por um lado, tínhamos uma igreja a lutar 
pela promoção e valorização da moçambicanidade e pelo progres-
so dos moçambicanos. Por outro, e num outro extremo, tínhamos 
um colonialismo a lutar pela estagnação e opressão dos moçambi-
canos.

Em quinto lugar, e com o ambiente criado pelos contrastes que 
descrevemos acima, esta Igreja promovia, de forma muito subtil, 
mas estruturada e consistente, a associação das Escrituras Sagra-
das à realidade política e social dos evangelizados, usando pará-
bolas e canções religiosas condimentadas com elementos politi-
zantes. Deste modo, foi incutindo a ideia de que, como quaisquer 
outros cidadãos do mundo, os moçambicanos tinham o direito à 
sua independência, que a colonização não era uma fatalidade, que 
eles não tinham nascido para serem colonizados. 

Esta acção de mobilização política para despertar consciências foi 
enriquecida pelo conceito Lumuku, desmame ou independência. 
Trata-se, como é do domínio público, de um processo que tinha em 
vista conferir aos moçambicanos crentes autonomia na direcção 
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dos processos da evangelização e da gestão patrimonial da Missão 
Suíça, que em 1948 passa a designar-se Igreja Presbiteriana de Mo-
çambique. Este processo terminou em 1970, quando a autonomia 
tornou-se uma realidade, em resultado da passagem de todas as 
estações da missão para a propriedade da Igreja Presbiteriana.

Por outro lado, a missão suíça integrava as igrejas que comunga-
vam do ecumenismo, complementando-se na realização das suas 
missões. 

Esta prática ecuménica contribuiu para o florescimento da cons-
ciência de unidade entre moçambicanos crentes de diferentes 
igrejas. Aliás, um dos frutos dessa unidade dos moçambicanos é o 
NESAM, o Núcleo dos Estudantes Secundários Africanos de Moçam-
bique, criado por Eduardo Mondlane, em 1949. Como ele próprio 
nos recorda, através de uma das suas cartas na colecção Ecos da 
sua Voz, o NESAM viria a integrar jovens crentes de várias confis-
sões religiosas. 

Devido aos seus ensinamentos progressistas e libertadores, a Igreja 
Presbiteriana de Moçambique foi o berço de muitos nacionalistas 
que se juntaram à FRELIMO, a força política que este ano celebra 
o seu jubileu de ouro, a força política que mobilizou e enqua-
drou os moçambicanos para lutar pela liberdade e independência. 
Desconfiada desde os primórdios da sua presença, com o desenca-
deamento da Luta de Libertação Nacional, a Igreja Presbiteriana 
de Moçambique passou a ser alvo de uma maior vigilância, perse-
guição e chantagem pelas autoridades coloniais. Foi na sequência 
desta guerra aberta contra esta igreja que muitos pastores e leigos 
seus viriam a inscrever o seu nome no panteão dos mártires da nos-
sa libertação. Outros sobrevivem com as traumáticas experiências 
dessa etapa de luta pela nossa libertação. 

Neste jubileu recordamo-nos, por exemplo, do então Presidente do 
Conselho Sinodal, o Reverendo Zedequias Manganhela, e do Evan-
gelista José Sidumo, torturados pela sanguinária PIDE até à morte, 
no Djamangwana, na Machava. 
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*****

Com muito regozijo, verificamos que a Igreja Presbiteriana de 
Moçambique está a crescer e faz muito tempo que ela atingiu a 
maturidade e se afirmou no firmamento religioso Moçambicano. 
Cento e vinte e cinco anos depois, a sucessora da Missão Suíça, a 
Igreja Presbiteriana de Moçambique, tem a sua acção em todo o 
território nacional abrangendo mais de 100 000 crentes! Por outro 
lado, antes da Independência Nacional, a Igreja Presbiteriana de 
Moçambique trabalhava em apenas duas províncias da parte sul de 
Moçambique, por imposição do poder colonial. Agora, a Igreja pre-
ga o Evangelho em todas as províncias do nosso solo pátrio. 

Na sua acção social, a Igreja Presbiteriana de Moçambique conti-
nua a afirmar-se como nossa parceira na luta contra a pobreza. Na 
verdade, vemos a IPM em áreas como saúde, incluindo o combate 
à pandemia do SIDA, abastecimento de água e saneamento, edu-
cação através da construção e gestão de escolas, incluindo as do 
ensino vocacional e profissional, bem como na disponibilização de 
bolsas de estudo. 

Vemos ainda a IPM no desenvolvimento comunitário e na preven-
ção e gestão das calamidades naturais e no apoio à agricultura. 

*****

Por tudo isto, sentimo-nos bastante honrados por poder desejar à 
Igreja Presbiteriana de Moçambique um feliz jubileu, com votos de 
continuidade do seu ministério junto deste Povo muito especial, o 
maravilhoso Povo Moçambicano. 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Igreja católica:

Parceira de Moçambique na construção do bem-estar 

dos moçambicanos58

Saudamos a todos os presentes que, como nós, acederam ao convi-
te para participarem nas celebrações da passagem dos 20 anos da 
visita de Sua Santidade o Papa João Paulo II à nossa Pátria Amada 
e do terceiro aniversário do Pontificado de Sua Santidade o Papa 
Bento XVI. São dois grandes acontecimentos que se entrelaçam 
para revelar a parceria da Igreja Católica com Moçambique, na 
construção do bem-estar dos moçambicanos. 

À sua chegada a Moçambique, nos finais da tarde desse histórico 
dia 16 de Setembro de 1988, o Sumo Pontífice trazia a mensagem 
da Paz, da concórdia, do amor ao próximo e do desenvolvimento 
da nossa Pátria Amada. Partilhou esta mensagem com os crentes 
e com todo o nosso maravilhoso Povo, em Maputo, na Beira e em 
Nampula, e destes pontos, com toda a Nação Moçambicana. A com-
binação da estima que granjeava entre nós, da expectativa que a 
sua visita despertava e da boa recepção da sua mensagem, expli-
cam o acolhimento caloroso que os moçambicanos estenderam ao 
mais alto dignatário da hierarquia da Igreja Católica no mundo.

Esta mensagem constituiu-se num inestimável encorajamento aos 
esforços em curso, de busca da Paz em que nos encontrávamos en-

58Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião das celebrações dos 20 anos da visita do papa João Paulo II a 

Moçambique e do 3º aniversário do Pontificado de Sua Santidade o Papa Bento XVI. Ma-

puto, 8 de Abril de 2008.
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gajados. Dois anos mais tarde, emitíamos, a 10 de Julho de 1990, 
a partir de Roma, o primeiro comunicado anunciando ao mundo a 
nossa decisão e determinação de avançarmos para o resgate dessa 
Paz que também o Santo Padre apregoava. Quatro anos depois da 
sua histórica visita, assinávamos o Acordo Geral de Paz, também 
em Roma, um acordo que abria uma nova era em Moçambique. 
A Igreja Católica teve um papel importante nesse acordo como 
também teve no processo de reconciliação no seio da família Mo-
çambicana. 

Hoje, volvidos 16 anos dessa doce paz, apraz-nos constatar que a 
Igreja Católica continua  dar o seu valioso contributo para a dina-
mização do desenvolvimento humano, social e económico nesta 
Pérola do Índico. Ainda há pouco tempo a Universidade Católica de 
Moçambique inaugurou o Mestrado em Planeamento e Desenvolvi-
mento Regional, um curso que vai ter impacto directo na realiza-
ção do desiderato dos moçambicanos de transformar o Distrito em 
verdadeiro pólo de desenvolvimento. 

A Igreja Católica tem igualmente estado a fazer a sua parte na pro-
moção de valores sublimes como a cultura de paz, a solidariedade 
entre moçambicanos e a justiça social, princípios essenciais para 
manter o nosso belo Moçambique na rota da prosperidade do seu 
brioso Povo. A participação desta Igreja nos serviços inter-religio-
sos merece o nosso reiterado encorajamento e saudação.

*****

Sua Santidade o Papa Bento XVI, cujo Pontificado, a 19 de Abril 
próximo, assinala o seu terceiro aniversário, tem sabido dar conti-
nuidade ao aprofundamento das relações de amizade e cooperação 
entre a Igreja e a nossa Pátria Amada. Gostaríamos de lhe endere-
çar, uma vez mais, uma palavra de apreço pelo seu empenho com 
o bem-estar dos moçambicanos e de todos os povos do Mundo. Em 
Novembro último, tivemos a oportunidade de o fazer directamente 
mas é sempre bom repetí-lo aqui pois graças à sua clarividência 
e esclarecida liderança, as comunidades cristãs em Moçambique 
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continuam a diversificar e a dinamizar as suas intervenções de luta 
contra a pobreza. 

Tendo presente que Sua Santidade celebra, a 16 de Abril, o seu oc-
togésimo primeiro aniversário natalício, queremos endereçar-lhe 
os nossos votos de muita saúde e sucessos no cumprimento das suas 
sagradas tarefas missionárias. Reiteramos o nosso compromisso de 
continuar a trabalhar com a Igreja Católica em prol do bem-estar 
dos moçambicanos e pela Paz e desenvolvimento em todo o mun-
do. 

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Criança Moçambicana:

O nosso tesouro, a garantia da nossa continuidade 

como um Povo, como uma Nação59

Estamos muito felizes por estar aqui para conversar convosco, nos-
sas crianças, uma conversa que começámos com o vosso Presiden-
te, à nossa chegada, há pouco tempo. As crianças representam 
aquilo que de mais precioso temos como família, como Nação. 

Conversando convosco, minhas meninas, meus meninos, não esta-
mos apenas a falar com o nosso presente. Estamos também a falar 
com o nosso futuro porque vocês são a garantia da nossa continui-
dade como um Povo, como uma Nação. 

Aliás, o lema que escolheram para esta sessão faz um sumário mui-
to bem conseguido desta nossa avaliação. Para benefício de todos 
os presentes e para a História citamos esse lema “Nosso Futuro 
depende do meu presente: proteger a criança é garantir o desen-
volvimento de Moçambique”. 

Sentimo-nos muito orgulhosos quando lemos as vossas recomenda-
ções produzidas nos trabalhos dos parlamentos infantis provinciais 
e ao longo dos trabalhos desta sessão que está a chegar ao fim. 
Estas recomendações revelam o vosso sentido de auto-estima, de 
patriotismo e de compromisso para se envolverem, cada vez mais, 
nos processos de construção da nossa Pátria Amada. Estes docu-
mentos testemunham como estão a preparar-se, e muito bem, 
para esse futuro que vos espera.

Notamos, com muita satisfação, que através, por exemplo, da 
prestação de contas sobre as decisões tomadas na sessão anterior 
59Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião do encerramento da Terceira sessão do Parlamento Infantil 

Nacional. Maputo, 3 de Agosto de 2011.
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e das perguntas ao Governo, estão a entrar em aspectos importan-
tes da cidadania, da responsabilização individual e colectiva e da 
boa governação que no caso moçambicano são enriquecidos pela 
governação aberta e inclusiva. 

Olhando para esta nossa audiência vemos que o vosso parlamento, 
o Parlamento Infantil, é um ponto de encontro entre vocês, meni-
nas e meninos:

	vindos de diferentes partes deste nosso belo Moçambique;

	representando vários extractos da nossa sociedade;

	trazendo experiências diversas para partilhar.

Sobretudo, nestes dias que estão aqui juntos:

	fazendo intervenções;

	passando refeições juntos;

	cantando e dançando juntos

Estão a participar no reforço daquilo que é muito importante para 
todos nós moçambicanos: a Unidade Nacional.

Aqui também têm tido:

	momentos de aprendizagem sobre como ser bons alunos, 
para serem bons cidadãos;

	momentos de aprendizagem sobre como contribuir para a 
nossa vitória na luta contra a pobreza, estudando muito e 
tirando boas notas por exemplo;

	momentos de aprendizagem sobre a situação em diferentes 
partes da nossa Pátria Amada, apresentada:

o pelos vossos colegas;

o pelos representantes de outras organizações da so-
ciedade civil; 

o pelos Ministros; e 

o por outros dirigentes do nosso Estado.
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Achamos que valeu a pena esta sessão. Queremos, por isso, saudar 
a todos vocês, nossos parlamentares de palmo e meio, por terem 
sabido usar bem esta oportunidade. Queremos saudar-vos:

	pela vossa disciplina;

	pela vossa activa participação nos trabalhos; e 

	pela forma clara como apresentaram as vossas opiniões, 
análises, contribuições e perguntas aos Membros do Gover-
no bem como durante a nossa interacção à chegada. Está 
claro nessas vossas intervenções que vocês também, como 
nós, querem que Moçambique:

o se livre da pobreza, 

o continue a crescer, e 

o aumente o seu prestígio internacional.

Através de vocês nesta sala, saudamos a todas as crianças moçam-
bicanas, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo, por estarem 
a preparar-se como continuadores dos nossos ideais, como garan-
tes do nosso futuro.

Saudamos igualmente o Ministério da Mulher e da Acção Social pe-
los sucessos desta sessão do Parlamento Infantil. Saudamos ainda 
a todos aqueles que, despertando para a forma como este parla-
mento pode incutir o sentido de cidadania, democracia e sentido 
de Estado, desde esta tenra idade, juntaram-se a este programa 
com apoios multiformes e encorajamentos diversos. A todos eles o 
nosso muito obrigado.

*****

Como puderam testemunhar nas apresentações feitas pelos nossos 
Ministros, o nosso Governo, o vosso Governo, está empenhado na 
promoção e protecção dos vossos direitos. 

Queremos que cresçam saudáveis e dentro dos valores de Pátria, 
de solidariedade e de amor pelo próximo. Queremos que cresçam 
num ambiente que vos encoraje a interagir com pessoas da vossa 
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idade e com os adultos para deles aprenderem e a eles exporem li-
vremente as vossas curiosidades e vê-las satisfeitas. Queremos que 
cresçam num ambiente onde possam explorar, em pleno, o vosso 
talento e a vossa criatividade. É neste ambiente que vão absorver 
os valores nobres da família e da Nação para que, mais tarde, se-
jam os seus guardiões, promotores e reprodutores. 

*****

Para além das acções na área legislativa, foi aqui referido que 
temos estado a prestar atenção aos aspectos sociais relevantes 
à nossa criança, em resposta a algumas das questões levantadas 
nos debates realizados nos parlamentos infantis provinciais e nesta 
sessão. 

Vamos fazer referência a alguns casos:

	temos estado a alargar a nossa rede sanitária para reforçar 
a nossa capacidade de garantia dos cuidados de saúde para 
as nossas crianças. Construímos mais hospitais e intensificá-
mos as nossas acções de prevenção de doenças que afectam 
as crianças, através, por exemplo, do alargamento das cam-
panhas de vacinação;

	apostamos na realização de acções para a expansão da rede 
escolar e para assegurar que todas as crianças, sem discri-
minação, tenham acesso a uma educação de qualidade;

	temos, igualmente, estado a reforçar os mecanismos de 
protecção e de assistência social visando o seu bem–estar. 
Ainda neste quadro, a garantia de uma assistência social aos 
meninos e meninas, sem pai nem mãe e a crianças vulne-
ráveis, está no centro das nossas atenções. Algumas destas 
crianças, muito novas, são obrigadas, pelas circunstâncias 
da vida, a serem responsáveis pelos seus irmãos mais novos 
ainda.

	há outros programas que concorrem para o bem-estar das 
nossas crianças. Temos acompanhado, no quadro da nossa 
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Presidência Aberta e Inclusiva, que a vida das nossas crian-
ças muda quando chega a água potável, a energia, o telefo-
ne, a estrada reabilitada. 

temos acompanhado como a vida das nossas crianças muda 
quando os pais aumentam a produtividade nas suas ma-
chambas, quando conseguem um emprego graças aos inves-
timentos públicos e privados que estamos a atrair, no campo 
e na cidade. 

Por isso, é justo que as nossas crianças, nos parlamentos infantis 
provinciais, tenham recomendado que estas realizações benefi-
ciem a mais famílias e a mais crianças moçambicanas. 

Tomámos boa nota desta recomendação porque nós próprios esta-
mos preocupados com a situação em que ainda vivem algumas das 
nossas crianças. Por exemplo:

	ainda há crianças que passam fome, não têm abrigo, roupa, 
acesso a uma escola ou a uma fonte de água potável. 

	ainda há crianças que são privadas de dar as suas opiniões, 
de conviver com as suas famílias num ambiente são e har-
monioso.

	ainda há crianças que são vítimas de violência, incluindo o 
assédio e abuso sexual na família, na escola ou na comuni-
dade.

	ainda há crianças desamparadas e outras sujeitas a outros 
males, forçadas a viver na rua e expostas a muitos riscos. 

	ainda registamos casos de violência e de tráfico de menores.

Temos que continuar a inverter este cenário: a criança Moçambi-
cana é o nosso tesouro, é a garantia da nossa continuidade, como 
um Povo, como uma Nação. 

*****

Uma vez mais, queremos saudar a realização desta Terceira Ses-
são do Parlamento Infantil. Foi um momento muito especial, para 
trazerem para a nossa atenção aquilo que mais vos preocupa e o 
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que é prioritário para o vosso desenvolvimento e bem-estar. A Na-
ção Moçambicana esteve atenta às vossas intervenções. O nosso 
Governo, o vosso Governo, vai continuar a dar resposta a estas 
questões centrais que nos colocaram. Convosco vamos continuar 
a trabalhar, e neste ano, continuemos a exaltar a vida e obra do 
saudoso Presidente Samora Machel, aquele nosso Presidente que, 
carinhosamente, vos chamava de Flores que Nunca Murcham.

Para terminar, gostaríamos, uma vez mais, de saudar-vos, caros 
parlamentares de palmo e meio, pelos resultados desta Sessão. 
Reiteramos a nossa satisfação e orgulho pela qualidade do que 
produziram. Queremos, por isso, encorajar-vos a partilharem os 
resultados desta sessão com as outras meninas e meninos que não 
puderam estar fisicamente convosco durante os vossos trabalhos e 
que, por isso, não acompanharam na íntegra os debates gerados e 
as conclusões alcançadas. 

Estendemos a todos vocês os nossos votos de bom regresso à casa 
e à escola, muita saúde e muitos sucessos na vida.

Lembrem-se sempre:

	de serem bons alunos;

	de tratar bem das vossas plantas na escola;

	de manterem hábitos de higiene pessoal e colectiva; e

	de respeitarem, por exemplo, os vossos irmãos, pais, avós, 
professores e outros adultos.

Transmitam esta nossa mensagem aos vossos colegas e amigos, na 
escola e na comunidade.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Criança Moçambicana:

Desfrutando dos seus direitos para cumprir com os 

seus deveres60

É sempre muito agradável interagir convosco, minhas meninas e 
meus meninos, porque vocês são um dos tesouros mais preciosos 
desta Pátria de Heróis. Conversando convosco: 

	estamos a conversar com futuros professores, pesquisado-
res, médicos, engenheiros e outros profissionais e técnicos 
de diversas especialidades;

	estamos a conversar com futuros produtores agrários, des-
portistas e empresários;

	estamos a conversar com os futuros governantes e dirigen-
tes da nossa Pátria Amada. 

Conversando convosco, 

minhas meninas e meus meninos, estamos a conversar com o nosso 
futuro, o futuro da Nação Moçambicana.

Por isso, vocês são as flores que nunca murcham e que não devem 
murchar porque cada um de vocês tem o futuro desta Pérola do 
Índico nas suas mãos.

Estamos muito satisfeitos porque nas vossas canções, nas vossas 
danças, nos vossos gestos e nos vossos sorrisos demonstram que 

60Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na cerimónia de abertura da IV Conferência Nacional da Organização Con-

tinuadores de Moçambique. Maputo, 8 de Março de 2012.
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sentem a expectativa que a Nação Moçambicana tem sobre cada 
um de vocês. Sentem que devem preparar-se hoje para assumirem 
as vossas responsabilidades no futuro. Por isso, continuem a pre-
parar-se: 

	brincando;

	estudando; e

	absorvendo os valores da moçambicanidade.

Lembrem-se que neste processo têm direitos e nós vamos garantir 
que esses direitos são respeitados. Lembrem-se, ao mesmo tempo, 
que têm deveres, sendo alguns deles estudar, respeitar os vossos 
pais e outros mais velhos.

*****

As calamidades naturais que estão a registar-se em diferentes par-
tes do nosso belo Moçambique estão a criar dificuldades a muitos 
compatriotas nossos incluindo crianças da vossa idade:

	as casas que caíram serviam-lhes de abrigo;

	as escolas que desabaram eram os locais onde se prepara-
vam para assumirem as vossas responsabilidades no futuro, 
dentro da Nação Moçambicana;

	as machambas que foram inundadas eram a fonte da sua 
alimentação e de rendimento para comprar o uniforme, os 
cadernos e pagar o transporte para a escola e para casa.

Por isso, por ocasião da cerimónia de abertura desta Quarta Con-
ferência queremos endereçar a nossa solidariedade a todas as 
nossas crianças vítimas destas calamidades. Queremos reafirmar 
igualmente que o nosso Governo vai continuar com as acções de 
combate a estas calamidades e de mobilização da solidariedade de 
moçambicano para moçambicano e de outras pessoas de bem, para 
minorar o sofrimento das nossas crianças e dos nossos compatrio-
tas, jovens e adultos. 



269

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Por ocasião desta cerimónia, estendemos a nossa mão solidária 
à criança vulnerável e saudámo-la pela forma como tem sabido 
buscar forças na sua auto-estima para ultrapassar os obstáculos 
que lhe são impostos pela pobreza e por outras condições difíceis. 
Temos programas dirigidos a esta camada, mas temos certeza que 
eles não abrangem a todos e nem são suficientes para resolver to-
dos os problemas que estes nossos compatriotas enfrentam.

Dirigimos uma saudação especial aos dirigentes da Organização 
Continuadores de Moçambique, a todos os níveis, pela sua dedica-
ção e trabalho abnegado em prol do desenvolvimento harmonioso 
da criança moçambicana e para que cresça nos valores de Pátria, 
do trabalho e de amor ao nosso Povo muito especial, o maravilhoso 
Povo Moçambicano.

Felicitamos ainda a mulher moçambicana pela passagem do dia 
8 de Março, o Dia Internacional da Mulher. A sociedade moçambi-
cana agradece a forma como a mulher moçambicana tem sabido 
desempenhar o seu papel de mãe e de educadora dos nossos Con-
tinuadores. 

Com muito esmero e zelo, ela assume a sua responsabilidade na 
educação e formação das gerações vindouras nos ideais da auto
-estima, amor ao próximo, paz, unidade nacional e solidariedade.

*****

Dada a sua natureza transversal, os assuntos da criança, os vossos 
assuntos, exigem intervenções coordenadas dos vários actores que 
trabalham para o vosso bem-estar. 

Referimo-nos às instituições do Governo, aos parceiros de desen-
volvimento e às Organizações da Sociedade Civil. Graças a essa 
coordenação, temos registado progressos assinaláveis na protec-
ção e promoção dos vossos direitos consagrados:

	na Constituição da República; 

	na Convenção dos Direitos da Criança; e
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	no Protocolo para Prevenir e Punir o Tráfico de Pessoas, es-
pecialmente de Mulheres e Crianças, só para citar alguns 
exemplos. 

É no usufruto dos vossos direitos que asseguramos que estejam em 
condições de cumprir com os vossos deveres, para crescerem como 
cidadãos íntegros e conscientes das vossas responsabilidades na 
sociedade. 

Temos registado avanços significativos nas áreas de Educação, Saú-
de, Cidadania, Democracia e Participação da Criança. 

A título de exemplo, podemo-nos referir:

	ao aumento do número de escolas, a todos os níveis, tendo, 
consequentemente, aumentado, de forma significativa, o 
número de alunos matriculados. 

	podemo-nos referir também aos progressos no acesso de 
crianças com deficiência à educação,  bem como à adopção 
da estratégia de educação inclusiva.

	podemo-nos referir ainda à capacitação de professores com 
estratégias e metodologias de ensino da criança, jovens e 
adultos com necessidades educativas especiais, asseguran-
do, deste modo,  o acesso de mais crianças deficientes à 
educação. Outro aspecto digno de realce prende-se com o 
acesso e permanência da rapariga na escola. Foram toma-
das várias acções com vista a atrair e a manter a rapariga na 
escola. Destaque vai para:

	a concessão de bolsas de estudo para cursos vocacionais;

	os programas de educação sexual e reprodutiva;

	a nomeação de responsáveis do sexo feminino; e

	para a consciencialização dos professores e das comunida-
des contra o assédio e abuso sexual da criança.



271

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Na área da saúde:

	registamos avanços na cobertura vacinal, nutrição, preven-
ção da transmissão vertical, TARV Pediátrico e no combate 
à malária;

	registamos igualmente progressos na área dos programas de 
desenvolvimento físico, são e harmonioso da criança, pro-
gramas esses que beneficiam as crianças e suas mães. 

Concebemos e colocámos em prática programas que visam reduzir 
o impacto do HIV e SIDA sobre crianças órfãs e vulneráveis. Foram, 
no mesmo quadro, realizadas, com sucesso, acções de combate ao 
estigma e à discriminação ao nível das famílias e das comunidades. 
Para nós a criança é a nossa JANELA DE ESPERANÇA e, por isso, con-
tinuaremos empenhados na construção de um futuro de crianças 
livre do HIV e SIDA. 

Na área da cidadania, democracia e participação da criança, mul-
tiplicamos as oportunidades em que vocês tomam parte nos pro-
cessos de tomada de decisão, em assuntos que podem afectar o 
vosso futuro. 

Foram, neste quadro, estabelecidos fóruns apropriados para vocês 
debaterem e decidirem sobre assuntos que vos dizem respeito. O 
Parlamento Infantil é disso exemplo. 

Foram, igualmente, aprovados instrumentos legais em prol da 
criança. Destes, destaque vai:

	para o Plano Nacional de Acção para a Criança;

	para o Plano Nacional de Acção para Crianças Órfãs e Vul-
neráveis; e

	para a incorporação dos princípios da Convenção das Nações 
Unidas Sobre os Direitos da Criança e da Carta Africana So-
bre os Direitos e Bem–Estar da Criança.
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*****

Continuaremos a aperfeiçoar a legislação que vos protege e a ga-
rantir a sua aplicação. No mesmo quadro, vamos continuar a con-
solidar as parcerias já existentes e criar novas para reforçar as 
nossas intervenções a vosso favor. Para o sucesso na realização 
destas acções, exortamos para o envolvimento dos pais, tutores, 
educadores, líderes comunitários bem como de todos os nossos 
parceiros.

Queremos deixar a esta conferência, o desafio de encontrar formas 
de abranger mais crianças, garantindo a sua ocupação salutar em 
actividades que cultivem a sua auto-estima, o patriotismo, a Uni-
dade Nacional e a cultura de paz. 

Queremos que todas as nossas crianças cresçam com profundo co-
nhecimento e gozo dos seus direitos como forma de se aplicarem 
no cumprimento dos seus deveres.

Com votos de muito bom trabalho e sob o lema “Flores que nunca 
murcham, rumo à massificação da organização, pela paz, solida-
riedade e desenvolvimento”, temos a honra de declarar aberta 
a Quarta Conferência da Organização Continuadores de Moçambi-
que.

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Terceira idade:

Fonte de orgulho e de ensinamentos para a Família 

Moçambicana61

  

Como a experiência nos ensina, os homens e as mulheres deste 
planeta não crescem cronologicamente apenas. Crescem em várias 
dimensões, adquirindo:

	sabedoria nas coisas da vida;

	prudência na avaliação de situações; e

	perseverança na realização dos seus projectos. 

É por estas razões que é deveras emocionante dirigirmo-nos, atra-
vés desta Conferência, a este pilar tão importante da nossa socie-
dade, os nossos compatriotas da terceira idade:

	que são os conselheiros no seio da família e, por isso, auto-
ridades de recurso para a interpretação e melhor compreen-
são das coisas da vida;

	que são também fontes de sabedoria, conhecimento e auto-
ridade moral na sociedade;

	que são, enfim, merecidamente colocados no pedestal de 
bibliotecas vivas, de documentos incontornáveis da nossa 
epopeia e da nossa memória.

61Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República 
de Moçambique, na cerimónia de abertura da II Conferência Nacional sobre Terceira 

Idade. Maputo, 26 de Agosto 2009.
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Inspirados num velho ditado, podemos dizer que por detrás de cada 
profissional, por detrás de cada homem de negócios, por detrás de 
cada agente do Estado ou dirigente de uma organização da socie-
dade civil está alguém da terceira idade:

	que o amparou em criança;

	que o integrou no sistema de valores da sociedade;

	que o apoiou no seu contacto com a escola; e

	que o ajudou a ser homem ou mulher útil para si próprio, 
para a família e para a sociedade.

Ter consciência destes factos importantes é muito reconfortante e 
dá, certamente, outro sentido à vida pois: 

	estão aqui os que garantem a continuidade moral da nossa 
comunidade de destino, através da socialização dos mais 
novos.

	estão aqui os homens e as mulheres que são a nossa memó-
ria, aqueles que testemunharam as tentativas vãs da domi-
nação estrangeira de transformar o africano num europeu 
dos trópicos, através da sua política de assimilação.

	estão aqui os nossos compatriotas, testemunhas vivas do 
que foi a dominação estrangeira e que guardam traumas e 
cicatrizes resultantes da violência física e psicológica en-
gendrada por quem, a todo o custo, procurava sufocar a 
nossa reclamação do lugar que nos era inalienável no seio 
das nações livres e soberanas. 

	estão aqui aqueles que se recordam do chibalo, do desterro, 
da humilhação e do sistema de acesso, baseado na cor da 
pele, a determinadas áreas residenciais, serviços e cargos. 

	estão aqui alguns daqueles que tiveram momentos de conví-
vio e de partilha de visões com aqueles que posteriormente 
caíram nas garras do sanguinário colonial-fascismo e, não 
tendo resistido à tortura, tornaram-se mártires da nossa li-
bertação.
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Apraz-nos registar que no nosso seio também estão:

	aqueles que viram a nossa bandeira nacional subir ao mas-
tro, para drapejar para sempre;

	aqueles que deram a sua valiosa contribuição para que hou-
vesse mais unidades sanitárias e mais instituições de ensino, 
mais próximas do cidadão, facto que, como se recordam, 
era raríssimo no tempo colonial;

	aqueles que projectaram e ergueram infra-estruturas sociais 
diversas como parte da valorização da nossa Independência 
Nacional e do sacrifício dos melhores filhos desta Pátria de 
Heróis.  

Por tudo isto, quando vos honramos não estamos simplesmente a 
celebrar a vossa longevidade. Quando Moçambique vos honra, faz 
uma vénia à sua própria continuidade como Nação. Por isso, em 
cada compatriota da terceira idade a Nação Moçambicana encontra 
as raízes que a sustentam e fazem o seu Povo viver intensamente a 
sua história e feitos e exaltar vivamente a sua moçambicanidade.

*****

Sabemos que esse manancial de saberes que transportam e essa 
autoridade que ostentam, nem sempre constituem razões suficien-
tes para serem compreendidos e valorizados na família e na socie-
dade. 

	São conhecidos casos de compatriotas nossos da terceira 
idade que são discriminados e humilhados pelos seus pró-
prios filhos e netos;

	Outros são deixados à sua própria mercê, aumentando-se, 
deste modo, a sua vulnerabilidade;

	Outros ainda são violentados, mutilados ou mortos pelos 
seus próprios filhos ou netos.
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Contra este pano de fundo que devia constituir motivo de resigna-
ção, admira-nos a capacidade desses nossos compatriotas da ter-
ceira idade de, para além desse tratamento menos digno, serem 
capazes de ver o seu filho e o seu neto e tratá-los como tal, com 
amor e carinho, e de usar todas as oportunidades que se lhes apre-
sentam para continuarem a educá-los nas nossas boas tradições. 

Estes jovens esquecem-se que, com alguma sorte, também pode-
rão chegar à terceira idade e que, certamente, não gostariam de 
ter o tratamento menos digno que dispensam aos seus progenito-
res. Uma sociedade que não sabe cuidar da sua terceira idade não 
é digna de si própria. Uma sociedade que não acarinha aqueles que 
garantem a sua continuidade é uma sociedade que priva de água a 
planta que lhe dá ar puro, beleza, sombra e frutos. 

Por isso, renovamos a necessidade de a nossa sociedade continuar 
empenhada na valorização de homens e mulheres da terceira idade 
e de combater todas as formas que concorram para a sua discrimi-
nação ou para colocar em perigo a sua integridade física e moral. 

Da nossa parte fica reiterado o compromisso de continuarmos a 
promover a valorização do vosso saber e experiência para o bem 
da família e para que continuem a dar o vosso contributo na im-
plementação da nossa agenda nacional de luta contra a pobreza. 
Prosseguiremos ainda com a implementação de programas que vi-
sam promover a existência de uma sociedade inclusiva para todos, 
onde todas as pessoas, de diferentes idades, elevam a sua auto-es-
tima e participam no processo de desenvolvimento, em igualdade 
de circunstâncias. 

Queremos, ainda neste quadro, inscrever uma mensagem de sau-
dação ao papel que tem sido desempenhado pelas organizações da 
sociedade civil e pelos nossos parceiros de desenvolvimento em 
apoio aos nossos compatriotas da terceira idade, no campo e na 
cidade, em complemento às acções do Governo. Encorajamos os 
nossos parceiros a continuarem connosco nesta caminhada.
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*****

Em Agosto de 2005 realizámos a Primeira Conferência Nacional da 
Terceira Idade que tomou uma série de decisões cujo cumprimento 
será aferido neste encontro. Estão nesta sala, para além do grupo 
alvo, membros do Governo, dirigentes de organizações da socieda-
de civil e os nossos parceiros de desenvolvimento. Por isso, estão 
criadas as condições para debates profícuos e análises de grande 
qualidade. Fica assim claro que o sucesso da reflexão que esta con-
ferência se propõe a realizar só se vai medir pela sua capacidade 
de produzir linhas de pensamento e de acção que se debruçam 
sobre a qualidade da vida dentro dos anos que temos de vida. 

Reiterando os nossos votos de muitos sucessos, temos a honra de 
declarar aberta a Segunda Conferência Nacional Sobre a Terceira 
Idade.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Abastecimento de água:

Uma prioridade do nosso Governo62

É com muito júbilo que nos dirigimos à população da Província de 
Manica por ocasião da inauguração deste imponente sistema inte-
grado de abastecimento de água de Chicamba. 

Esta é uma satisfação que também transborda dos semblantes dos 
nossos compatriotas nesta cerimónia. 

Estamos hoje aqui neste local, oriundos de vários pontos desta e 
de outras províncias do nosso belo Moçambique, para juntos cele-
brarmos a realização de um sonho há muito almejado, o sonho de 
aceder à água potável, sem interrupções, nos municípios de Mani-
ca, Chimoio e Gondola para consumo humano e para sua aplicação 
na dinamização de diversas actividades sociais e económicas nes-
tas parcelas da nossa Pátria Amada. Algumas das populações nes-
tes municípios eram deficientemente servidas e outras não tinham 
acesso a este precioso líquido, em nenhum período do dia. A partir 
de hoje, porém, muitos mais munícipes passam a ser servidos, com 
a devida regularidade e normalidade.

Está de parabéns a Província de Manica por este marco represen-
tativo de mais uma vitória na luta contra a pobreza. Na verdade, a 
carência de água potável, um dos sinais mais evidentes da pobreza 
em Moçambique, passou para a História nos municípios de Manica, 
Chimoio e Gondola, bem assim nas localidades por onde passa a 
tubagem, tais como Messica, Bandula e Cafumpe, em direcção aos 
três municípios. Para além das necessidades básicas, este sistema 
vai também viabilizar projectos económicos e criar as condições 
62Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da inauguração do sistema integrado de abastecimento de água 

aos Municípios de Chimoio, Manica e Gondola. Chicamba, 29 de Abril de 2012.



279

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

para a expansão e a diversificação das actividades dos empreendi-
mentos já implantados nestes municípios. 

Podemos, em suma, dizer que o acesso à água potável por parte 
de mais compatriotas nossos e por parte dos diversos sectores de 
actividades económicas vai assegurar melhor saúde pública, au-
mento da produtividade e criação de condições para o surgimento 
de novas actividades geradoras de emprego e de renda.

*****

O nosso Governo, o vosso Governo, assume a questão de disponi-
bilização de água potável ao nosso maravilhoso Povo como uma 
questão prioritária, dado o seu carácter transversal na sua vida e 
no desenvolvimento da Nação Moçambicana.  

A nossa atenção sobre a materialização dos Objectivos de Desen-
volvimento do Milénio deve ser igualmente vista neste prisma. Por 
isso, acções tendo em vista resultados como os que nos juntam 
hoje, estão em curso em diferentes pontos desta Pérola do Índico. 
Damos alguns exemplos ilustrativos:

	em Lichinga e Cuamba, na Província do Niassa, prosseguem 
os trabalhos de melhoramento do sistema de abastecimen-
to de água para que garanta as necessidades de consumo 
da população e os imperativos do desenvolvimento social e 
económico nestes espaços geográficos da nossa Pátria Ama-
da; 

	estas acções estendem-se às cidades de Pemba, Naca-
la, Nampula, Angoche, Quelimane, Tete, Beira, Xai-Xai, 
Chókwè, Inhambane e Maxixe, onde por força do desenvol-
vimento económico e da dinâmica dessas cidades, os sis-
temas de abastecimento de água estão sendo ampliados e 
ajustados às novas e futuras necessidades. 

Não obstante estas e outras intervenções e conquistas no domí-
nio do abastecimento de água potável, persistem desafios que nos 
obrigam a, continuamente, aprimorarmos a planificação das nossas 
acções e utilização racional dos recursos, pois só assim estaremos 
em condições de assegurar a superação desses desafios. 
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Neste quadro, importa assegurarmos a disseminação da mensagem 
do uso racional e sustentável deste precioso líquido e das infra-es-
truturas que a ele nos dão acesso. A racionalização do uso des-
te recurso e a conservação e manutenção das infra-estruturas de 
água vai ter impacto na racionalização dos meios financeiros para 
aplicação em outros projectos que permitam que mais compatrio-
tas nossos e outros cidadãos tenham acesso a este precioso líquido 
para as suas múltiplas necessidades. 

Queremos usar desta oportunidade para lançar um apelo à vigi-
lância de todos e de cada um de nós contra a vandalização de 
depósitos, tubagem, torneiras, sistemas eléctricos e de bomba-
gem, bem como de outros equipamentos integrantes do sistema 
de abastecimento de água. A danificação ou paralisação destas in-
fra-estruturas pode frustrar os nossos planos de alcançar cada vez 
mais espaços do território nacional com água potável. 

Endereçamos uma mensagem de saudação e de agradecimento ao 
Governo da Holanda pela parceria que estabeleceu com o nosso 
Governo para a realização deste projecto. Esperamos continuar a 
contar com o vosso apoio e encorajamento na concepção e reali-
zação de outros projectos de abastecimento de água em outros es-
paços do nosso solo pátrio. A celebração conjunta desta conquista 
constitui mais uma prova inequívoca do cometimento do Governo 
holandês, nosso parceiro de desenvolvimento, na materialização 
da nossa Agenda Nacional de Luta contra a Pobreza, a agenda de 
todos os moçambicanos, na actualidade, homens e mulheres, no 
campo e na cidade, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo. 

A terminar, queremos agradecer o papel desempenhado por todas 
as entidades envolvidas e que contribuíram para o sucesso da im-
plementação do projecto, nomeadamente o Governo da Província 
de Manica, os Conselhos Municipais de Manica, Chimoio e Gondola, 
o FIPAG, que teve a responsabilidade pelos investimentos e pela 
gestão do projecto, os diversos coordenadores, técnicos especia-
lizados, empreiteiros, fiscais, e a todas as pessoas singulares e co-
lectivas, entidades públicas e privadas, a todos os níveis. Esta é 
uma vitória de todos nós. 

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Produtividade Agrária:

Promotora da segurança alimentar e nutricional em 

Moçambique63

As nossas primeiras palavras são de agradecimento a todos aqueles 
que dirigiram as cerimónias que antecederam este encontro.

Endereçamos as nossas saudações à população desta Localidade 
de Nacololo e de Metocheria, em particular: receberam-nos muito 
bem:

	com muito carinho;

	com muita amizade; e

	com muita emoção.

A forma como nos acolheram, as canções e as danças com que nos 
brindaram e o ambiente de cor e de festa que criaram, tudo isto, 
revela que se prepararam, e muito bem, para este dia. 

Por tudo isto, dizemos muito obrigado população de Metocheria. 
Muito obrigado população de Nacololo. Muito obrigado população 
de Monapo. 

Depois tivemos aquele momento de diálogo com os expositores. 

Queremos saudar-vos, caros expositores, pela determinação, en-
trega e perseverança que nos demonstraram e, sobretudo, pela 
confiança que têm na vossa capacidade de vencer a fome e a po-
breza. 

63Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião do lançamento da campanha agrícola 2012/2013 e das celebra-

ções do Dia Mundial da Alimentação. Monapo, 25 de Outubro de 2012.
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Na verdade, em resultado desse vosso empenho, vimos ali:

	uma expressiva e variada gama de produtos; 

	resultados positivos de investimentos no sector agrário; e 

	muitas iniciativas louváveis de agro-processamento. Quere-
mos aqui destacar a forma como aproveitam o caju na sua 
cadeia de valor produzindo:

o amêndoa; 

o sumo;

o melaço; 

o bife; e

o óleo. 

Vimos naquela vossa exposição produtos que fazem de Monapo uma 
referência no mapa agrário de Nampula e de Moçambique.

Na conversa que estabelecemos convosco, também ficámos a sa-
ber que estão a contribuir para melhorar a segurança alimentar e 
nutricional neste Distrito, nesta Província e em todo o nosso Mo-
çambique. 

Que estão a melhorar a vossa renda, através da venda dos vossos 
excedentes e da geração de postos de trabalho. Testemunhámos 
como através das exportações levam o nome de Monapo, de Nam-
pula e de Moçambique, para diferentes quadrantes do mundo: há 
pessoas no mundo que não conhecem Monapo, mas já saboreiam a 
sua banana, a sua castanha e usam o seu algodão. 

Continuem a fazer a vossa parte na luta contra estes e outros ma-
les que ainda nos flagelam nesta terra moçambicana. Continuem a 
fazer crescer o nosso belo Moçambique. 

Ao saudar os avanços que aqui testemunhamos, queremos, e com 
grande satisfação e júbilo, endereçar, a partir daqui, de Metoche-
ria, desta bela Localidade de Nacololo e de Monapo, uma mensa-
gem de felicitações à família do sector agrário por estar a assumir, 
com responsabilidade, perseverança e determinação, a sua nobre 
missão de combater a fome e a pobreza, através, por um lado, da 
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produção de alimentos, tendo em vista o alcance da segurança ali-
mentar e nutricional na nossa Pátria Amada e, por outro, através 
de outros produtos agrários que contribuem para o aumento da 
renda familiar e das receitas do Estado.

Saudamos o Governo desta Província, pelo seu empenho assinalá-
vel na actividade agrária. Esta saudação estende-se:

	aos dirigentes e técnicos do sector agrário;

	aos líderes comunitários; 

	aos camponeses; e 

	aos vários actores na cadeia de produção agrária na nossa 
Pátria Amada que, no dia-a-dia, dedicam o seu saber, suor,  
trabalho e recursos, para contribuírem, de forma significa-
tiva, para, em especial:

	o aumento da produção e da produtividade agrárias;

	o agro-processamento e armazenagem; e

	para o transporte e comercialização.

*****

Passa um ano, depois de ter sido aprovado o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA), que, no contexto da 
Revolução Verde, prevê um crescimento da produção agrária, em 
pelo menos 7%, e a sua duplicação nos próximos 10 anos. 

Felicitamos os produtores agrários pelos resultados alcançados. 

Com efeito, da campanha agrária 2010/2011 para a de 2011/2012, 
a produção global de culturas alimentares passou de 14,3 para 14,7 
milhões de toneladas de produtos alimentares diversos. Em resul-
tado deste nosso empenho colectivo, passamos a ser excedentários 
nas principais culturas que formam a cesta básica ou seja, o milho, 
a mandioca e os feijões. No domínio das culturas de rendimento:

	o algodão passou de 70,6 para 85 mil toneladas; 

	a cana-de-açúcar de 3,4 para 3,9 milhões de toneladas;  
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	a banana de 341 para 359 mil toneladas; e 

	os citrinos de 36 para 49 mil toneladas. 

Na componente pecuária, os efectivos evoluíram: 

	de 1,3 para 1,4 milhões de bovinos;

	de 5,3 para 5,6 milhões de caprinos; e 

	de 18 para 27,4 milhões de galinhas, uma das aves da nossa 
concentração e atenção.

Em resultado deste crescimento, passamos:

	de 11 mil para 21 mil toneladas de carnes; 

	de 860 mil para um milhão de litros de leite; e 

	de 2,2 para 3 milhões de dúzias de ovos de consumo.

Na perspectiva de criação de um ambiente favorável ao desenvol-
vimento da cadeia de produção agrária e de valor, aprovámos um 
quadro de políticas sendo de destacar:

	a Estratégia de Irrigação;

	o Programa de Fortalecimento da Cadeia de Sementes;

	o Programa Estratégico de Fertilizantes; e

	o Programa Intensivo de Transferência de Tecnologias Agrárias.

Devemos todos, ao longo da campanha 2012/13, parti-
cipar na operacionalização deste quadro de políticas,  
tendo em vista assegurar um crescimento em 9,1% da produção 
global, correspondente a 15 milhões de toneladas de culturas ali-
mentares e de 14,3% de culturas de rendimento. 

Para a presente campanha, vamos assegurar:

	a contratação de 387 extensionistas para passarmos a ter 
um total de 1.384 extensionistas no País;



285

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

	a disponibilização de semente de cereais,

leguminosas e oleaginosas de qualidade;

	a melhoria da capacidade de preparação da terra, através 
da disponibilização de mais maquinaria, animais para trac-
ção e respectivos implementos;

	a sanidade vegetal e animal, através da prevenção de pra-
gas e doenças; e

	o aproveitamento integral e sustentável dos sistemas de ir-
rigação;

*****

Queremos desejar a todos os produtores agrários uma campanha 
de muito sucesso. Exortamos a todos: 

	a realizarem sementeiras com variedades apropriadas;

	a reforçarem a vigilância epidemiológica;

	a pulverizarem os cajueiros;

	a diversificarem as formas de captação e conservação da 
água para a rega; e

	a promoverem a criação de florestas comunitárias e a repo-
sição das espécies abatidas.

Com estas palavras, temos a honra de declarar aberta, do Rovuma 
ao Maputo e do Índico ao Zumbo, a campanha agrária 2012/13.

	Produtores agrários hoye!

	Moçambique hoye!

	Revolução Verde hoye!

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Produtividade agrária:

Indutor da transformação da agricultura de subsistên-

cia para a agricultura comercial64

É muito gratificante ter debaixo do mesmo tecto uma ilustre e 
diversificada audiência representante de uma vasta gama de sen-
sibilidades, saberes e experiências nas diferentes áreas da cadeia 
de valor do sector agrário. 

Referimo-nos:

	aos membros do Governo, a todos os níveis;

	aos técnicos e aos produtores agrários;

	aos nossos parceiros de desenvolvimento e convidados es-
trangeiros;

	enfim, aos homens e mulheres de bem que fazem a sua par-
te para o crescimento da produtividade agrária neste nosso 
Moçambique.

Temos assim uma oportunidade ímpar de olhar e de discutir o 
Plano Nacional de Investimento no Sector Agrário, prestes a ser 
lançado, a partir de vários prismas e tendo como pontos de par-
tida as diversas experiências e vivências que enriquecem este 
evento. 

Temos plena certeza que da confrontação dos nossos pontos de 
vista sairá a ganhar o maior propósito que nos fez convergir para 
64Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 
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este Centro baptizado Centro Internacional de Conferências Joa-
quim Alberto Chissano, isto é, a mobilização de financiamentos 
para a implementação do Plano Nacional de Investimento no Sec-
tor Agrário. Trata-se de um plano que representa o culminar de um 
longo processo de debate, reflexão e planificação para tornar a 
Revolução Verde, em todas as dimensões e em todos os cantos do 
nosso solo pátrio, uma realidade. Esta é uma revolução que tem 
como meta induzir a transformação da agricultura de subsistência 
para a agricultura comercial, através da adopção, por exemplo, de 
tecnologias melhoradas cujo papel no aumento da produtividade 
agrária é por todos nós reconhecido.  

*****

Reunimo-nos numa altura em que milhares de produtores agrários 
estão a refazer-se dos danos que lhes foram causados pelas cala-
midades naturais que se abateram sobre as suas culturas, gado e 
outros bens indispensáveis na sua actividade social e económica. 
Reiteramos a nossa solidariedade para com estas vítimas das ca-
lamidades e para com todos os que foram afectados, de forma di-
recta ou indirecta, pelas cheias e inundações que assolaram partes 
da nossa Pátria Amada no início deste ano. Congratulamo-nos, ao 
mesmo tempo, com os marcos de auto-estima e de auto-superação 
que implantam no quotidiano ao tudo fazerem para se soerguerem 
dessa prostração. São um orgulho para toda a Nação Moçambicana! 

*****

A agricultura é a base do nosso desenvolvimento e, por isso, tem 
estado no centro dos nossos programas de desenvolvimento. Esta 
actividade constitui a fonte de renda e base da segurança alimen-
tar e nutricional para a maioria do nosso maravilhoso Povo, abaste-
cendo igualmente os mercados urbanos de consumo e a indústria. 

O peso da agricultura na nossa economia é sublinhado pelo facto 
de cerca de 88% dos agregados familiares praticarem esta activida-
de, que emprega mais de 81 % da população activa. Para além dis-
so, e em consequência disso, o sector agrário contribui com cerca 
de 25% para o Produto Interno Bruto. 
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Isto explica porque o seu papel transversal no desenvolvimento na-
cional esteja plasmado de forma cristalina na nossa Magna Carta. 
Com efeito, o Artigo 103 da nossa Lei-Mãe declara que “Na Repú-
blica de Moçambique a agricultura é a base do desenvolvimento 
nacional”. 

Por seu turno, o Artigo 105 no seu número 2, destaca que “O Esta-
do incentiva e apoia a produção do sector familiar e encoraja os 
camponeses, bem como os trabalhadores individuais, a organiza-
rem-se em formas mais avançadas de produção”, sublinhamos a 
expressão “formas mais avançadas de produção” para ligá-la ao 
Artigo 106 que anuncia que “O Estado reconhece a contribuição da 
produção de pequena escala para a economia nacional e apoia o 
seu desenvolvimento como forma de valorizar as capacidades e a 
criatividade do povo”.Aqui sublinhamos a expressão “o Estado [...] 
apoia o seu desenvolvimento”. 

Ligamos as expressões, “o Estado [...] apoia o seu desenvolvimen-
to” e “formas mais avançadas de produção”, para no seu ponto 
de convergência encontrarmos o Artigo 104 que declara que “Na 
República de Moçambique a indústria é o factor impulsionador da 
economia nacional”.

Este é o pedestal em que se ergue a agricultura na nossa Pátria 
Amada. 

Os produtores agrários têm assumido a missão que lhes cabe na 
tradução deste desiderato colectivo dos moçambicanos em reali-
dade. Na verdade, graças ao seu empenho e desempenho a agri-
cultura tem sido um dos factores de crescimento económico que 
temos estado a registar há mais de uma década e meia. 

Os mais novos ou os que têm contacto com Moçambique apenas a 
partir dos anos mais recentes, poderão não ter a dimensão exacta 
da forma como a dependência em relação à ajuda alimentar ex-
terna carcome a auto-estima de um Povo como foi o nosso caso 
no passado. Graças aos nossos produtores agrários, apoiados por 
políticas e intervenções do Governo, correctas, atempadas e sus-
tentáveis, conseguimos passar essa página do nosso percurso aos 
anais da História. 
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Hoje já somos auto-suficientes em culturas como mandioca e milho 
e passamos a exportadores de produtos agrários não tradicionais, 
como são os casos:

	da banana, para a República da África do Sul e Médio Oriente; 

	do açúcar para a Europa; bem como;

	do feijão bóer e do gergelim para a Ásia.

 

Os 7 milhões são parte integrante deste salto.

*****

A descoberta de vastos recursos naturais, tais como carvão e gás 
natural, vai, a médio e longo prazos, ter um grande impacto em 
diferentes sectores da nossa economia, como demonstram os pri-
meiros sinais na actualidade. Porém, estas descobertas não vão 
desfocar a atenção que prestamos ao sector agrário, nem vão ofus-
car a prioridade que conferimos ao melhoramento das tecnologias 
agrárias, tendo em vista o aumento da produtividade agrária no 
contexto da luta contra a pobreza, a nossa agenda da actualidade. 
Colocada a questão noutros termos, a agricultura entra numa rela-
ção simbiótica com os recursos naturais para assegurar a viabiliza-
ção da sua exploração bem-sucedida. 

A exploração destes recursos, por sua vez, induz o aumento da 
produção e, eventualmente, da produtividade, ao gerar mercados 
sustentáveis e ao criar condições para o financiamento bancário 
da actividade agrária e a geração e transferência de tecnologias 
agrárias.

É ao redor da agricultura que também se desenvolvem os outros 
sectores da economia nacional. Com efeito, cabe ao sector agrário 
providenciar a segurança alimentar e nutricional que confere boa 
saúde e robustez:

	aos engenheiros e gestores;

	aos médicos e  enfermeiros;
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	aos professores e  monitores; bem como

	aos investidores e  trabalhadores, quer na indústria, quer 
nas outras áreas que se desenvolvem em razão e em apoio 
à existência da exploração do gás, do carvão e de outros 
recursos naturais. 

Devemos pois continuar a optimizar essa relação de complemen-
taridade e de simbiose entre a produção agrária e a exploração de 
recursos minerais à extensão e à largura do nosso belo Moçambique. 

Queremos, em particular, reiterar que os sectores que têm sido 
responsáveis pelo nosso crescimento económico de uma média de 
7%, ao longo de mais de uma década e meia, e que hoje vão cres-
cer, mais ainda, impulsionados pelos recursos naturais, continua-
rão no centro das nossas atenções governativas e programáticas. 

Referimo-nos, para além da agricultura, à indústria, aos trans-
portes e comunicações, ao turismo, às pescas e aquacultura, bem 
como à energia e aos serviços, incluindo os serviços financeiros 
e seguros. Tudo isto, apoiado pela nossa política de formação de 
quadros.

*****

Por forma a conferir maior visibilidade e impacto ao sector agrário 
na nossa economia, aprovamos, em Maio de 2011, o Plano Estraté-
gico para o Desenvolvimento do Sector Agrário, cuja implementa-
ção tem um horizonte temporal de dez anos. Este Plano Estraté-
gico surge como um quadro orientador, instrumento harmonizador 
e mobilizador de sinergias, para impulsionar o desenvolvimento 
agrário, em resposta ao desafio que nos colocamos quando lança-
mos a Revolução Verde em Moçambique.  

É tendo em vista a sua operacionalização que lançamos hoje o Pla-
no Nacional de Investimento no Sector Agrário. 

Trata-se de um instrumento que tem em vista impulsionar a pro-
dutividade tendo em atenção a melhoria da competitividade e do 
crescimento do sector agrário, através:
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	do aumento do uso de tecnologias melhoradas;

	disponibilidade e melhoria na gestão de recursos hídricos;

	prevenção e combate a pragas e doenças; bem como

	do desenvolvimento de variedades melhoradas para o au-
mento do rendimento das culturas com alto valor nutritivo, 
entre outros produtos agrários. 

Neste quadro, devemos prosseguir com as acções indutoras da me-
lhoria da gestão e uso sustentável dos recursos naturais entre os 
quais a terra, água e as florestas. Devemos, igualmente, continuar 
a desenvolver acções tendo em vista fortalecer as instituições re-
levantes dos sectores público e privado e da Sociedade Civil, bem 
como melhorar a coordenação inter e intra-institucional. 

*****

Queremos, uma vez mais, expressar a nossa satisfação pela pre-
sença de todos neste evento. 

Endereçamos um convite ao sector privado nacional e estrangeiro 
a continuar a investir no sector agrário, provendo tecnologias, fi-
nanciamento e serviços de extensão, bem como no desenvolvimen-
to de mercados e integração dos pequenos produtores. Queremos 
inscrever a nossa mensagem de gratidão aos nossos parceiros de 
desenvolvimento pelo apoio multiforme que nos têm concedido e 
convidá-los a continuar connosco nesta marcha, a marcha do nosso 
maravilhoso Povo, que almeja crescentes índices de produtividade 
e melhor exploração das oportunidades em toda a cadeia de valor 
da produção agrária.

Assim, pela produtividade agrária, segurança alimentar e nutricio-
nal, temos a honra de declarar lançado o Plano Nacional de Inves-
timento no Sector Agrário.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Os desafios da Agricultura na 

actualidade:

Produtividade agrária, segurança alimentar e produ-

ção de riqueza65

Dirigimos as nossas felicitações aos agricultores, aos criadores e 
aos operadores florestais de todo o nosso belo Moçambique, por 
estarem a cumprir com a sua nobre missão de promover o desen-
volvimento da agricultura, em todas as suas dimensões, uma acti-
vidade que é a base do nosso desenvolvimento social e económico. 
Na verdade, a agricultura tem um grande impacto, um impacto de 
carácter transversal, na nossa sociedade e destaca-se como uma 
alavanca da economia nacional, pois: 

	cria postos de trabalho e oportunidades de auto-emprego;

	gera renda e riqueza;

	combate a fome e a pobreza;

	 produz para o mercado interno e para as exportações; e 

	impulsiona o desenvolvimento da nossa indústria. 

As nossas saudações são extensivas aos operadores nas áreas:

	de processamento;

	de transporte;

65Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 
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	de armazenamento; e

	de comercialização. 

Saudamos ainda todos aqueles que nesta cadeia de valor:

	providenciam factores e insumos de produção; 

	procedem à transferência de tecnologias; aqueles que, 
numa palavra,

	fazem da agricultura uma actividade viável e com crescente 
espaço e visibilidade na nossa economia. 

A exposição que tivemos a oportunidade de visitar, constituiu-se 
em mais uma fotografia, daquelas que Manica e Bárue, em particu-
lar, gostam de nos mostrar, com o orgulho de quem está a cumprir 
uma missão, e a cumprí-la com responsabilidade, determinação e 
paixão. Vimos ali diversos produtos, saídos destas terras generosas. 

Vimos ali uma variada gama de insumos cuja venda torna-se viável 
porque há quem os compre porque deles precisa.

Na conversa que mantivemos com os expositores sentimo-nos con-
tagiados pelo seu entusiasmo e compromisso de se manterem en-
gajados no desenvolvimento da agricultura, nas suas diferentes 
vertentes. Lemos no seu semblante a determinação e a certeza de 
que Moçambique, esta Pátria de Heróis, vai acabar com a fome e 
a pobreza.

Por ocasião desta cerimónia, saudamos as autoridades comunitá-
rias pela liderança das suas comunidades para produzirem mais 
alimentos e para diversificarem as suas actividades agrárias. En-
dereçamos uma saudação especial a todos os técnicos do sector 
agrário e pesqueiro, a todas as instituições de formação agrária e 
aos docentes nesta área do saber pelo trabalho que realizam. Com 
efeito, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo, têm, no seu 
dia-a-dia, dado o seu melhor para a elevação dos nossos índices 
de produção de comida, criação animal, piscicultura e exploração 
florestal.  
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*****

No centro das nossas atenções está a necessidade de continuarmos 
a promover a produtividade agrária para o alcance da segurança 
alimentar e nutricional do nosso maravilhoso Povo. Temos condi-
ções para realizar esse sonho porque:

	temos um Povo trabalhador;

	temos técnicos do sector agrário e pesqueiro dedicados; 

	temos um crescente número de instituições a formar mais 
técnicos; e 

	dispomos de potencialidades agro-ecológicas, propícias para o 
desenvolvimento de uma agricultura competitiva e capaz de 
colocar Moçambique no mapa do mercado internacional das ex-
portações de alimentos.

Para a materialização deste grande objectivo, o objectivo do al-
cance da segurança alimentar e nutricional, devemos continuar 
empenhados em assegurar que o manancial de recursos naturais 
disponíveis para a produção agrária, resultem em auto-suficiência 
em alimentos em cada um dos nossos distritos. 

Este será um passo importante para transformar este nosso belo 
Moçambique num celeiro de alimentos para o nosso Povo e para 
outros povos da região e do mundo. 

Neste contexto, gostaríamos de sublinhar a necessidade de contí-
nuo aumento da produtividade nas culturas alimentares básicas, 
com destaque para os cereais e hortícolas e para os produtos aví-
colas e pecuários. No domínio das culturas de rendimento, deve-
mos continuar a intensificar o trabalho em curso que tem em vista 
alargar as áreas de cultivo do algodão e do cajú, importantes fon-
tes de receita e de geração de emprego para o nosso Povo muito 
especial, o maravilhoso Povo moçambicano.

Face à ocorrência de desastres naturais que, frequentemente fus-
tigam algumas regiões da nossa Pátria Amada, o nosso Governo 
adoptou um quadro de políticas e programas de intervenções que 
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preconizam a redução da vulnerabilidade do nosso Povo e garan-
tem a produção de alimentos. 

Nesta perspectiva, aprovámos, em Maio último, o Plano Estraté-
gico para o Desenvolvimento do Sector Agrário, que define como 
uma das principais linhas de intervenção o aumento da produti-
vidade agrária, sendo de destacar as acções em curso, visando a 
construção e a reabilitação de infra-estruturas de irrigação. 

Uma outra linha de intervenção tem em vista a promoção do aces-
so aos mercados, incluindo o reforço do papel do Instituto de Ce-
reais na comercialização agrícola. 

Uma terceira tem em vista promover a melhoria da gestão dos 
recursos naturais e o fortalecimento de instituições, como são os 
casos de associações de produtores e de cooperativas.

Os sete milhões e outros fundos descentralizados continuam a des-
tacar-se como instrumentos de suporte fundamental para a imple-
mentação da Estratégia da Agricultura a nível local. 

Por isso, no processo de planificação anual das nossas actividades 
devemos colocar a produção de comida, a criação de emprego e 
a geração de renda no topo das prioridades de desenvolvimento.

*****

O lançamento da campanha agrária 2011/2012 representa o início 
de mais um ciclo de actividades agrárias nesta Pérola do Índico. 

Constitui-se num momento de festa e de grande expectativa para 
todos os intervenientes do sector, em particular, para os produto-
res e criadores. 

É tendo em consideração estes factos que decidimos fazer do 
lançamento da campanha agrária um movimento nacional para 
permitir que todos nós pudéssemos participar. O sucesso da cam-
panha agrícola 2011/2012 depende, em grande medida, da sua 
preparação, pelo que está em curso a realização de várias acções 
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visando o aprovisionamento atempado dos insumos e outros facto-
res de produção necessários. O destaque vai aqui para:

	a contratação de mais extensionistas agrários;

	a aquisição e distribuição de mais semente melhorada de 
culturas alimentares diversas;

	o aprovisionamento de vacinas e agro-químicos; e

	a mobilização de recursos financeiros adicionais para o fi-
nanciamento da campanha.

A terminar, queremos felicitar a todos os premiados nesta cerimó-
nia. Que continuem a ser exemplo e referência no Distrito, na Pro-
víncia e em todo o nosso Moçambique. 

Temos assim a honra de declarar solenemente aberta a Campanha 
Agrária 2011/2012 tendo como lema “A Produtividade Agrária, Se-
gurança Alimentar e Produção de Riqueza”.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Qualidade de alimentos:

Os desafios para o sector das pescas66

Aceitamos com muita satisfação compartilhar convosco este mo-
mento de celebração de mais um importante marco do sector das 
pescas no seu empenho na valorização da nossa Independência Na-
cional, ilustrando, deste modo, que a soberania por que clamáva-
mos era um meio para nos lançarmos na construção do nosso bem
-estar e não um fim em si. Na verdade, com esta infra-estrutura, 
que se junta a muitas outras espalhadas pelo nosso belo Moçambi-
que, demonstramos que o dia de hoje é melhor que o de ontem, 
o que adensa a nossa certeza de que o dia de amanhã será muito 
melhor que o de hoje. 

Só para ilustrar os passos que já demos na valorização da nossa 
Independência Nacional e na construção da certeza que temos de 
que vamos realizar o nosso sonho de prosperidade, da domina-
ção estrangeira de quinhentos anos herdamos um sector de pescas 
que, sob o ponto de vista institucional, resumia-se a uma Missão 
de Estudos que funcionava na Matola onde está hoje implantada a 
Escola de Pesca. Nessa altura, a função de garantia de qualidade 
dos produtos da pesca não fazia parte das atribuições desta insti-
tuição. 

A promoção da qualidade sanitária dos produtos da pesca surgiu 
no período pós-independência dentro da Empresa Moçambicana de 
Pescas, a EMOPESCA. Foi esta empresa que implementou o primei-
ro programa de controlo de qualidade em 1978 e, entre 1980 e 
66Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 
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1990, foram construídos os primeiros laboratórios de controlo da 
qualidade dos produtos da pesca e lançadas as bases técnicas para 
a criação de um Sistema Nacional de Inspecção do Pescado que 
oferecesse garantias oficiais equivalentes e harmonizadas com os 
padrões internacionais.  

Com os moçambicanos a construírem esta Pérola do Índico, com o 
seu talento e mãos dextras, este sector conheceu uma nova evo-
lução, com a aprovação da Lei de Pescas em 1990 que, de entre 
outras inovações, estabeleceu uma instituição especializada para 
lidar com esta área. Foi esta instituição que serviu de embrião 
que, em 2005, evoluiria para Instituto Nacional de Inspecção do 
Pescado. É esta autoridade competente para a certificação sanitá-
ria dos produtos da pesca que hoje nos reúne para exaltarmos mais 
um importante passo:

	na valorização da nossa Independência Nacional;

	na elevação da nossa auto-estima; e

	 no reforço da nossa certeza de que unidos e determina-
dos, soberanos e com a Paz, que este ano celebra as suas 
bodas de porcelana, vamos vencer a pobreza nesta Pátria 
de Heróis.

Hoje reunimo-nos aqui nestas instalações para apropriamo-nos de 
mais um novelo que adensa a nossa independência pois, a partir 
da inauguração deste laboratório, vamos deixar de recorrer a ser-
viços técnicos no estrangeiro. Esses serviços serão providenciados 
no nosso solo pátrio.

*****

Percorremos alguns sectores desta infra-estrutura e fomos rece-
bendo explicações pertinentes e respostas atempadas às questões 
que íamos colocando. Neste quadro, apraz-nos registar que as be-
neficiações realizadas no Laboratório de Inspecção do Pescado de 
Maputo, que acabamos de inaugurar, bem como o cumprimento de 
todas as formalidades exigidas ao nível do pessoal técnico, equi-
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pamentos e procedimentos propiciaram a sua acreditação em Ju-
nho do presente ano, tornando-se assim no primeiro laboratório 
público para análise de alimentos acreditado a nível nacional. A 
avaliação e o reconhecimento internacional da competência técni-
ca das actividades que o laboratório executa constituem mais uma 
conquista do nosso maravilhoso Povo no domínio da garantia:

	da qualidade dos produtos alimentares de origem aquática;

	da saúde dos consumidores; e 

	da promoção do bom nome da nossa Pátria Amada. 

Neste quadro, para além de ganhar e transmitir confiança a to-
dos quanto procuram os seus serviços, a acreditação nas condições 
técnicas em que é feita contribui para a redução dos custos de 
operação e do tempo de espera dos resultados das análises labora-
toriais. Isto significa que aqui se promove:

	a facilitação da certificação sanitária dos produtos;

	a melhoria da eficiência e eficácia do serviço público; bem 
como

	a  tradução da reforma do sector público em produtos e 
processos tangíveis.

Importa aqui sublinhar que o Sector das Pescas que passa hoje a 
beneficiar deste Laboratório de Inspecção do Pescado  coloca-se 
em melhores condições para servir os cidadãos e a indústria de 
produção e processamento do pescado hoje constituída por cer-
ca de seiscentas unidades produtivas licenciadas, tais como em-
barcações, estabelecimentos em terra e unidades de aquacultura. 
Trata-se de uma indústria que desempenha um papel relevante na 
dinamização da vida social e económica  desta Pérola do Índico e 
no adensamento do tecido empresarial nacional que é igualmente 
impulsionado pelos ˝sete milhões˝, no campo e nas zonas urbanas. 
Efectivamente, os produtos provenientes da actividade de pesca e 
de aquacultura constituem um valioso contributo:
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	para o abastecimento do mercado nacional e para as ex-
portações;

	para a geração de renda e de emprego; bem assim

	para a segurança alimentar e nutricional, com destaque 
para a disponibilização, a milhares de famílias moçambica-
nas, de uma dieta mais rica em proteínas. 

Tendo em conta todo este potencial do sector na implementação 
da nossa Agenda Nacional de Luta contra a Pobreza, exortamos a 
direcção do Ministério das Pescas, em geral, os funcionários da Ins-
pecção do Pescado e dos Laboratórios, em particular, a tudo faze-
rem para a manutenção da acreditação que mereceram, acolhendo 
com confiança, nos seus resultados finais, as auditorias regulares 
do organismo de Acreditação. Continuem também empenhados na 
realização das metas preconizadas no Plano Quinquenal do Gover-
no no domínio deste sector. Coloquem igualmente todo o vosso 
saber, dedicação e espírito empreendedor na busca de soluções 
para os desafios que se impõem na produtividade, bem como na 
diversificação da produção e de mercado de produtos pesqueiros.  

A terminar, endereçamos as nossas palavras de reconhecimento e 
de gratidão aos nossos parceiros de desenvolvimento pelo apoio 
que nos têm prestado no sector das pescas, em particular, e na 
implementação da nossa Agenda de Luta contra a Pobreza em ge-
ral. Manifestamos o nosso desejo de continuar a contar com essa 
parceria e encorajamento. 

Muito obrigado pela vossa atenção.
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Ciência, tecnologia e inovação:

Vectores impulsionadores do desenvolvimento 

nacional67

Fazemo-nos presentes a esta cerimónia inaugural da Academia de 
Ciências de Moçambique para, em uníssono com os nossos cientis-
tas e o maravilhoso Povo Moçambicano, saudar a realização deste 
evento ímpar na história da nossa Pátria Amada. Duas razões fun-
damentais explicam esta satisfação. A primeira é que grande parte 
dos membros desta Academia são produto directo da nossa Inde-
pendência Nacional. Na verdade, o número de moçambicanos com 
o grau de Doutoramento em 1975 era, de tal ordem insignificante 
que não podia justificar uma cerimónia como a que hoje tem lugar. 

Recordar-se-ão, caros compatriotas, que nesse tempo, concluir um 
grau académico universitário era motivo de festa e de homenagem 
ao graduado, por parte de organizações da sociedade civil, e podia 
até ser notícia nos órgãos de comunicação social da época. Hoje, 
essas festas e homenagens passaram para o domínio familiar e a 
referência aos graduados na comunicação social passou a ser feita 
de forma colectiva, dando-se destaque à instituição que confere 
essa graduação. Isto significa, em parte, que estamos a valorizar 
a Independência Nacional e a constituição desta Academia deve 
também ser vista neste prisma.

A segunda razão que explica a nossa satisfação tem a ver com o 
facto de o lançamento desta Academia ter lugar no “Ano Eduardo 
67Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião do lançamento da Academia de Ciências de Moçambique. Ma-

puto, 20 de Fevereiro de 2009.
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Mondlane”. Esta cerimónia constituiu-se, assim, numa homena-
gem póstuma ao primeiro moçambicano, de que se tem registo, 
a concluir o grau de Doutoramento. Constitui-se ainda num com-
promisso público de garantir que a nossa principal instituição de 
Ciência sinta que se deve guiar quer pela constante valorização do 
conhecimento, através da sua aplicação na criação do bem-estar 
do nosso Povo, quer pela promoção de Moçambique no concerto 
das nações, através das suas publicações. 

Estes são alguns dos valores que o Dr. Eduardo Chivambo Mondlane 
nos legou e que têm sido amplamente divulgados, do Rovuma ao 
Maputo e do Índico ao Zumbo e, felizmente, abraçados pelas nos-
sas instituições de ensino superior e pelo nosso povo. Intelectual 
de grande craveira, nacionalista consequente e líder carismático, 
o Dr. Eduardo Mondlane foi uma figura lendária, agregadora de 
vontades e galvanizadora de acções de vulto que deram origem ao 
Moçambique livre e independente. 

Com o seu pensamento científico e o seu espírito de professor e de 
leitor voraz das realidades que o circundavam, Eduardo Chivambo 
Mondlane foi um compatriota sempre ávido em partilhar as suas 
análises com outros moçambicanos. 

Depois do seu Doutoramento, ele poderia ter optado pelo conforto 
que esse grau académico lhe conferia e galgar os degraus da Or-
ganização das Nações Unidas ou seguir a carreira de Professor na 
Universidade de Syracuse. Mondlane poderia até ter aceite o con-
vite que lhe fora insistentemente formulado, pelas autoridades co-
loniais, para leccionar na Escola Superior do Ultramar, em Lisboa.

A essa distância, rodeado de conforto e ocupado por questões di-
plomáticas ou académicas, o Dr. Eduardo Mondlane estaria insulado 
do quotidiano do seu Povo e poderia encarar a dominação estran-
geira, a opressão em Moçambique e a ansiedade pela reconquista 
da nossa Independência Nacional como meros casos de ficção. 

Porém, ele renunciou a todas essas oportunidades para si e para 
a sua família. Ele decidiu regressar à terra que o viu nascer para 
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acender a chama da libertação. Essa chama, seria transportada por 
homens e mulheres valorosos e patriotas rectos por todos os qua-
drantes do nosso Moçambique até à vitória final e à subsequente 
proclamação da Independência Nacional. 

*****

A criação da Academia de Ciências de Moçambique deve ser enca-
rada como uma das acções tendentes ao fortalecimento do Sistema 
de Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique. Ela enquadra-
se no nosso compromisso com a implementação da Estratégia de 
Ciência, Tecnologia e Inovação que tem como exigência fundamen-
tal a criação de uma instituição científica desta natureza que aglu-
tine académicos, cientistas e inovadores, engajados na produção e 
divulgação da ciência e da tecnologia. 

Ela enquadra-se, igualmente, no nosso reiterado compromisso de 
contínua mobilização do nosso maravilhoso Povo para a busca de 
formas sempre inovadoras e criativas de aproveitamento eficaz dos 
recursos herdados dos nossos antepassados, de que somos dignos 
guardiões, para as gerações vindouras. 

O surgimento desta instituição vem ainda responder à necessidade 
de contínua melhoria da complementaridade e de articulação in-
tra e inter-institucional, um dos desafios para um desenvolvimento 
harmonioso da ciência e da tecnologia no nosso País. Como é do 
domínio público, colocamos acento tónico no desenvolvimento do 
capital humano e esta é uma das razões porque hoje contamos com 
mais de 500 moçambicanos com o nível de Doutoramento. 

São homens e mulheres treinados, que orientados pela nossa Aca-
demia, estarão predispostos a desafiarem-se, a si mesmos, para 
demonstrarem capacidade de fazer uso das vantagens que a ciên-
cia e a tecnologia oferecem, particularmente a capacidade de ino-
vação tecnológica, para fazerem a sua parte na melhoria da nossa 
qualidade de vida. São estes homens e mulheres que, no quotidia-
no, constroem certezas de que na partilha dos seus conhecimentos 
com outros cientistas e na aplicação prática desses conhecimentos 
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surgem novas questões que carecem de resposta, catapultando-
lhes, assim, para novas descobertas, benéficas para o desenvolvi-
mento da nossa sociedade e de toda a humanidade. 

*****

A Agenda 2025 e o Programa Quinquenal do Governo dão substância 
ao nosso desiderato colectivo de usufruir do nosso direito de não 
sermos pobres, como qualquer outra nação do mundo. Por isso, 
queremos que os nossos índices de desenvolvimento económico 
e social melhorem continuamente e tenham impacto directo no 
bem-estar dos moçambicanos. A ciência e a tecnologia são assim 
chamadas a gerarem resultados nas áreas da agricultura, saúde, 
educação, desenvolvimento de recursos humanos, ciências mari-
nhas e pescas, construção, água, energia e recursos minerais, re-
conhecidas na Estratégia da Ciência, Tecnologia e Inovação como 
prioritárias. A ciência e a tecnologia são igualmente chamadas a 
assegurarem a transformação dos diversos recursos ao nosso dispor 
em matérias-primas ou em produtos acabados para os mercados 
nacional, regional e internacional. 

Este conjunto de desafios reflecte a nossa expectativa de querer 
ver a Academia a participar, de forma activa e proactiva, na valo-
rização da Independência Nacional de que a maior parte dos seus 
membros são produto. Ao mesmo tempo, reflecte a nossa expec-
tativa de vê-la a honrar o nome desse grande cientista e líder do 
nosso processo libertário que foi Eduardo Chivambo Mondlane. O 
Dr. Eduardo Mondlane não aceitou deixar-se rodear de conforto e 
assumir que a opressão do Povo Moçambicano e a ansiedade pela 
Independência Nacional eram meros casos de ficção. Assumiu que 
os conhecimentos que adquirira seriam melhor valorizados se apli-
cados na libertação de Moçambique e do seu Povo, pois a opressão 
era uma realidade vivida no quotidiano. Hoje, os nossos cientistas 
devem sentir-se desafiados a libertar o nosso Povo da fome e das 
doenças, algumas das manifestações mais marcantes da pobreza 
em Moçambique.

Ao realizar a sua missão com sucesso, a Academia de Ciências de 
Moçambique estará a cumprir de forma activa os seus deveres para 
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com a comunidade científica, o governo e a sociedade em geral, 
valorizando a nossa Independência Nacional e o legado de Eduardo 
Chivambo Mondlane. 

*****

Queremos reconhecer e louvar o empenho e dedicação da Comis-
são Instaladora e o contributo das instituições de Investigação e de 
Ensino Superior na criação da nossa Academia. Saudamos, igual-
mente, os nossos parceiros da cooperação científica, em especial 
a Academia de Ciências do Terceiro Mundo e a Academia Africana 
de Ciências bem como as Academias de Ciências da África do Sul 
e do Quénia pelo seu apoio e encorajamento ao nosso projecto. A 
todas as outras instituições, públicas e privadas, nacionais e es-
trangeiras, que deram uma valiosa contribuição a este projecto vai 
também a nossa expressão de reconhecimento e gratidão.

Temos assim a honra de declarar lançada a Academia de Ciências 
de Moçambique.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Insegurança alimentar e nutricional:

Manifestações cruéis da pobreza em Moçambique68

A abertura de uma campanha agrícola representa o início de mais 
um ciclo de actividades agrárias. Representa ainda um momento 
de festa e, sobretudo, de formulação de expectativas dos produ-
tores agrários, pois, anseiam maiores rendimentos e volumes de 
produção, melhores que os da campanha anterior. Neste ambiente 
de festa e de formulação dessas expectativas juntamo-nos hoje a 
vós, caros produtores agrários de Nicoadala e, através de vós, a 
todos os nossos compatriotas na Zambézia e em todo o nosso belo 
Moçambique por estarem a cumprir a nobre missão de:

	produzir alimentos para o consumo humano;

	matéria-prima para a indústria nacional; e

	produtos que, exportados, levam para muitas partes do 
mundo o nome da nossa Pátria Amada.

Por isso, viemos também saudar os produtores agrários que, com 
muito empenho e dedicação, da terra extraem riqueza e rendimen-
tos para sustento próprio e das suas famílias, contribuindo neste 
processo, para o crescimento económico desta Pérola do Índico. 
Saudamos, de forma especial, a mulher rural, uma das intervenien-
tes-chave no processo produtivo nacional. Saudamos, igualmente, 
os líderes comunitários e os técnicos do sector agrário, que têm, 
no seu dia-a-dia, dado apoio moral e assistência aos produtores 
para o aumento da produção e da produtividade agrárias. 

68Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da abertura da Campanha Agrícola 2008/2009. Nicoadala, 24 

de Outubro de 2008.



307

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

*****

A fome é uma das manifestações mais cruéis da pobreza e um dos 
maiores obstáculos à libertação de energias e iniciativas para o 
desenvolvimento social e económico da nossa Pátria Amada. A in-
certeza sobre onde ir buscar a próxima refeição é recorrente em 
muitas famílias moçambicanas, no campo e na cidade. Por outro 
lado, em certas zonas do País podem reportar-se bolsas de fome 
quando produção excedentária está a deteriorar-se noutras zonas. 
Estes contrastes podem registar-se na mesma Província ou no mes-
mo distrito ou ainda em distritos vizinhos.

Estas tristes realidades contrastam com o potencial de que somos 
dotados para produzir para o nosso consumo, para o mercado e 
para a exportação. Na verdade, o sector agrário é dotado de po-
tencialidades e de recursos naturais, nomeadamente terra, água e 
clima favorável  e, mais importante ainda, um Povo com uma cul-
tura agro-pecuária enraizada, transmitida de geração em geração, 
na escola do trabalho árduo e da produção. 

A colocação de sete milhões de meticais em cada um dos nossos 
distritos, a partir de 2006, foi uma das respostas do Governo para 
potenciar os produtores agrários a combaterem a fome, através do 
aumento da produção de comida. Por aquilo que temos testemu-
nhado, este fundo tem impulsionado o surgimento de muitos pro-
jectos de produção, processamento, conservação e venda de mais 
comida aos consumidores.

No mesmo contexto, o Governo adoptou a Estratégia da Revolução 
Verde, em Junho de 2007. Esta Estratégia orienta os decisores e 
planificadores para a busca contínua de soluções que garantam o 
aumento da produção e da produtividade agrárias, através, por 
exemplo, do uso de sementes melhoradas, sistemas de irrigação, 
uso da tracção animal e outras tecnologias apropriadas e sustentá-
veis. Inclui igualmente a integração de mercados com o objectivo 
de dinamizar uma maior ligação entre a cadeia produtiva, trans-
formação e venda.
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Se o seu objectivo imediato é eliminar a fome e o sofrimento que 
ela causa aos nossos compatriotas, a médio prazo, a Revolução 
Verde tem em vista eliminar ou drasticamente reduzir o défice nos 
principais produtos alimentares como o arroz e o trigo e potenciar 
mais ainda aqueles de que Moçambique é excedentário tais como 
o milho e a mandioca e promover a sua produção em escala. Tem 
também em vista reduzir a dependência das importações de olea-
ginosas, frango e pescado nas próximas três campanhas agrícolas, 
portanto até 2011. Deste Distrito de Nicoadala, esperamos uma 
contribuição na ordem das 39 mil toneladas de arroz na campanha 
que estamos hoje a lançar. 

*****

A fome que nos assola não é causada apenas pela falta de alimen-
tos mas também, e sobretudo, pelo desconhecimento do que se 
pode comer. Por isso, a troca de experiências entre comunidades 
do mesmo distrito e de diferentes distritos e províncias revela-se 
recomendável na luta contra este mal na medida em que:

	pode levar à identificação de novos produtos para consumo hu-
mano que já fazem parte da dieta de outras comunidades;

	pode também levar determinada comunidade a encontrar 
outras formas de preparar estes ou aqueles alimentos;

	pode ainda induzir novas práticas no aproveitamento dos 
desperdícios de alimentos.

Na troca horizontal de experiências, isto é, de camponês para 
camponês, criam-se condições para se incutir a consciência de que 
podemos produzir o que consumimos, e em grandes quantidades, 
e que nos recursos de que a nossa Pátria Amada é dotada podemos 
combater a fome e diversificar a nossa dieta alimentar. São vários 
os sinais que expressam essas mudanças de atitude mas vamos des-
tacar apenas algumas:

	a aderência dos produtores agrários à reintrodução da cul-
tura do trigo;
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	a popularização da batata doce, inhame e mandioca como 
substitutos do pão;

	a introdução da mandioca como um dos ingredientes na pro-
dução do pão; e

	a disseminação da produção doméstica de sumos e compota 
a partir da batata-doce e frutos exóticos, destes frutos ain-
da se produzindo licores. 

A experiência também mostra que as calamidades naturais con-
correm para gerar a fome entre os nossos concidadãos. Ainda há 
pouco tempo vimos como o Rio Zambeze arrastou culturas e gado e 
instalou a insegurança alimentar e nutricional em muitos dos nos-
sos irmãos e irmãs. Vimos como foi ferida a auto-estima dos nossos 
compatriotas albergados em tendas ou em cabanas improvisadas. 
Na altura, deixámos a mensagem de que como um Povo nós não 
podemos ser eternos deslocados no nosso próprio País. Que era 
preciso encontrar soluções para mitigar o impacto dessas calami-
dades e para preservar a nossa auto-estima e dignidade.

Em resposta a este nosso apelo, temos testemunhado, com agrado, 
a construção de casas espaçosas, com divisões e janelas grandes, 
usando tijolo queimado. Estas casas estão a ser erguidas nos novos 
bairros em zonas altas. São bairros com arruamentos e espaços 
para a escola, o posto de saúde e outras infra-estruturas. Com os 
sistemas de aviso prévio do Governo, é possível a recolha do que 
tiver sido produzido para as zonas altas, incluindo os animais e 
outros bens. 

Gostaríamos de recordar, através de vós, a todos os nossos com-
patriotas para, como têm feito no passado, continuarem a acatar 
os avisos que são regularmente emitidos pelas autoridades compe-
tentes sobre a aproximação de uma calamidade e a colaborarem 
com o Governo para reduzirmos o impacto dessas calamidades. Nas 
zonas propensas à seca, em particular, exortamos os nossos compa-
triotas, com o apoio do Governo e pessoas do bem, a continuarem 
a engajar-se na construção de sistemas de captação e aproveita-
mento das águas das chuvas. Esta água será útil para o consumo 
humano, abeberamento de gado e rega. 
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O Governo, por seu turno, tem estado a melhorar os seus planos 
de gestão de calamidades e de criação de reservas estratégicas 
de sementes e alimentos. A reabilitação e construção de sistemas 
de regadio, bem assim a construção de silos, enquadram-se neste 
exercício. 

A subida galopante dos preços dos alimentos, a nível internacional, 
é outra brecha por onde pode penetrar a fome em Moçambique. 
Gostaríamos de reiterar aqui, em Nicoadala, o que fomos aconse-
lhando toda a Nação durante a edição deste ano da Presidência 
Aberta e Inclusiva: que assumamos esta crise mundial de alimentos 
como uma oportunidade para o aumento da produção e da pro-
dutividade agrárias, no contexto da Revolução Verde. A nível do 
Governo, concebemos o Plano de Acção de Produção de Alimentos 
que visa justamente operacionalizar a Revolução Verde, dando a 
cada um dos nossos distritos a oportunidade de se concentrar em 
culturas em que tenha vantagens comparativas. 

*****

Sentimo-nos encorajados pelos resultados da última campanha 
agrícola, 2007/2008. Nessa campanha, a produção de cereais au-
mentou na ordem de 7%, das leguminosas em 6% e da mandioca em 4%. 

Exortamos a todos os produtores agrários, do Rovuma ao Maputo e 
do Índico ao Zumbo para, na presente campanha agrícola, empe-
nharem-se mais afincadamente na luta contra a fome em Moçambi-
que. A todos os produtores agrários desejamos muitos sucessos na 
sua produção agro-pecuária. 

Com estas palavras temos a honra de declarar aberta a Campanha 
Agrícola 2008/2009. 

“Façamos da Revolução Verde um instrumento de 
Luta Contra a Pobreza”.
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Segurança Alimentar e Nutricional:

Uma condição para um Moçambique sem fome e saudável69

Damos as nossas boas-vindas a todos os nossos compatriotas que, 
de diferentes pontos do nosso belo Moçambique, convergiram para 
este centro de conferências com o objectivo de aqui darem as suas 
contribuições sobre o que mais podemos fazer para melhorar a se-
gurança alimentar e nutricional dos moçambicanos. Uma saudação 
especial vai para os ilustres representantes de governos, de orga-
nizações especializadas das Nações Unidas e de outros parceiros de 
desenvolvimento, cuja presença neste encontro é, em si, um sinal 
de encorajamento e de apoio à luta que travamos contra a fome e 
a pobreza em Moçambique. A todos vós desejamos uma boa estadia 
em Maputo e que no fim deste exercício de dois dias saiam mais 
persuadidos e determinados a materializar o lema deste encontro 
– SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONDIÇÃO PARA UM MO-
ÇAMBIQUE SEM FOME E SAUDÁVEL.

*****

Em Moçambique, os índices de insegurança alimentar e nutricional 
bem como de desnutrição crónica da nossa população continuam 
bastante altos, facto que reflecte a situação dramática que vive-
mos. 

Com fome, ninguém pode fazer uso pleno da sua força, da sua in-
teligência e do seu saber. Com fome, ninguém pensa no amanhã. 
69Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da abertura do II Simpósio de Segurança Alimentar e Nutricio-

nal. Maputo, 18 de Junho de 2008.
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Com fome, não há trabalho, mas porque é do trabalho, muitas ve-
zes árduo, que podemos acabar com a fome, temos que encontrar 
e aplicar fórmulas, de crescente eficiência, que propiciem que o 
trabalho sempre se antecipe à fome.

A desnutrição crónica provoca a anemia e reduz a imunidade e a 
resistência do organismo às doenças. 

Ela também afecta o crescimento das crianças e o seu rendimen-
to escolar, sendo ainda responsável pela mortalidade infantil. Nas 
mulheres, contribui para as complicações durante e após o parto, 
que podem resultar em morte. 

O baixo peso ao nascer que alguns bebés registam é, em parte, 
também resultado da desnutrição da mãe. 

Quando nos debruçamos sobre a questão da insegurança alimentar 
e nutricional somos levados a concluir que ela não decorre apenas 
do défice de produção. A maneira como a produção é praticada e 
gerida, bem como a forma como os seus rendimentos são coloca-
dos nos mercados de consumo influem directamente na qualidade 
das soluções que adoptamos para estes problemas. Por outro lado, 
como temos estado a testemunhar no quadro da nossa Presidência 
Aberta e Inclusiva, os problemas nutricionais não se resolvem ape-
nas com o aumento da produção e da produtividade. A sua reso-
lução passa ainda pela adopção de hábitos alimentares que dêem 
primazia a uma dieta mais saudável e diversificada. A escola, os 
centros de formação e as unidades sanitárias podem desempenhar 
um papel preponderante na indução desses novos hábitos alimen-
tares.

Por isso, em Moçambique a segurança alimentar não deve ser vista 
somente como uma questão de produzir alimentos suficientes para 
a população. Deve também ser vista como uma questão de garan-
tia do acesso dos cidadãos a alimentos suficientes e adequados, 
numa relação que se estabelece entre a saúde e a nutrição.

*****
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Um dos desafios com que o nosso País se debate é a ocorrência 
cíclica de calamidades naturais que têm um grande contributo na 
instabilidade alimentar das nossas populações. 

No processo de busca de soluções estruturais para a segurança ali-
mentar e nutricional temos que nos concentrar, igualmente, no 
desafio de transformar o risco, que advém das calamidades, em 
oportunidade de desenvolvimento quer do ponto de vista institu-
cional quer do ponto de vista comunitário.

A nossa experiência recente leva-nos a antever que as calamidades 
naturais poderão ser mais frequentes e com efeitos mais devasta-
dores, em parte, como resultado das mudanças climáticas que se 
registam à escala planetária. Por isso, impõe-se que continuemos 
a melhorar a nossa capacidade de prevenção e gestão das calami-
dades naturais e a dinamizar, com maior vigor ainda, o processo de 
transferência das populações das zonas de risco, as quais deverão 
ser usadas apenas para as actividades produtivas.

Por outro lado, a subida drástica dos preços dos cereais nos merca-
dos internacionais representa um novo desafio à nossa capacidade 
de transformar essa escassez em oportunidade para incrementar 
a produção e a produtividade agrárias, no contexto da Revolução 
Verde. Importa que continuemos a infundir confiança e orgulho 
no camponês, pelo trabalho que realiza, providenciando-lhe, de 
forma sistémica e regrada, apoio técnico, mercados e preços com-
petitivos, só para citar alguns exemplos. Ao mesmo tempo, impor-
ta que continuemos a lutar pelo fim das tristes situações em que 
num determinado distrito encontramos alimentos sem mercado e 
noutros, dentro da mesma Província, encontramos populações so-
frendo de falta desses alimentos.

*****

Os desafios que a luta contra a pobreza e a fome nos impõem são 
gigantescos e multifacetados. Eles requerem medidas enérgicas, 
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de entre elas, a determinação e coragem política, a alocação de 
recursos humanos, materiais e financeiros, para galvanizar a im-
plementação de um quadro de acções, holístico, mensurável e sus-
tentável. 

O Distrito continua a ser o palco onde estas acções de desenvolvi-
mento devem, prioritariamente, ter lugar. 

É neste contexto que nos congratulamos com a realização deste 
simpósio que constitui um momento ímpar para o reforço das 
parcerias nacionais e internacionais e para a implementação 
de programas que abordem as causas estruturais da fome e da 
desnutrição nos distritos. Temos que acreditar que é possível vencer 
a vulnerabilidade crónica e estrutural, insegurança alimentar e 
nutricional e a ocorrência cíclica de bolsas de fome que afectam, 
sobretudo, os grupos populacionais mais vulneráveis da nossa 
população. 

Só quem crê na vitória é que pode alcançá-la. A mudança destes 
cenários está ao nosso alcance. O segredo está no reforço da nossa 
auto-estima, no trabalho, na nossa dedicação e criatividade. Para 
nós, a segurança alimentar e nutricional é uma condição funda-
mental para um Moçambique sem fome e cada vez mais saudável. 

O presente Simpósio constitui-se, assim, numa excelsa plataforma 
para debates profícuos entre os responsáveis de instituições nacio-
nais e internacionais, os peritos, os planificadores e os implemen-
tadores de programas. 

É nossa expectativa que nos próximos dois dias troquem experiências 
práticas e firmem compromissos com o potencial de reforçar as 
medidas de luta contra a fome endémica e a desnutrição. Que 
neste evento sejam definidos os melhores caminhos, as melhores 
soluções para uma segurança alimentar e nutricional cada vez mais 
sustentável na nossa Pátria Amada.
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Saudamos os ministérios da Agricultura e da Saúde pela organiza-
ção deste evento. Uma saudação especial vai para os nossos par-
ceiros, em particular, a FAO, a Comissão Europeia, o DFID, o PMA, o 
UNICEF e a Save the Children pelo apoio que disponibilizaram para 
a realização deste encontro. O seu louvável gesto representa um 
forte encorajamento e um complemento de grande valor para o 
trabalho que estamos a realizar nesta frente de luta pela melhoria 
dos níveis de segurança alimentar e nutricional no contexto da luta 
contra a pobreza e pelo cumprimento dos Objectivos de Desenvol-
vimento do Milénio.

Com estas palavras temos a honra de declarar oficialmente aberto 
o Segundo Simpósio de Segurança Alimentar e Nutricional e lança-
da a Estratégia do Plano de Acção de Segurança Alimentar e Nutri-
ção 2008 até 2015.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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Auto – estima:

Força motriz geradora da auto-confiança e do respeito 

por terceiros70

Os encontros com os nossos jovens são por nós sempre encarados 
com particular interesse e carinho. Dos jovens depende o futuro 
de uma Nação e deles também dependem os valores e princípios 
que ela defende. A juventude moçambicana, é, orgulhosamente, 
herdeira da nossa expressiva cultura e artes e continuadora da he-
roicidade e patriotismo das gerações de outros jovens desta nossa 
Pátria Amada. Do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo é a ju-
ventude que assegura a vitalidade e o dinamismo da nossa cultura, 
rica na sua diversidade, aprendendo dos mais velhos:

	as técnicas do canto e da dança e de produção de instrumentos 
musicais e de indumentária; 

	dos mais velhos também aprendendo as técnicas de culiná-
ria e as regras de etiqueta e protocolo;

	deles, aprendendo igualmente a forma como se devem rela-
cionar uns com os outros, com a natureza e as instituições. 

É a nossa juventude que preserva os feitos de valentia e bravura dos 
nossos antepassados contra a ocupação e dominação estrangeiras. 
É ainda a nossa juventude que documenta e dissemina a forma 
como os moçambicanos souberam usar a Unidade Nacional para, 
em treze anos, derrotar um colonialismo que já se enraizara em 
Moçambique há quinhentos anos.
70Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República, na 

abertura do II encontro do Conselho Nacional da Juventude, sob o lema “os desafios da 

Juventude no desenvolvimento de Moçambique”. Cheringoma, 24 de Outubro de 2008.
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Por isso, este encontro é, em primeiro lugar, de celebração des-
se papel da juventude moçambicana ao longo do nosso processo 
histórico e de construção da nossa identidade. Ao mesmo tempo, 
constitui-se num momento de exaltação e consolidação da Unidade 
Nacional, do conhecimento mútuo entre os jovens de diferentes 
partes desta Pátria de Heróis e de reafirmação do seu engajamento 
na construção de um Moçambique próspero, sempre unido e em 
Paz. Este é também um momento propício para os jovens aqui reu-
nidos reflectirem sobre como a Unidade Nacional pode, uma vez 
mais, ser melhor usada ainda para se ultrapassarem os desafios do 
presente e do futuro que a juventude moçambicana enfrenta. 

Saudamos os Governos da Província de Sofala e do Distrito de Che-
ringoma pelas condições criadas para este encontro. Aqui está 
espelhada, de forma singela, a hospitalidade do moçambicano. É 
que o moçambicano esmera-se para receber bem o seu hóspede e 
garante que ele tenha uma estadia memorável e que seja invadido 
pelo sentimento de querer voltar logo que acaba de partir e antes 
de chegar ao seu destino. Está de parabéns Cheringoma que muito 
bem soube representar a hospitaleira população de Sofala e o Povo 
Moçambicano. 

*****

Os desafios do presente e do futuro, vencem-se palmo a palmo e 
em cada vitória que registamos devemos saber buscar a determi-
nação e a certeza de que podemos, afinal, galgar mais degraus do 
sucesso. A auto–estima é a força motriz que nos permite gerar essa 
auto-confiança nas nossas capacidades de vencer os obstáculos que 
se colocam pela frente. Permite-nos ainda rebuscar as energias 
que, no quotidiano, alimentam as nossas convicções de que os de-
safios em presença estão ao nosso alcance e que, por conseguinte, 
podem ser transformados em oportunidades que estimulem a nossa 
criatividade. 

O jovem que está imbuído de auto-confiança tem consciência do 
seu valor pessoal, acredita e respeita-se a si próprio. Tem, num 
palavra, amor-próprio.
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	A auto-estima suporta as posições que tomamos;

	Alimenta o exemplo que queremos ser; e

	Sustenta o entusiasmo e a motivação que nos assistem na-
quilo que queremos fazer e fazer bem. 

A auto-estima não se confunde com o espírito de admiração exces-
siva de si próprio que certos jovens, defeituosamente, adoptam. 
Referimo-nos àqueles jovens para quem apenas a sua própria opi-
nião é que é válida e sábia. A auto-estima também não se confunde 
com o egoísmo, esse espírito maligno que caracteriza os jovens 
que querem tudo e o melhor somente para si, subalternizando as 
necessidades dos outros jovens e cidadãos, em geral. 

O jovem imbuído de auto-estima tende a espelhar a forma positiva 
como se relaciona consigo mesmo, na interacção que estabelece 
com outros jovens. Por isso, nesses outros jovens ele vê a exten-
são do seu “eu”. É desta empatia que resulta o tratamento, com 
respeito, simpatia e compaixão, que dispensa aos outros jovens e 
a outros cidadãos. 

Foi a auto-estima que galvanizou a juventude do 25 de Setembro 
para se organizar, lutar e vencer a dominação estrangeira. Foram 
inúmeros os sacrifícios que esses jovens consentiram:

	na frente do combate contra o inimigo invasor;

	nas prisões da sanguinária PIDE; e

	na rede clandestina, onde disseminavam a mensagem de 
que devem ser os moçambicanos, e mais ninguém, a liber-
tar a sua Pátria e que esse processo estava em marcha e que 
seria vitorioso.

Por causa da sua auto-estima, os obreiros da nossa nacionalidade 
encaravam o maravilhoso Povo Moçambicano como a extensão de 
cada um deles. Isto explica o amor que nutriam por ele e o orgulho 
que sentiam de terem sido gerados por um povo tão heróico e tão 
destemido. 
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Com a auto-estima a correr-lhes nas veias e na alma, os jovens do 8 
de Março juntaram-se aos jovens do 25 de Setembro para a defesa 
da soberania, reconstrução da Pátria e concepção e realização dos 
projectos do seu desenvolvimento. Quando foi necessário resgatar 
a Paz estas gerações de moçambicanos valorosos voltaram a co-
locar-se na linha da frente. Também na linha da frente estiveram 
para conferir sucesso ao processo de reconciliação nacional e de 
relançamento de Moçambique na rota do seu desenvolvimento so-
cial e económico. 

*****

A agenda da actualidade da Nação Moçambicana centra-se na luta 
contra a pobreza e o teatro das operações é o Distrito. Esta é tam-
bém a missão histórica dos jovens de hoje. 

Durante a nossa Presidência Aberta e Inclusiva, temos notado, e 
com muita satisfação, como a geração dos jovens de hoje, aqui 
representada, tem estado a fazer a sua parte no cumprimento des-
ta missão histórica, a missão de lutar contra a pobreza. Imbuídos 
de auto-estima, os jovens nos distritos, abraçam o associativismo 
como uma forma:

	de conjugar sinergias; 

	aprofundar o sentido de cidadania; e

	melhorar a interacção entre si, como organizações da 
sociedade civil, e com o Estado. 

O crescimento em número e em áreas de intervenção dessas as-
sociações juvenis demonstra como cada um de vós quer fazer a 
sua parte no empenho colectivo da Nação Moçambicana de fazer 
a pobreza passar à história. De Chókwè a Cheringoma vemos uma 
juventude cada vez mais activa e participativa na luta contra a 
pobreza e pelo bem-estar nesta Pérola do Índico.

Nos distritos encontramos hoje mais jovens com formação supe-
rior, profissionalmente dedicados, que, de forma entusiástica e 
patriótica, participam na melhoria das suas próprias condições de 
vida e de trabalho. 
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São estes jovens, que o movimento dos finalistas universitários “fé-
rias no Distrito” impulsionou, que estão a contribuir para reverter, 
de forma gradual e firme, o cenário de serem apenas quadros de 
determinados sectores a marcarem presença no Distrito. 

A presença de jovens graduados nos distritos, com o entusiasmo 
que temos notado:

	aumenta a capacidade de intervenção das instituições 
locais na luta contra a pobreza;

	garante a sustentabilidade dessas instituições locais; e

	assegura que os conhecimentos milenares do nosso Povo 
são sistematizados e disseminados em mais espaços da 
Nação Moçambicana. 

Foi esse sentido de auto-estima que gerou na população e no Go-
verno de Cheringoma, por exemplo, a convicção de que a recons-
trução desta bela parcela do nosso Moçambique era sua tarefa e 
responsabilidade, em primeiro lugar. Mãos laboriosas têm estado a 
reerguer esta Vila e a empenhar-se na produção agrária, no con-
texto da Revolução Verde. No meio destes aderentes à ideia de 
que Cheringoma será reconstruído pelos próprios moçambicanos 
encontramos muitos jovens, muitos deles organizados em asso-
ciações e envolvidos em actividades de agro-pecuária, comércio, 
construção e prevenção e combate a doenças. São jovens que es-
tão claros de que estão a dar uma contribuição não apenas para o 
desenvolvimento de Cheringoma mas de todo o nosso Moçambique, 
do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo. 

*****

No dia 19 de Novembro terão lugar as terceiras eleições autárqui-
cas em Moçambique. Trata-se de um exercício que tem em vista 
aprofundar o sentido de cidadania e de pertença e envolver mais 
moçambicanos na gestão local dos assuntos da Nação. 

Por intermédio dos jovens aqui reunidos, gostaríamos de exortar, a 
todos os outros jovens, e a todos os nossos compatriotas nas 43 vi-
las e cidades identificadas, para acorrerem, em massa, às urnas. Ao 
interiorizarem este apelo, que também virá de outros quadrantes, 
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lembrem-se daqueles concidadãos nossos que sacrificaram a sua 
juventude e as suas vidas para que fôssemos nós mesmos a condu-
zir os destinos da Nação Moçambicana. Pensem também naqueles 
jovens que perderam a sua vida defendendo a nossa soberania e o 
nosso direito de existirmos como um Estado soberano. Lembrem-se 
igualmente, de que no mundo, ainda existem, infelizmente, milha-
res de cidadãos que não têm esse direito de escolha. 

Acreditamos que este será um dos assuntos que dominará as vos-
sas conversas nos intervalos entre sessões, sessões essas que irão 
cumprir uma agenda que vai proporcionar uma frutuosa troca de 
ideias e experiências entre vós. Por isso, imbuídos de auto-estima, 
façam deste encontro uma excelente oportunidade para a busca 
de soluções para os desafios que os jovens enfrentam no presente 
e no futuro. Inspirem-se no heroísmo dos jovens que imprimiram 
as mais marcantes mudanças na nossa Pátria Amada. Mantenham a 
convicção de que como eles vocês também podem deixar um lega-
do porque possam um dia ser recordados. Mantenham, igualmente, 
a convicção de que cada um de vós pode dar uma contribuição 
substancial para travar a propagação do HIV e SIDA, cujos índices 
continuam assustadores. 

Na esperança de que, como aconteceu no Chókwè, sairão de Che-
ringoma mais determinados ainda a fazerem a vossa parte na con-
solidação da Unidade Nacional e da Paz e na luta contra a pobreza 
em Moçambique, temos a honra de declarar aberto o Segundo En-
contro Nacional da Juventude.

Moçambique hoye!

Juventude moçambicana hoye!
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Criminalidade e sociedade moçambicana:

Uma reflexão necessária71

A conferência nacional que hoje tem início enquadra-se no exer-
cício da Presidência Aberta e Inclusiva que apregoamos e que se 
traduz na interacção e consulta aos diferentes sectores da nossa 
sociedade, a todos os níveis da divisão administrativa da nossa Pá-
tria Amada. 

Saudamos, por isso, a presença de todos e fazemos votos para que, 
ao longo das sessões deste evento, contribuam para dar expressão 
ao tema escolhido para a reflexão, isto é Criminalidade e Socie-
dade: o respeito pela vida humana. O facto de a criminalidade ser 
um fenómeno eminentemente social justifica, em pleno, um even-
to desta natureza e esta composição multi-sectorial bem como o 
manancial de saberes e experiências que agrega debaixo do mes-
mo tecto. Justifica igualmente a nossa aceitação para abordar, de 
forma sucinta, o tema que nos propuseram, ou seja Criminalidade 
e Sociedade Moçambicana: Uma reflexão necessária.  

À medida que o nosso País se desenvolve social e economicamen-
te, a criminalidade tende a assumir contornos mais complexos, 
exigindo de toda a sociedade moçambicana acções também mais 
complexas e, sobretudo, mais céleres e à altura dos desafios em 
presença. Esta Conferência é de grande importância não só para 
a reflexão sobre os desafios que a prevenção e combate ao crime 

71Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na Cerimónia de abertura da Conferência Nacional sobre Criminalidade e 

Sociedade: o respeito pela vida humana. Maputo, 12 de Março de 2009.



323

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

nos impõem, como também sobre o exercício, em que estamos em-
penhados, de aprofundamento do Estado de Direito, das garantias 
e reforço da legalidade, da defesa dos direitos e liberdades dos 
cidadãos e de promoção do bem-estar social.

*****

O crime gera e sustenta um ambiente e sentimento de insegurança 
nos cidadãos e semeia dor, luto e trauma na sociedade. Este estado 
de espírito não contribui para o reforço da nossa auto-estima e do 
nosso orgulho de sermos donos desta Pátria de Heróis. Ao mesmo 
tempo, o crime constitui-se num sério obstáculo ao nosso desen-
volvimento, pois seja qual for a sua tipologia, muitas vezes, obriga 
o cidadão ou a instituição a repetir um passo já dado, 

na construção do bem-estar que afinal é de todo o nosso maravi-
lhoso Povo. Seja qual for a sua tipologia, o crime também carcome 
a nossa fama de terra hospitaleira, de oportunidades e potencia-
lidades. 

É a segurança e a tranquilidade públicas, e não o crime, que se 
juntam às múltiplas vantagens competitivas, que determinam que 
mais turistas e investidores escolham Moçambique como o seu 
destino. É a segurança e a tranquilidade públicas, e não o crime, 
que se juntarão a tudo o que faz de Moçambique a Pérola do Ín-
dico, para assegurar que o Estado, o sector privado, as organiza-
ções da sociedade civil e cidadãos singulares, tirem vantagens mais 
substanciais da realização do Mundial de Futebol na vizinha África 
do Sul.     

Não podemos pactuar com o crime. Ele deve ser repudiado com 
veemência e combatido com vigor por todos nós. Ele deve provo-
car a repulsa, indignação e condenação de todos e de cada um de 
nós e impelir-nos para uma maior determinação para que não lhe  
garantamos espaço e para que por nenhuma pessoa de bem seja 
glorificado ou justificado. O crime constitui-se numa das formas 
mais abomináveis de desrespeito pela vida humana e pela proprie-
dade alheia e numa condenável afronta à vida em sociedade e de 
convivência entre os Homens.  
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Com esse mesmo vigor e veemência devemos desencorajar qual-
quer forma de prática de justiça pelas próprias mãos. Nem as emo-
ções nem as frustrações na vida, nem mesmo o desconhecimento 
da Lei podem justificar estas práticas. A tarefa de julgar e conde-
nar cabe ao Estado, através dos órgãos da Administração da Jus-
tiça. Estes órgãos devem continuar a melhorar o seu desempenho 
de forma a assegurarem uma justiça justa, célere e que inspire 
crescente confiança no cidadão e nas instituições.

O Estado é o primeiro responsável pela manutenção da ordem e 
segurança públicas. Neste seu empenho, o Estado conta com um 
parceiro principal, o cidadão. 

Cada um de nós sabe que o criminoso vive numa família e integra 
uma comunidade. Que o criminoso é parente, filho, irmão, amigo 
ou conhecido por alguém na sociedade. 

Esta análise informa o nosso posicionamento que apregoa e encora-
ja um sistema policial participativo em que o cidadão é parte acti-
va na prevenção e combate ao crime. Os Conselhos de Policiamen-
to Comunitário, instalados em todas as províncias, são o exemplo 
de órgãos através dos quais a Polícia da República de Moçambique 
consolida a sua aliança com o nosso Povo, reforçando assim, a sua 
capacidade de manter a Lei, Ordem e Segurança públicas. Desta 
aproximação, colaboração e complementaridade entre a polícia e 
a comunidade têm sido derivados resultados muito encorajadores. 

Fazemos votos para que neste seminário sejam analisadas as di-
versas experiências de sucesso do policiamento comunitário e os 
resultados que tem logrado na prevenção e combate ao crime. É 
igualmente nossa expectativa que nesta conferência sejam anali-
sados os resultados positivos do funcionamento do Sistema da Ad-
ministração da Justiça em diferentes pontos do nosso Moçambique 
e a contribuição que dá na construção de uma justiça  mais eficaz 
e sempre orientada para a satisfação dos anseios do nosso Povo. 

Que esse conjunto de experiências, quer na área de prevenção e 
combate ao crime quer na área da Administração da Justiça sejam 
usadas para demonstrar que podemos ser mais ousados e deter-
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minados e registar mais sucessos na busca dos resultados que an-
siamos. Sobretudo, que os resultados do debate demonstrem que 
devemos insistir na busca das soluções no quadro da ordem consti-
tucional e da legalidade instituídas, sublinhando deste modo, que 
a consolidação do Estado de Direito, apanágio que norteia a nossa 
acção governativa é um desiderato pelo qual todo o cidadão deve 
assumir a sua responsabilidade, individual e colectiva, em prol de 
uma convivência social sã e harmoniosa. A sociedade é nossa fonte 
de inspiração e dela emanam os valores que são traduzidos em 
normas para serem obedecidas por todos nós, enquadrados nesta 
ordem social.

*****

Esta Conferência Nacional oferece-nos a oportunidade para conti-
nuarmos a melhorar a  nossa compreensão das razões por detrás de 
determinados comportamentos e fenómenos anómalos entre eles 
a delinquência juvenil, os linchamentos, o tráfico de órgãos huma-
nos e o crime transfronteiriço, de uma maneira geral. Este evento 
oferece-nos, igualmente, uma oportunidade para reflectirmos so-
bre o papel de cada um de nós no combate a estas manifestações 
causadoras de mortes, traumas e insegurança na nossa sociedade. 

Trazemos valiosas experiências que cruzadas poderão trazer os su-
cessos que a nossa sociedade espera deste evento. São experiên-
cias diversas acumuladas no quotidiano. Damos alguns exemplos:

	as forças políticas, na sua advocacia, colaboração e apoio 
aos demais sectores na prevenção e combate ao crime;

	a sociedade civil, nas campanhas de educação cívica dos 
cidadãos;

	a comunicação social, na denúncia e convite à sociedade 
para a condenação e repúdio ao crime;

	as confissões religiosas na difusão de mensagens apelando 
ao amor ao próximo;
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	a Polícia da República de Moçambique, na busca e captura 
de criminosos;

	o Ministério Público, na prossecução da acção penal;

	o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica e a Ordem 
dos Advogados, na assistência jurídica aos arguidos;

	os tribunais, nas acções de julgamento e condenação dos 
criminosos;

	o sistema prisional, na reclusão e acções de ressocialização 
dos condenados;

	os académicos, na pesquisa e escalpelização deste fenóme-
no social e formulação de propostas de solução. 

Estão aqui reunidas estas diferentes sensibilidades e as temáticas 
agendadas para apresentação e debate reflectem esta representa-
tividade. Estão assim criadas as condições para uma reflexão, que 
auguramos, terá sempre presente que prevenir e combater o crime 
é tarefa de todos nós e que neste nosso belo Moçambique é ina-
ceitável a justiça pelas próprias mãos. Combater o crime, nas suas 
mais diversas manifestações, é, caros compatriotas, contribuir, de 
forma decisiva, para a luta que travamos contra a pobreza nesta 
Pátria de Heróis, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo.

A todos desejamos uma boa e produtiva participação nesta confe-
rência nacional cujo tema central é Criminalidade e Sociedade: o 
respeito pela vida humana. 

Muito obrigado pela vossa atenção.



327

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Ciência, Tecnologia e Inovação:

O desafio da massificação para gerar desenvolvimento 

endógeno72

Para quem acompanha o percurso histórico da nossa Pátria Amada, 
para quem conhece os desafios que enfrentamos para chegarmos 
onde chegamos hoje, não pode evitar a emoção, o orgulho e a cer-
teza de que, de facto, nós moçambicanos estamos a ser os heróis 
da nossa própria libertação da pobreza. Na verdade, deve orgulhar 
a todo o moçambicano comprometido com o progresso desta Pé-
rola do Índico, estar perante este elevado número de cientistas 
nacionais, uma criação da nossa Independência Nacional, homens 
e mulheres provenientes de diferentes áreas do saber, sectores 
de actividade e províncias do nosso belo Moçambique. São com-
patriotas dispostos a darem o seu melhor pelo bem-estar do nosso 
Povo e comprometidos com o diálogo para partilhar experiências e 
saberes. Estes compromissos e vontades consubstanciam-se numa 
e una nação: um MOÇAMBIQUE sempre melhor para todos e para 
cada um de nós. 

O Diálogo Nacional sobre Inovação em Moçambique é assim uma 
plataforma que gera e propicia oportunidades singulares para uma 
interacção frutuosa entre os representantes do sector público e 
privado, instituições de ensino e de investigação, organizações 
não-governamentais, inovadores e associações de jovens e de es-
tudantes. 

Trata-se de um plataforma que também cria condições para a ex-
ploração e estabelecimento de parcerias e de acções de comple-
mentaridade à escala nacional e planetária.

72Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na abertura do Diálogo Nacional sobre Inovação. Maputo, 23 de Março de 

2011.
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Damos assim a todos as nossas mais calorosas boas vindas a este 
encontro, fazendo votos para que todos saiam mais enriquecidos e, 
sobretudo, determinados a colocarem o vosso saber e experiência 
ao serviço do desenvolvimento nacional. Para os nossos convidados 
estrangeiros vai o nosso agradecimento por terem aceite participar 
neste encontro e aguardamos pelas vossas contribuições para o 
enriquecimento das conclusões deste evento. Sintam-se bem aco-
lhidos entre nós e façam novas amizades com mais moçambicanos 
de outras latitudes e áreas de especialização. 

*****

A inovação desempenha um papel de grande relevo:

	no desenvolvimento de organizações e de instituições;

	na geração de novos produtos, serviços e rotinas; 

	na elevação da eficácia e eficiência das organizações e ins-
tituições; bem como

	no enriquecimento do conhecimento da Humanidade. 

Foi neste contexto, e tendo em vista fazer da ciência e tecnologia 
uma força produtiva com condão de melhorar a qualidade de vida 
do nosso maravilhoso Povo, que aprovamos a Estratégia da Ciência, 
Tecnologia e Inovação e as várias acções em curso para a sua ope-
racionalização. Destas destaque vai:

	para o investimento no reforço da capacidade nacional na 
área da ciência e tecnologia;

	para a formação de recursos humanos cada vez mais qualifi-
cados para a investigação científica; e 

	para a criação e apetrechamento das instituições de inves-
tigação; bem como

	para a promoção do ensino técnico e vocacional. 



329

Armando Guebuza: Promotor do desenvolvimento social em Moçambique

Ao implementar a nossa Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção pretendemos desenvolver um sistema integrado de produção 
e de gestão do conhecimento voltado às necessidades nacionais de 
forma a impulsionar o desenvolvimento sustentável do nosso Mo-
çambique. Temos ainda em vista promover junto dos nossos com-
patriotas, nas nossas instituições e na sociedade a importância e 
o valor da ciência e da tecnologia, através da participação directa 
na produção, divulgação e uso do conhecimento. Queremos, com 
este exercício, que a ciência e a tecnologia se afirmem no nosso 
quotidiano como ferramentas primárias para a busca de soluções 
para os nossos desafios de desenvolvimento.

O presente diálogo marca o lançamento de um movimento de pro-
moção da inovação em Moçambique baseado no cometimento e 
apropriação do mesmo pelos diferentes intervenientes, com parti-
cular realce para:

	inovadores e jovens;

	sector público e privado;

	instituições de ensino e investigação; e

	para as organizações da sociedade civil que lidam com a 
ciência, tecnologia e inovação.

Ao centrarmos os debates na questão de como Moçambique pode 
explorar a ciência e a tecnologia para a promoção da inovação, 
pretendemos estabelecer um modelo de diálogo permanente que 
tenha como enfoque, de todos os intervenientes, a nossa Agenda 
Nacional de Luta contra a Pobreza. Encorajamos, em particular, a 
participação da mulher e dos jovens na dinamização deste movi-
mento nacional de inovação. 

*****

Uma sociedade como a nossa, com desafios em diferentes domí-
nios, com destaque para a alimentação, saúde, educação e infra
-estruturas diversas, interessada em superá-los de forma sustentá-
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vel, tem que apostar, inevitavelmente, na inovação. Os inovadores 
são actores muito importantes no processo de promoção da inova-
ção na nossa Pátria Amada. 

No contexto da Presidência Aberta e Inclusiva temos interagido 
com compatriotas nossos empenhados em inovar para melhorar a 
qualidade de vida nas suas comunidades e para induzir melhorias 
no desempenho dos seus empreendimentos. 

Porém, muitos destes inovadores são pouco conhecidos, para além 
da sua comunidade. Urge pois ir-se ao seu encontro para que mais 
moçambicanos possam beneficiar dos seus produtos. As institui-
ções de investigação e de ensino e, em particular, a Academia de 
Ciências de Moçambique, têm o grande desafio de identificar estes 
criadores e de dar uma dimensão mais científica e tecnológica à 
sua produção. Este passo será fundamental para o patenteamen-
to e comercialização das suas iniciativas inovadoras e, sobretudo, 
para enriquecer a galeria de produtos Made in Mozambique que 
vão certamente contribuir para elevar a nossa auto-estima, o or-
gulho de ser moçambicano.

No diálogo que com eles estabelecemos fica-nos a certeza de que 
uma coisa é a pobreza material que lhes afecta e que é visível e 
contra a qual lutam, com os seus meios e vigor, para dela se li-
bertarem, usando os ganhos que vão conquistando como fontes 
de inspiração para fazerem mais ainda para melhorarem as suas 
vidas. Outra coisa é a riqueza espiritual de que são, claramente, 
detentores e que gera auto-confiança e conhecimento e impulsio-
na a inovação. Temos igualmente nestas comunidades compatrio-
tas nossos que podem ser pobres do ponto de vista material mas 
ricos no conhecimento local que, cruzado com o que a ciência hoje 
nos oferece, pode contribuir para nos catapultar para outros níveis 
de  desenvolvimento sustentável e sustentado pela sua natureza 
endógena. 

*****

Queremos exortar a todos os participantes para que honrem o en-
contro com a História lançando as fundações para uma inovação 
mais actuante e efectiva em Moçambique. Saudamos o Ministério 
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da Ciência e Tecnologia pela forma como tem assumido e liderado 
a massificação da ciência e tecnologia pelas Províncias, Distritos, 
Postos Administrativos e Localidades, criando assim oportunidades 
para que delas mais moçambicanos se apropriem como instrumen-
tos de Luta Contra a Pobreza.

Uma palavra de apreço vai para os nossos parceiros na implemen-
tação da Estratégia de Ciência e Tecnologia. A nossa expressão de 
gratidão vai também para a Commonwealth Partnership for Tech-
nology Management e para a Finlândia pela valiosa contribuição 
para a realização deste evento. 

Com estas palavras temos a honra de declarar aberto o Diálogo 
Nacional sobre a Inovação.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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As reformas em Moçambique:

A reflexão sobre um percurso73

O re-encontro entre moçambicanos, destacados em diferentes 
frentes de luta contra a pobreza, é marcado por momentos de 
grande emoção, de aprendizagem mútua e de partilha de expe-
riências e de lições colhidas na escola da vida. Vimos isso ontem e 
vemos isso, hoje, nesta cerimónia que dá corpo à Nação Moçambi-
cana em miniatura. 

Queremos, por isso, congratularmo-nos com a realização desta ce-
rimónia:

	inclusiva no seu formato;

	rica nos objectivos que pretende alcançar; e 

	marcante pelas imagens que deixa em cada um de nós. 

Dos diversos cantos e recantos deste nosso belo Moçambique con-
vergimos para celebrar um marco importante na construção do 
nosso Estado, um Estado que deve ter sempre em atenção a quali-
dade do serviço que presta ao nosso maravilhoso Povo, introduzin-
do as necessárias reformas e dinamizando a sua implementação. 
São reformas que para registarem o sucesso que temos estado a 
testemunhar, devem ser apropriadas, em primeiro lugar, pelos fun-
cionários e agentes do Estado como úteis e necessárias e como res-
postas acertadas para o aprofundamento e consolidação do Estado 
de Direito na nossa Pátria Amada. 

73Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, por ocasião da Gala da Administração Pública. Maputo, 18 de Novembro de 

2011.
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Num encontro como este, temos mais uma oportunidade para ce-
lebrar a Unidade Nacional, para nos apropriarmos dos sucessos de 
uns como nossos próprios sucessos, para nos apropriarmos dos de-
safios que determinado colega enfrenta como nossos próprios de-
safios. Por isso, num convívio como este reforçamos a consciência 
de Nação, a psique da moçambicanidade e a certeza de que este 
belo Moçambique, esta Pátria de Heróis, é de todos e de cada um 
de nós e que a construção da sua prosperidade é tarefa de todos 
nós. 

As distinções que foram aqui outorgadas deixam-nos importantes 
e indeléveis imagens sobre o pulsar da Nação Moçambicana. Uma 
dessas imagens é que em qualquer espaço da nossa Pátria Amada, 
os funcionários e agentes do Estado estão a inovar, a empreender e 
a vencer desafios, contando, muitas vezes, apenas com os recursos 
à sua volta. 

Vimos, através destes exemplos que os nossos funcionários e agen-
tes do Estado estão a ser:

	exemplos de dinamizadores das reformas;

	referência de crescente produtividade; e 

	modelos de melhoria na prestação de serviços públicos aos 
cidadãos.

Colhem todos estes louvores porque estão empenhados:

	em reforçar a vossa própria auto-estima;

	em valorizar a classe; e

	em contribuir no processo de dar maior expressão e subs-
tância ao sentido de servir que apregoamos para a nossa 
Administração Pública. 

Queremos felicitar-vos, caros compatriotas, pelos prémios que 
acabam de receber. Sintam-se orgulhosos por terem sido os me-
lhores entre os melhores! Queremos também felicitar o júri pelo 
seu trabalho de apuramento dos que mais se destacaram este ano. 
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Que, caros premiados, sintam nestas distinções o reconhecimento 
do vosso empenho no quotidiano. Na verdade tecendo, fibra a fi-
bra, uma teia de auto-superação, espírito de sacrifício e de profis-
sionalismo, e guiados pelo juramento que prestaram, infundem no 
público a certeza de que é a ele que estão para servir, em primeiro 
lugar. 

Numa palavra demonstraram que é o funcionário ou o agente do 
Estado, em primeiro lugar, o principal vector para assegurar o su-
cesso das reformas em curso nesta Pérola do Índico, e não os re-
cursos materiais e financeiros, nem sempre suficientes e ao nível 
dos desafios em presença. Por conseguinte, que estas distinções 
renovem a vossa determinação em servir o cidadão com tacto, zelo 
e profissionalismo. 

*****

Este é o décimo ano desde que enveredámos por uma nova geração 
de reformas no sector público em Moçambique. 

São reformas de carácter estruturante, concebidas para que en-
frentemos, com confiança e sucesso, os desafios do presente, ten-
do em vista criar as bases para uma gestão mais rigorosa, criteriosa 
e racional dos recursos que são confiados à Administração Pública 
bem como assegurar um atendimento adequado às demandas que 
os cidadãos legitimamente colocam. 

Apropriando-se e liderando o processo destas reformas, os funcio-
nários e agentes do Estado tomam maior consciência de que:

	há espaço, nas nossas instituições, para a iniciativa e para 
a criatividade;

	que é possível, fazer grandes coisas com recursos limita-
dos;

	que, na generalidade dos serviços, as reformas estão a ser 
encaradas como uma oportunidade e não como uma amea-
ça;
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	que as boas práticas devem ser partilhadas e replicadas;

	que, de forma deliberada, devem cultivar a mudança de 
atitude, para cumprirem a missão que lhes foi confiada.

O maior impacto destas reformas foi a melhoria da relação entre 
o cidadão e a Administração Pública pois, esta, como também pu-
demos aquilatar nas edições da Presidência Aberta e Inclusiva e 
das suas réplicas, colocou-se mais próxima do cidadão e tornou-se 
mais respeitadora dos seus direitos. No mesmo quadro, testemu-
nhamos como ela se tornou mais sensível às reclamações, queixas 
e petições dos cidadãos e à busca de formas de crescente eficiên-
cia para dar resposta a esse caudal de reclamações, queixas, peti-
ções e sugestões, um crescimento que demonstra maior confiança 
no Estado e nos seus órgãos. 

*****

Um dos nossos parceiros nesta jornada foi a comunicação social. 
Através, por exemplo, das suas reportagens, crónicas, análises e 
debates interactivos contribuiu para que as experiências de uns 
fossem partilhadas por outros e que os desafios enfrentados por 
uns fossem lições para outros. Por isso, em reconhecimento da 
importância que a comunicação social teve, e continua a ter, na 
disseminação das mudanças na administração pública e na nossa 
governação, no geral, temos a honra de lançar o Prémio de Jorna-
lismo em Administração Pública. 

Trata-se de um prémio que tem em vista valorizar e incentivar os 
profissionais da comunicação social que se empenham em pesqui-
sar e reportar os processos e as dinâmicas da administração públi-
ca moçambicana.

Muito obrigado pela vossa atenção!
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As Calamidades Naturais:

O desafio de continuar a transformá-las em oportuni-

dades de desenvolvimento74

As realizações do quinquénio que acaba de terminar que o nosso 
maravilhoso Povo agradece, aplaude e elogia constituem um im-
portante legado dos senhores governadores que estiveram à frente 
dos destinos das províncias do nosso belo Moçambique. Queremos, 
pois, inscrever as nossas palavras de gratidão e de louvor ao tra-
balho que eles desenvolveram, cujo impacto na melhoria da qua-
lidade de vida dos nossos compatriotas é bem visível. Com a sua 
determinação, empenho e desempenho, a província e o distrito 
continuaram a mudar, sempre para o melhor. Moçambique, esta 
Pátria de Heróis, continuou a desenvolver-se, graças à liderança 
destes nossos compatriotas. Por isso, endereçamos o nosso muito 
obrigado a todos eles por esta valiosa e inestimável contribuição.

Juntamo-nos aos vossos familiares e amigos para também vos di-
rigir as nossas felicitações pelas funções que, a partir de hoje, as-
sumem. Queremos, igualmente, enaltecer o vosso sentido de ser-
vir, ao colocarem-se à disposição do Povo Moçambicano e da nossa 
Pátria Amada para fazerem parte de uma equipa que tem a nobre 
missão de valorizar o legado do último quinquénio e de honrar a 
confiança que o nosso muito especial Povo em nós depositou, no 
dia 28 de Outubro último. 

São muitos e multifacetados os desafios que vos esperam, nas pro-
víncias que vão dirigir. Porém, confiamos a cada um de vós essas 
74Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na cerimónia de tomada de posse dos Governadores Provinciais.  Maputo,  

19 de Janeiro de 2010.
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províncias precisamente porque temos certeza, como já o prova-
ram no passado, de que têm capacidade de liderança para trans-
formar esses desafios em oportunidades de desenvolvimento. 

Não estarão sós nesta missão. Contem sempre com o nosso apoio e 
orientação. Contem, igualmente, com a colaboração:

	das Assembleias Provinciais;

	dos membros do Governo Provincial;

	dos administradores distritais;

	dos quadros e técnicos, aos vários níveis; 

	dos membros dos conselhos consultivos e dos membros de 
outras organizações da sociedade civil; bem como

	dos líderes comunitários, das confissões religiosas e do sec-
tor empresarial.

Todos estes estarão à espera da vossa liderança e disponíveis para 
vos brindarem com os seus conselhos e encorajamento. Neste exer-
cício de busca desses conselhos e de mobilização do envolvimento 
desses actores, cedo descobrirão que, como cada um de vós, eles 
querem que esta Pérola do Índico marche sempre e decididamente 
para a frente. Descobrirão que, como cada um de vós, esses nossos 
compatriotas têm talento e experiência prontos para serem colo-
cados à vossa disposição para o avanço que eles também almejam 
para o nosso belo Moçambique. 

Através da Governação Aberta e Inclusiva têm, Senhores Gover-
nadores, a oportunidade de interagir directamente com o nosso 
Povo, no local onde combate a pobreza e produz a riqueza. Acima 
de tudo, através deste método de trabalho têm a possibilidade de 
submeter o vosso desempenho à avaliação popular e de obter con-
selhos do nosso sempre laborioso Povo. Dos muitos desafios que vos 
esperam, gostaríamos de destacar, com particular realce as cala-
midades naturais. As mudanças climáticas que assolam toda a Hu-
manidade estão a resultar numa maior frequência de secas, cheias 
e ciclones, só para citar alguns dos fenómenos meteorológicos ex-
tremos. Apesar de todo o trabalho de preparação da Conferência 
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das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Copenhaga, 
e da capacidade negocial dos Estados, não foram alcançados os 
resultados práticos que se esperavam deste evento mundial. 

Todavia, o facto de a Conferência de Copenhaga ter tido lugar foi, 
em si, uma grande vitória para toda a Humanidade, na medida em 
que saiu reforçada a consciência dos actores estatais e não-esta-
tais sobre a nossa responsabilidade colectiva para revertermos o 
cenário calamitoso que o ritmo e a magnitude das mudanças climá-
ticas podem induzir, à escala planetária. Em Moçambique já somos 
vítimas dessas mudanças climáticas mas não podemos ficar apenas 
à espera de um acordo mundial para agir. É nos territórios que hoje 
entregamos à vossa responsabilidade que os efeitos dessas mudan-
ças climáticas se revelam com maior acuidade e com efeitos mais 
dramáticos, interferindo até com a segurança alimentar e nutricio-
nal do nosso Povo. Na verdade, ao longo deste quinquénio:  

	nalgumas zonas deste nosso Moçambique poderão registar-
se secas;

	noutras poderão ocorrer cheias;

	noutras ainda poderá registar-se a combinação destes fe-
nómenos e serem, ao mesmo tempo, atingidas por ventos 
fortes ou por ciclones;

	não temos formas eficientes de evitar que estas calamida-
des naturais se abatam sobre nós. Todavia, temos formas de 
reduzir a vulnerabilidade do nosso Povo ao seu impacto;

	Não temos formas de interferir com a sua frequência e mag-
nitude. Todavia, temos capacidade de liderar o nosso Povo 
para reorientar as suas vidas para que estas calamidades 
não interfiram com a sua segurança alimentar e nutricional. 

Cada uma das nossas províncias já dispõe de alguma capacidade de 
prevenção e de resposta a estas calamidades mas esta capacidade 
está longe de ser a resposta ideal. Temos, igualmente, uma série 
de programas em curso que procuram reduzir a vulnerabilidade 
do nosso Povo aos efeitos destas calamidades e de contribuir, com 
respostas estruturadas, para a problemática que estes desastres 
naturais nos impõem. Porém, estes programas ainda não estão a 
ser implementados em pleno e, mesmo quando estiverem, não se-
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rão suficientes para resolver o problema em presença. Podemo-nos 
referir a alguns deles: 

	o reassentamento nas partes altas das margens das bacias 
de alguns dos nossos rios;

	o programa um aluno, uma planta por ano;

	o programa uma aldeia, uma floresta;

	as diferentes iniciativas de combate às queimadas descon-
troladas; e

	o Plano Nacional para Adaptação às Mudanças Climáticas.

No mesmo quadro, o espírito de solidariedade de moçambicano 
para moçambicano não se revela apenas como fundamental na 
cristalização da nossa consciência humana e de amor pelo próxi-
mo. É igualmente um factor fundamental na consolidação da Uni-
dade Nacional e da fraternidade entre moçambicanos. Temos que 
continuar a cultivar a consciência de que a dor e o infortúnio de 
um moçambicano é a dor e o infortúnio que toda a Nação Moçam-
bicana deve partilhar. Têm, pois, Senhores Governadores, a nobre 
missão de dar a vossa valiosa contribuição para que o moçambi-
cano viva normalmente, no campo e na cidade, mesmo perante 
as calamidades naturais. O combate às calamidades naturais inte-
gra-se na nossa Agenda Nacional de Luta contra a Pobreza, sendo, 
pois necessário continuarmos a transformar estas calamidades em 
oportunidades de desenvolvimento para a nossa Pátria Amada.

Pedimos a todos os presentes que nos acompanhem num brinde:

	ao sucesso dos empossados;

	ao sucesso da implementação da nossa Agenda de Luta Con-
tra a Pobreza; e

	à saúde de todos os presentes.

Muito obrigado pela vossa atenção.
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 Combate à pobreza:

Um desafio que exige criatividade e celeridade nas 

nossas acções75

Queremos, em primeiro lugar, endereçar as nossas felicitações 
e votos de muita saúde e sucessos aos membros do Governo que 
acabam de tomar posse. Queremos, igualmente, desejar às suas 
famílias, muita força e determinação para lhes darem todo o apoio nesta 
exaltante tarefa de servir a Pátria Amada e o Povo Moçambicano.

Permitam-nos, igualmente, aproveitar esta oportunidade para sau-
dar os membros do Governo cesssante pelo seu empenho e dedica-
ção ao desenvolvimento de Moçambique.

Com este acto solene demos, minhas senhoras e meus senhores, 
demos um passo importante ao lançamento dos alicerces para a 
materialização dos nossos compromissos eleitorais, centrados no 
combate à pobreza absoluta, em Moçambique, nos próximos cinco 
anos. 

Na nossa primeira Comunicação à Nação e ao mundo, no passado 
dia 2 de Fevereiro, deixamos claros que faríamos todo o esforço 
para que integrassem o nosso Executivo, dirigentes que se guiarão 
por princípios e valores dignificantes. Foi esse o critério usado para 
a vossa indicação e queremos que no vosso dia-a-dia sejam exem-
plos no cultivo desses valores. 

75Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de 

Moçambique, na cerimónia de Tomada de Posse do novo Executivo na Presidência da Re-

pública. Maputo, 4 de Fevereiro de 2005.
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Porque julgamos esses princípios e valores chaves na nossa acção 
governativa, gostaríamos de a eles voltar a fazer referência e com 
algum detalhe, para o vosso benefício e para o conhecimento de 
todo o nosso Povo, esperando que da vossa parte os assumam no 
desempenho das vossas funções, para que se transformem na ver-
dadeira Força da Mudança, que todo o Moçambique quer ver em 
acção. O acto de que hoje testemunhamos é apenas o primeiro de 
vários, que pretende dotar o país de dirigentes nas mais diversas 
áreas de acção. Os titulares de cargos governativos  devem dar 
mostras de que aceitam que as promessas feitas ao povo moçam-
bicano são realizáveis. Devem, por isso, assumir publicamente a 
liderança na materialização dessas promessas e inspirarem con-
fiança e certeza em todo o nosso povo de que em Moçambique, 
com o trabalho de cada um de nós, vamos ganhar este combate 
contra a pobreza.

É, igualmente, nossa expectativa que os titulares de cargos 
governativos estejam na linha da frente na promoção da Unidade 
Nacional e do Patriotismo. A promoção da Unidade Nacional passa 
pelo combate ao tribalismo, ao regionalismo, ao racismo e à 
exclusão social. Temos, caros Ministros e Vice-Ministros, de nos 
compenetrar do facto de que somos dirigentes de todos os mo-
çambicanos, independemente das suas origens ou opções políticas 
e religiosas. Temos que ter sempre presente que o nosso papel é 
galvanizar a todos para se cobrirem pela nossa bandeira multicolor 
e unirem esforços para tornar realidade o sonho dos nossos ante-
passados de viver em Paz e em prosperidade.

A promoção da Unidade Nacional passa, igualmente, pela valori-
zação da cultura moçambicana, na sua rica diversidade, a parti-
cipação dos nossos dirigentes em eventos e cerimónias nacionais 
de valor político, social e cultural. Defendemos que a promoção 
do espírito patriótico passa pelo domínio da Constituição e pelo 
conhecimenento dos símbolos da nossa soberania. Dos titulares de 
cargos governativos exigimos humildade, modéstia, amor e res-
peito para com o nosso povo e uma crescente capacidade de lhe 
prestar serviços de cada vez melhor qualidade. Queremos que os 
nossos dirigentes sejam capazes de se orgulhar e de valorizar as 
suas origens como primeiro passo para aprofundar o seu conheci-
mento sobre as dinâmicas sócio-culturais e políticas do nosso povo 
e sobre a história do nosso país: o nosso dirigente não deve ser 
visto como corpo estranho no seio do povo, deve ser visto, isto 
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sim, como parte deste maravilhoso povo, este povo que venceu a 
dominação estrangeira, que venceu a guerra que nos foi imposta 
do exterior, que soube assumir e liderar o processo de reconcliação 
nacional, este povo que relançou Moçambique na rota do desen-
volvimento económico e social. É demonstrando consideração por 
este nosso Povo, sendo pontual aos encontros ou actos em que 
deve participar ou dirigir, que o nosso dirigente merecerá o seu 
respeito e confiança, que poderá encontrar soluções sustentáveis 
para a materialização do nosso Programa Quinquenal. Queremos, 
igualmente, que os membros do nosso Governo libertem continua-
mente a sua iniciativa criadora, procurando em cada dia melhorar 
o seu desempenho pessoal e o da sua instituição. Queremos que 
combatam a inércia e se distingam pelo seu amor ao trabalho, pela 
correcta gestão dos recursos humanos do sector.

Queremos que garantam uma definição clara das funções e res-
ponsabilidades de cada um e garantindo o aperfeiçoamento cons-
tantemente dos métodos de trabalho. Acreditamos que o primeiro 
exercício que tendes pela frente, é ter-se a clareza da missão do 
sector e, depois, avançar-se para a definição de estratégias para 
a optimização da sua contribuição no combate à pobreza absoluta 
nos próximos cinco anos. 

Impõe-se aos Ministros e Vice-Ministros a valorização da cultura de 
honestidade. Ao mesmo tempo, o nosso povo, de todos vós o nosso 
Povo espera um engajamento total no combate cerrado ao  espí-
rito de deixa-andar e ao burocratismo, dois males que dificultam 
ou adiam a resolução atempada dos problemas e minam o papel 
do Estado, como agente impulsionador dos avanços sociais e eco-
nómicos que todos almejamos. A luta contra estes obstáculos ao 
nosso desenvolvimento vai exigir de cada um de vós persistência, 
autoridade, monitoria e avaliação dos resultados e a exaltação das 
vitórias que se vão somando para fortalecer o espírito de colecti-
vo e para valorizar a contribuição de cada um no alcance desses 
resultados. Neste mesmo contexto, devemos cultivar uma gestão 
orientada para resultados concretos, aperfeiçoar continuamente 
os mecanismos de consulta para a tomada de decisões e aguçar a 
vontade de todos para contribuir para o alcance desses resultados.

Queremos que cada um de vós se responsabilize pela criação de 
um ambiente de trabalho são, desencorajando a intriga e o boato, 
práticas que nos distraiem da nossa missão principal, práticas que 
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nos impedem de fazer uso das capacidades dos quadros existentes 
no sector. A luz do nosso compromisso queremos que os dirigentes 
do nosso Governo  priorizem a promoção do género e implemen-
tem as políticas relevantes, garantindo à mulher a sua maior visi-
bilidade no conjunto dos actores que produzem a riqueza nacional. 
Gostaríamos de destacar também que o sucesso da vossa missão 
dependerá da vossa capacidade de descentralizar e desconcentrar 
o exercício do poder na Administração Pública e da forma como 
forem capazes de reforçar as parcerias com a sociedade civil, o 
sector privado e os nossos parceiros internacionais de cooperação.

De vós, senhores Ministros e Vice-Ministros, esperamos uma apli-
cação rigorosa da legislação vigente sobre a gestão dos bens pú-
blicos, para garantir transparência e para que os vossos actos de 
governação sejam prevísiveis. Esta será uma contribuição subs-
tancial no combate as práticas de corrupção e de nepotismo. Ao 
mesmo tempo, impõe-se a estes dirigentes a promoção da cultu-
ra de prestação de contas, a todos os níveis, e da aplicação do 
conceito “Ministérios abertos” e “Governos provinciais abertos” 
para complementar a acção da “Presidência aberta” que vamos 
dar continuidade: é um direito do nosso Povo, e não é um favor que 
lhe fazemos, acompanhar o desempenho dos seus dirigentes e de 
todas as instituição públicas, no âmbito do cumprimento das pro-
messas que lhe fizemos. Ainda no âmbito da prestação de contas, 
queremos que os membros do nosso Governo promovam o espírito 
colectivo, falando em nome dos seus colegas e não apenas do de-
sempenho do seu sector. Ao mesmo tempo, devem ser capazes de 
enquadrar as acções que desenvolvem nos esforços do desenvolvi-
mento nacional, da consolidação da consciência de moçambicani-
dade e da Unidade Nacional.

Esperamos dos dirigentes do Governo, empenho no reforço das re-
lações de amizade, cooperação e solidariedade entre o Povo Mo-
çambicano e outros povos do mundo, bem como entre Moçambique 
e outros Estados e instituições internacionais. Queremos que essas 
relações sejam baseadas no respeito mútuo pela soberania e inte-
gridade territoriais, igualdade, não ingerência nos assuntos inter-
nos e na reciprocidade dos benefícios. Queremos que elas contri-
buam para a consolidação da Paz e a democracia e para o combate 
à pobreza.
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*****

O nosso discurso de campanha eleitoral contemplava a renovação 
na continuidade, exactamente para criar as condições para que 
continuassemos no mesmo rumo e, ao mesmo tempo, injectasse-
mos novos saberes e experiências. O nosso primeiro desafio, en-
tanto que Governo, será pois a criação, o mais rapidamente pos-
sível, do espírito de equipe para que, de forma honesta e franca, 
nos abramos uns aos outros, para partilhar soluções e desafios que 
cada um de nós encontra no exercício das suas funções. O segundo 
grande desafio será conseguirmos transformar o nosso Governo em 
modelo de eficiência e de materialização célere dos anseios de 
todos os moçambicanos, não só para os Ministérios e Governos pro-
vinciais como também para toda a sociedade moçambicana.

O terceiro, que se coloca, particularmente aos novos Ministérios 
amalgamados, e sobretudo ao nosso Governo, porque queremos 
que funcione como uma equipa, é a rapidez com que a normaliza-
ção da vida institucional será reposta para que rapidamente eles 
comecem a participar na implementação do Programa Quinquenal 
do Governo. Queremos recordar aos funcionários abrangidos por 
estas mudanças que estamos em processo de aprofundamento da 
cultura de Estado e não queremos que os que saiem do seu edíficio 
para o outro se sintam marginalizados, nem que sejam tratados 
de forma menos digna. Eles estarão a circular dentro do mesmo 
Estado Moçambicano e nós somos contra qualquer tipo de discri-
minação. 

Para terminar gostariamos de reiterar as nossas felicitações aos 
senhores Ministros e Vice-Ministros e convidar a todos para que 
brindemos:

	à Paz e estabilidade de Moçambique;

	à Democracia e Prosperidade de Moçambique, a nossa Pátria 
Amada, esta Pérola do Indico.

Muito obrigado.
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lio Guebuza

Nasceu a 20 de Janeiro de 1943, em Mur-
rupula, Província de Nampula onde, seu 
pai, Miguel Guebuza, exercia a função de 

enfermeiro e sua mãe, Marta Bocota Gue-
buza, doméstica.

Em 1948, o seu pai é transferido para Lourenço Marques, nome 
como era chamada a Cidade de Maputo, no período colonial. Aqui, 
aos seis anos, Armando Guebuza inicia os seus estudos no Centro 
Associativo dos Negros da Colónia de Moçambique, no Bairro de 
Xipamanine.

Como crente da Igreja da Missão Suíça é integrado nas Patrulhas 
(Mintlawa), que para além das actividades religiosas, desenvol-
viam outras de carácter social e cultural que exigiam a participa-
ção de todos, irmanados no espírito de sacrifício, ajuda mútua e 
promoção de uma visão comum. 

No ensino secundário, junta-se a outros jovens, membros do Núcleo 
dos Estudantes Secundários Africanos de Moçambique (NESAM), e 
que era conhecido por “Núcleo”, uma organização cívica fundada 
por Eduardo Mondlane em 1949. O Núcleo tinha como actividades 
principais, a realização de aulas de compensação ou sejam, ex-
plicações, educação cívica e cultural e, de uma forma discreta, a 
mobilização política.

Em 1963, Armando Guebuza é eleito Presidente do Núcleo cargo 
anteriormente exercido por Joaquim Chissano, antes da sua saída 
para Portugal em 1960. A sua escolha correspondeu à expectativa, 
tornando o Núcleo um centro de atracção e de referência para 
muitos jovens e adolescentes de então. No mesmo ano de 1963, Ar-
mando Guebuza junta-se à rede clandestina da FRELIMO, na então 
Cidade de Lourenço Marques.

A sua experiência na direcção do Núcleo, a sua qualidade de moni-
tor da escola dominical e o seu carisma concorreram para promo-
ver e desenvolver o trabalho clandestino no meio estudantil.

Bi
og

ra
fia
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Em Março de 1964, Armando Guebuza e outros colegas, decidem 
deixar Moçambique para se juntarem à FRELIMO. Para escapar ao 
controlo da PIDE, a tenebrosa polícia secreta do regime colonial, 
tiveram que abandonar, em Mapai, cerca das 4 horas da manhã, o 
comboio em que se faziam transportar para sair de Moçambique. 

Fizeram depois os mais de 80 quilómetros de Mapai à vila fron-
teiriça de Chicualacuala a pé, enfrentando o cansaço, a fome e a 
sede. Vinte e quatro horas depois de terem deixado o comboio, e 
encontrando-se do lado rodesiano, continuaram a caminhar inin-
terruptamente mais de 30 Kms até retomarem o comboio para Sa-
lisbúria, hoje Harare. Neste percurso a eles se juntam mais dois 
moçambicanos seguindo a mesma viagem.

De Salisbúria, o grupo que integrava Armando Guebuza, retoma a 
viagem para a Zâmbia. No comboio, são presos pela polícia rode-
siana, quando se preparavam para abandonar aquele país, e encar-
cerados em Victoria Falls.

Armando Guebuza e os seus colegas são entregues à PIDE e durante 
aproximadamente cinco meses são torturados para se lhes extrair 
confissões. 

Entretanto, por alturas da sua libertação são presos os guerrilhei-
ros da Quarta Região que se preparavam para abrir a Frente Sul. 
Apesar de estarem em liberdade vigiada, Armando Guebuza e os 
seus camaradas decidem vingar-se da acção da PIDE e reafirmar 
com actos de coragem que a FRELIMO estava activa. 

Na noite de 24 para 25 de Dezembro de 1964, espalham panfletos, 
na Região Sul de Moçambique, constituída por Inhambane, Gaza e 
Maputo, que continham a fotografia do Presidente Eduardo Mon-
dlane. Esta situação forçou a PIDE a divulgar, um comunicado com 
a lista dos guerrilheiros detidos, dando detalhes sobre a trajectória 
política de cada um deles.

Não obstante as intimidações e chantagens da PIDE, Guebuza e os 
seus companheiros retomam o sonho de se juntarem à FRELIMO. 
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Refugiam-se na Suazilândia, onde permanecem por alguns meses. 
Mais tarde, conseguem atravessar clandestinamente a África do Sul 
e, no protectorado britânico da Bechuanalândia, hoje Botswana, 
são novamente detidos e ameaçados com a deportação pelas auto-
ridades britânicas. 

Em resultado da intervenção do Dr. Eduardo Mondlane, Presidente 
da FRELIMO, exigindo a sua incondicional libertação, o grupo é en-
tregue ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
e conduzido para a Zâmbia. Dali, mais tarde, o grupo segue para 
a Tanzânia, conduzido por Mariano Matsinha, então representante 
da FRELIMO na Zâmbia. 

Na Tanzânia, Armando Guebuza é submetido aos treinos militares 
em Bagamoyo. Faz depois parte do grupo de combatentes que abre 
o Campo de Preparação Político Militar de Nachingweya. 

Em 1966, é transferido de Nachingweya para Dar-es-salam, para 
exercer as funções de Secretário Particular do Presidente Mondla-
ne, em substituição de Joaquim Chissano que se preparava para 
seguir para formação na União das Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas. Cumulativamente, Armando Guebuza lecciona no Instituto 
Moçambicano.

Mais tarde e ainda nesse mesmo ano de 1966 é nomeado Secretário 
para a Educação e Cultura. Por inerência destas funções passa a 
membro do Comité Central da FRELIMO, nesse mesmo ano.

Em 1968, é nomeado Inspector das escolas da FRELIMO e em 1970 
Comissário Político Nacional. 

No Governo de Transição Guebuza ocupa a pasta da Administração 
Interna, cargo que acumula com o de Comissário Político Nacional. 
No primeiro Governo do Moçambique independente é nomeado Mi-
nistro do Interior.

Em 1974, Armando Emílio Guebuza, dirige na sua qualidade de Co-
missário Político, o processo de criação e implantação dos Grupos 
Dinamizadores.
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Em 1977, Armando Guebuza é eleito membro do Comité Político 
Permanente da FRELIMO, sucessivamente denominado por Bureau 
Político e Comissão Política.  

No mesmo ano, o Comité Político Permanente designa Armando 
Guebuza para dirigir a Comissão de reassentamento das popula-
ções vítimas das cheias na Província de Gaza. É em resultado desse 
esforço, e em colaboração com as autoridades e populações locais, 
que nascem as aldeias comunais erguidas nas partes altas do Vale 
do Limpopo, e hoje em franco progresso.  

Ainda em 1977, o Comissário Político Nacional Armando Guebuza 
é nomeado Vice-Ministro da Defesa Nacional e, em 1978, acumula 
estes cargos com o de Governador da Província de Cabo Delgado.

Em 1981, é designado Governador da Província de Sofala, e em 
1983, é novamente, nomeado Ministro do Interior.

Em 1984, é nomeado Ministro na Presidência, responsável pela 
coordenação das áreas da Agricultura, Comércio, Indústria Ligeira 
e Turismo, assim como a cooperação com a China, Coreia do Norte, 
Paquistão e Vietname. 

Em 1986, assume a pasta dos Transportes e Comunicações e da Pre-
sidência do Comité de Ministros dos Transportes e Comunicações 
da Comunidade para o Desenvolvimento da Africa Austral. 

Em 1990, é nomeado chefe da delegação do Governo às conversa-
ções de Roma que resultaram na assinatura do Acordo Geral de Paz 
em 1992.

Em 1992, é designado Chefe da Delegação do Governo na Comis-
são de Supervisão e Implementação do Acordo Geral de Paz para 
Moçambique.

Armando Guebuza, Tenente-General na Reserva, esteve também 
envolvido no processo de Paz do Burundi sob a égide do faleci-
do Presidente da Tanzânia Julius Nyerere e, mais tarde, do anti-
go Presidente sul-africano, Nelson Mandela. Armando Guebuza foi 
responsável da Comissão sobre a Natureza do Conflito Burundês, 
Problemas do Genocídio e Exclusão e suas Soluções.
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Em 2000 ele foi escolhido, por consenso, pelas partes em conflito 
no Burundi para presidir à Comissão sobre as Garantias para a Im-
plementação do Acordo resultante das negociações de Paz.

Guebuza foi Chefe da Bancada da FRELIMO desde o primeiro par-
lamento multipartidário, saído das Eleições Gerais de 1994, até ao 
VIII Congresso da FRELIMO.

Em 2002, é eleito Secretário-Geral da FRELIMO e candidato deste 
Partido às eleições Presidenciais de 2004.

Em Fevereiro de 2005 foi empossado como terceiro Presidente da 
República, depois da sua vitória nas Eleições de Dezembro 2004. 
Em Março do mesmo ano foi eleito Presidente da FRELIMO tendo 
sido reeleito no IX Congresso realizado em Novembro de 2006. 

Em Janeiro de 2010 foi empossado para o segundo mandato depois 
da sua vitória nas Eleições de Outubro de 2010. 

Sua Excelência Armando Emílio Guebuza é casado com Maria da 
Luz Guebuza, e é pai de 4 filhos e tem três netos.

Títulos, Medalhas e Homenagens

Titulos1 

Moópoli, o Salvador - O salvador, aquele que resgata as pessoas de 
uma situação aflitiva, aquele que muda a condição social de mal 
para o bem (Distrito de Balama, 2004).

1Entre os AMAKHUWA existe a tradição de entronamento do indivíduo cuja estatura so-

cial é encarada com prestígio e, por isso, na linhagem de transmissão do poder, assume 

facilmente a sua candidatura. Essa candidatura ou admissão para a entrada no areópago 

dos influentes é feita por decisão consensual por um colégio de sábios, (Macyée = Wa-

zée(Kiswahili), Mahumu, Mapewe), os quais estabelecem o título ou cognome por que 

a pessoa eleita passa a ser conhecida. Antigamente essa pessoa era-lhe atribuída um 

território e um conjunto de súbditos. 
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Malokiha, o endireitador, o que corrige coisas mal feitas. Aquele de 
quem se esperam só boas coisas, o corrector (Distrito de Chiúre, 
2006).

Maréériha, o que torna as coisas bonitas. O pacificador, o purifi-
cador. O polidor, purificador, o que faz as coisas ficarem bonitas/
boas. (Namuno, 2009).

Mpéwe Nan’teka, o Rei Construtor. Aquele que constrói (Aldeia Sa-
mora Machel Chiúre, 7.6.11.

Professor Doutor, com nota vinte sobre a sua tese com o título: 
Mwhusiha (Professor): fonte de Esperança (Alto Molócuè 10.04.14)

Maseko Nkwakwa- Rei dos Ngunis – Acto Orientado pela Rainha 
Inkossi Ya Makhosi (Angónia 14.06.14).

Plantador, como corolário do sucesso das iniciativas presidenciais 
um aluno, uma planta por ano e um líder, uma floresta comunitá-
ria nova Barwé (19.06.14).

Medalhas e prémios 

	Ordem Eduardo Mondlane do 1º Grau, Resolução 6/85, de 17 
de Junho;

	Ordem Amizade e Paz do 1º Grau, Decreto Presidencial 
12/2005, de 1 de Fevereiro;

	Ordem de Mérito, Chile, 8.05.08;

	Prémio do Instituto Afro-Americano, edição 2008, em reco-
nhecimento pelo desenvolvimento humano;

	Ordem Amílcar Cabral do 1º Grau, 16.11.08;

	Prémio africano “Nandi” 2009, em reconhecimento do seu 
papel na promoção do género;

	Prémio Crans Montana 2009, em reconhecimento do seu tra-
balho visando minorar o sofrimento dos cerca de 20 milhões 
de moçambicanos;
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	Prémio de ouro, atribuído pela Rede de Investigação de po-
líticas Agrícolas e Recursos Naturais, FANRPAN, em reconhe-
cimento do seu papel na promoção da Revolução Verde em 
Moçambique e pelo facto do seu governo estar a injectar os 
7 milhões para o desenvolvimento acelerado das zonas ru-
rais e pela segurança alimentar e Revolução Verde, Maputo, 
1.09.09;

	Prémio do Conselho do Superior do Desporto em Africa pela 
sua liderança na criação de condições para a realização, 
com sucesso da X Edição dos Jogos Africanos Maputo 2011;

	Prémio do Comité Olímpico Internacional edição 2011, pela 
forma como tem contribuído e participado na promoção dos 
ideais olímpicos no País e no mundo.

	Prémio “Excellence Award”, atribuído pela Aliança dos Líde-
res Africanos Contra a Malária (ALMA), pela sua determina-
ção no combate a esta doença.

	Prémio de Ouro da FAO de 2012, pelo seu papel no desenvol-
vimento rural.

	Embaixador de Boa Vontade sobre a Saúde Materna e Infantil 
2013, conferido pelas Primeiras Damas de África, pelo seu 
papel na promoção da saúde materna, neonatal e infantil.

	Ordem Excelente da Pérola de África em reconhecimento 
pela República do Uganda em 2013, do seu papel a nível 
político e diplomático no país e na região da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC).

	Cruz de São Marco do Primeiro Grau, por Sua Beatitude Papa 
e Patriarca de Alexandria e de toda África, Theodoros II, em 
2014, em reconhecimento do seu papel na promoção da li-
berdade religiosa em Moçambique.

	Prémio da Revista The Business Year pelo seu papel nas re-
formas e melhoria do ambiente de negócios em Moçambique 
27.06.14;
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	Ordem Infante D. Henrique, 3.11.14;

	Prémio Mérito Ambiental, atribuído pelo Ministério do Meio 
Ambiente, por ocasião dos seus 20 anos, pelo lançamento e 
liderança da Iniciativa Presidencial “um aluno, uma planta 
por ano” e “um líder, uma floresta nova”, 19.12.14; 

Reconhecimentos

	Presidente do Órgão da SADC para a Cooperação nas áreas 
de Política, Defesa e Segurança, 2009-2010;

	Presidência da III Cimeira sobre Clima, em 2009, em reco-
nhecimento do seu papel gestão de calamidades;

	Presidente dos PALOP (2010-2012);

	Presidente da CPLP (2012-2014);

	Presidente da SADC (2012-2013);

	Membro do Movimento Internacional de promoção da Nutri-
ção “Scaling Up Nutrition (SUN) Movement”, desde 2012;  

	Membro da equipa nomeada em 2013 pelo Secretário-Geral 
das Nações Unidas, Educação em primeiro lugar;

	Presidente do Conselho de Paz e Segurança da União Africa-
na, Março de 2014.

Homenagens

	Serviço de Informações e Segurança do Estado, 23.04.14;

	Artistas e homens da cultura, 14.08.14;

	Ministério de Energia, 28.08.14;

	Confederação das Associações Económicas, CTA, 26.09.14; 

	Organização Nacional dos Professores, 12.10.14;

	Organização Continuadores, 25.10.14;
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	Ministério da Agricultura, 5.10.14;

	Desportistas, 27.10.14;

	Titulares dos Órgãos do Sistema de Administração da Justi-
ça, 5.11.14;

	Ministério das Obras Públicas e Habitação, 12.11.14;

	Instituto Superior de Estudos de Defesa “Tenente-General 
Armando Emílio Guebuza”, 21.11.14;

	Conselho de Ministros, 9.12.14;

	Casa Militar, 11.12.14;

	Ministério dos Transportes e Comunicações, 13.12.14;

	Conselho da Polícia da República de Moçambique, 17.12.14;

	Doutor Honoris causa em Economia do Desenvolvimento, 
Universidade Eduardo Mondlane, 18.12.14.


