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Maputo Cidade: OJM pro-

move movimento se sensi-

bilização de automobilistas 

contra  Acidentes de viação 

 
Anchia Talapa, secretária-geral da 

organização da juventude 

Moçambicana, (OJM), visitou 

ontem, 2 de dezembro, a terminal 

rodoviária da junta para 

sensibilizar os automobilistas. Na 

visita, Talapa cingiu-se na 

sensibilização dos automobilistas 

na adoção de boa conduta durante 

as viagens. Durante a conversa 

pediu, cuidado, responsabilidade 

e paciência durante o exercício 

como forma de evitar os acidentes 

que têm ocorrido nos últimos dias 

no país.  Talapa apelou aos 

automobilistas a evitarem as 

ultrapassagens desnecessárias e, 

disse que o mais importante é 

chegar ao destino e não chegar 

depressa. Ainda nesta visita, a 

OJM dialogou com as autoridades 

de fiscalização dos 

automobilistas, que por sua vez, 

explicaram a necessidade de 

cumprir com as regras do código 

de estrada e a lista de passageiros 

com os contactos dos familiares 

para comunicar em casos de 

acidentes.  

 

A Bancada maioritária na Assembleia Provincial do Niassa, saudou 

esta quinta-feira, 02 de dezembro, no acto da abertura da V Sessão 

Ordinária da Assembleia Provincial ao Conselho Executivo 

Provincial do Niassa pelos efeitos positivos no cumprimento dos 

objectivos de governação plasmados para o terceiro Trimestre deste 

ano prestes a terminar. A Bancada da FRELIMO saudou igualmente 

a Governadora da Província do Niassa, Elina Judite Massengele, 

pela sua sábia condução dos destinos da província, visando trazer, 

cada vez mais, melhores condições para o bem-estar da população 

do Niassa. “Esta saudação, surge na medida em que os membros 

desta bancada se deslocaram aos distritos para averiguar de perto a 

execução dos planos que esta casa aprovou para o ano prestes a 

terminar, e os resultados são satisfatórios” - disse o Chefe da 

Bancada da FRELIMO na Assembleia Provincial do Niassa, Xavier 

Mitonga. A Sessão terminou nesta sexta-feira (03/12), dia em que 

foram dadas as respostas do executivo às questões colocadas pelas 

três bancadas da Assembleia Provincial do Niassa. 

 

Niassa: Bancada da FRELIMO saúda os feitos do 

Conselho Executivo Provincial 
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O Secretário-geral da FRELIMO, Roque Silva, mostrou-se desapontado com 

alguns parlamentares da Assembleia da República, que desvalorizam os esfor-

ços das forças conjuntas da Ruanda e SADC, no combate ao terrorismo em 

Cabo-Delgado. Roque Silva, manifestou aquele sentimento, esta quinta-feira 

(02) no distrito de Nhamatanda em Sofala, durante uma saudação aos membros 

e simpatizantes do partido FRELIMO, que afluíram a sua recepção. Numa ou-

tra abordagem, o Secretário-geral da FRELIMO, manifestou a sua indignação 

face a existência de segmentos que mesmo estando no parlamento usam dis-

cursos que visam desencorajar os nossos irmãos do Ruanda e as forças da 

SADC, no apoio que nos prestam para eliminarmos o terrorismo, cujo saldo é 

de golpes duros àqueles inimigos de uma das maiores conquistas da nossa in-

dependência, a Paz. Roque Silva caracterizou estes discursos como sendo de 

pessoas que não assumem Moçambique como sua pátria e não valorizam o 

esforço das nossas briosas forças de defesa e segurança, a vida dos nossos 

compatriotas que viveram o drama do terrorismo. Convidou a população de 

Nhamatanda e todos segmentos da sociedade a enaltecer a coragem, o come-

timento e a visão acertada do Presidente Filipe Nyusi, ao buscar apoio com 

vista a pôr termo à situação de insegurança e estabilizar o clima de Paz e har-

monia, na em Cabo-Delgado. Em Nhamatanda, para além de trabalhar com as 

estruturas de base, Roque Silva reuniu líderes comunitários, religiosos, agentes 

económicos, personalidades influentes e jovens empreendedores. 

 

Zambézia: Francisco 

Magiga visita o comitê 

de círculo 25 de 

Setembro   

No cumprimento da sua 

agenda de trabalho, o Pri-

meiro-secretário do Comité 

Distrital do Partido FRE-

LIMO em Mopeia, Fran-

cisco José Magiga, visitou 

ontem, quinta-feira 2 de 

Dezembro, o comité de cír-

culo 25 de Setembro, nas 

artérias da vila sede de Mo-

peia, para aferir o nível de 

funcionamento dos órgãos 

da base. Magiga, no comitê 

de círculo 25 de Setembro 

reuniu com os membros do 

Partido, OMM e OJM, 

onde apelou maior organi-

zação e funcionamento dos 

órgãos do partido na base, 

vigilância e repúdio aos 

ataques terroristas em Cabo 

Delgado. Numa das suas 

abordagens, aquele diri-

gente pediu muita coesão e 

união entre os membros, 

simpatizantes da FRE-

LIMO e camaradas face às 

eleições internas da OMM, 

OJM, onde afirmou que as 

eleições internas é um pro-

cesso democrático e de 

festa dentro do Partido Fre-

limo, por isso deve ser um 

momento de festa e nunca 

deve nem pode nos divi-

dir.  De referir que, Magiga 

explicou aos presentes que 

o país está de alerta face ao 

coronavírus, pelo que se 

deve continuar a cumprir 

com as medidas de preven-

ção e combate desta pande-

mia viral. 
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Assistência agrária da província de Gaza reforçada em meios circulantes 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

m cumprimento de suas 

actividades no âmbito 

dos 100 dias de 

Governação, a Governadora 

da Província de Gaza, 

Margarida Mapandzene 

Chongo procedeu quinta-feira 

ultima (05/02), com a entrega 

oficial de 3 viaturas e 20 

motorizadas a Direcção 

Provincial da Agricultura e 

Segurança Alimentar e aos 

SDAE´s de Chókwè e 

Chongoene. 

Em cumprimento de suas 

actividades no âmbito dos 100 

dias de Governação, a 

Governadora da Província de 

Gaza, Margarida Mapandzene 

Chongo procedeu quinta-feira 

ultima (05/02), com a entrega 

oficial de 3 viaturas e 20 

motorizadas a Direcção 

Provincial da Agricultura e 

Segurança Alimentar e aos 

SDAE´s de Chókwè e 

Chongoene. 

A aquisição destes meios 

enquadra se nos esforços do 

Governo de dotar o sector 

agrário de maior capacidade 

de resposta aos desafios 

atinentes ao aumento da 

produção e produtividade com 

vista a garantir a segurança 

alimentar e nutricional da 

população. 

De referir que esta aquisição 

avaliada em mais de 3 milhões 

de meticais, corresponde a 

uma das componentes do 

projecto AVACYEP. Trata-se 

do Projecto de Cadeias de 

Valor Agrárias e 

Empoderamento dos Jovens e 

Mulheres, assente no Plano 

Estratégico de 

Desenvolvimento do Sector 

Agrário (PEDSA). Este resulta 

de um acordo rubricado entre 

o Governo de Moçambique 

representado pelo Ministério 

da Economia e Finanças e o 

Banco Africano de 

Desenvolvimento (BAD), 

através de uma concessão de 

donativos de mais de 17 

milhões de dólares. 

O Projecto é implementado 

em quatro (4) distritos das 

Províncias de Maputo 

(Namaacha e Moamba) e Gaza 

(Chongoene e Chókwè), com 

um período de vigência de 5 

anos. 

O Projecto AVACYEP tem 

como objectivo principal, 

contribuir de forma 

sustentável para o aumento da 

renda dos produtores, garantia 

da SAN e redução da pobreza 

das populações abrangidas 

pelo mesmo, através de 

intervenções nas cadeias de 

valor de Hortícolas e Carnes 

Vermelhas (bovinos e 

caprinos), mas também no 

Empoderamento de jovens e 

mulheres.  

Espera-se até ao fim do 

projecto, beneficiar de forma 

directa, cerca de 20 mil 

pessoas, das quais 60% são 

mulheres. No âmbito desta 

cerimónia, a Governadora da 

Província apelou ao bom uso 

dos meios recebidos, mas 

acima de tudo chama ao maior 

empenho na assistência aos 

produtores, visto que, a 

limitante em meios circulantes 

não mais servirá de desculpas. 

E 
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Jovens desafiados a assumir o protagonismo do desenvolvimento em Maputo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gaza: PR inaugura estrada de mais de 300 
km na província de Gaza 
 

O Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou  esta 

manhã, 03 de Dezembro,  a estrada Caniçado– 

Combomune –Mapai–Chicualacuala, no distrito de 

Mabalane, província de Gaza. O troço de mais de 300 km 

está inserido na visão governamental de prover vias 

alternativas à Estrada Nacional Número Um (EN1), para 

além de incrementar a promoção das actividades agrícolas, 

faunísticas, florestais e turísticas dos distritos de Guijá, 

Mabalane, Mapai, Chicualacuala e Massangena, atraindo 

mais investimentos para a região norte de Gaza, criando 

mais oportunidades de negócio e de emprego para os 

jovens e para a população em geral destes distritos. O troço 

em referência, financiado na totalidade pelo Governo da 

República de Moçambique, reveste-se, ainda, de uma 

importância estratégica na SADC, por servir de via 

alternativa para alguns países da região, com destaque para 

o Zimbabwe, por permitir o rápido acesso ao Porto de 

Maputo para o escoamento dos seus produtos 

Maputo Cidade 
 

Promover a participação e criatividade no seio 

da juventude visando dar voz aos jovens através 

da sua participação nos processos de tomada de 

decisão e na governação municipal foi o pano 

de fundo da III Reunião Municipal da Ju-

ventude, realizada em reconhecimento dos 

jovens pelo seu contributo no desenvolvimento 

social, económico, político e cultural da 

Edilidade. Para o Presidente do Conselho Mu-

nicipal, Eneas Comiche, o seu elenco confere 

“especial atenção aos jovens em consideração, 

não só à sua força numérica, como também à 

responsabilidade que têm na identificação e 

solução inovadoras dos problemas do presente 

e do futuro. Esperamos que este encontro possa 

contribuir para o fortalecimento do associati-

vismo juvenil, e, igualmente, para o engrande-

cimento progressivo do Município de Maputo", 

afirmou. Por seu turno, o Vereador da Juven-

tude e Cidadania, Nércio Duvane, disse que a 

Edilidade, em prol dos jovens no período refe-

rente a 2019 ao III trimestre de 2021, atribuiu 

467 kits de auto emprego em diversas áreas pro-

fissionalizantes, impulsionou programas de es-

tágios pré-profissionais com 1481 jovens inte-

grados em instituições públicas e privadas; ca-

pacitou jovens em diversos domínios desde, 

pintura, construção civil, serralharia, mecânica 

e outros; estão em curso três obras de quadras 

desportivas polivalentes que irão permitir que 

os jovens aos níveis dos bairros possam praticar 

o desporto; entre demais actividades. O Presi-

dente do Conselho da Juventude da Cidade de 

Maputo, CJCM, Ussene Ussene referiu que "a 

cidade de Maputo é um território de múltiplas 

facetas, exploremos cada uma delas, buscando 

todo potencial que esta pode oferecer, reinven-

tando-nos na busca de soluções para os nossos 

próprios dilemas, façamos parte das soluções e 

sejamos a geração das soluções dos nossos pro-

blemas protagonizando o desenvolvimento 

desta cidade. Deixemos a nossa marca, façamos 

o nosso caminho para que as gerações futuras 

tenham orgulho da nossa geração e façamos 

história por meio da reinvenção". A III reunião 

Municipal foi corporizada por debates que enal-

teceram questões relacionadas com desenvolvi-

mento sob impulso da juventude.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manica:  Voluntários em Manica arran-

cam com trabalhos de pintura  
 

Com o apoio da Jossoel e instituições do Governo 

Provincial, voluntários de diversas associações da 

província Manica  deram início na tarde de 

quinta-feira, 02 de dezembro , com preparação 

das paredes nas Escolas Amílcar Cabral e Cabeça 

de Velho em Chimoio alusivo a semana do Vo-

luntariado enquadrado nos 16 dias de activismos 

de combate à violência contra mulheres. Este acto 

terá o seu ponto mais alto na celebração do dia in-

ternacional do voluntário, 5 de Dezembro pró-

ximo, cujas cerimónias provinciais terão lugar no 

distrito de Vanduzi na EPC Chitindo. 

O CPV convida a todos a se juntarem à causa do 

voluntariado para o bem das nossas comunidades. 

 

 

Nampula: FRELIMO reúne com as organizações sociais nos comités de zona 

O Secretariado do Partido FRELIMO no Distrito de Nampula, escalou na tarde de quinta-feira, dia 02 

de Dezembro, os comités de zona de Muatala,  Natiki, Napipine e Cimento  respectivamente, para 

enaltecer a unidade, coesão e inclusão e de como decorreram as  conferências da OMM ao  nível 

Base,  dos comités de círculo e  de zona. 

O secretariado pediu Igualmente, que decorra a conferência do comité Distrital da OMM num ambi-

ente de calmo e ordeiro nos próximos dias, assim como as conferências ACLLIN e OJM.  

No seu seu discurso, Orlando Impissa, Primeiro-secretário do comité distrital do partido FRELIMO 

em Nampula, pediu e apelou que depois do Processo das Eleições internas a cada nível, o candidato 

eleito deve ser assumido com todos membros do órgão, sem divisão do apoio da candidatura 

obedecendo sempre a linha de coesão e união entre os membros, pois, trata-se de um processo es-

tatuário interno entre os membros da FRELIMO, Invocou igualmente a todas organizações sociais que 

traçaram planos concretos para a recuperação do município de Nampula. 

 

Gaza: Jovens de Magude desafiados a 

desenvolver acções de combate ao 

HIV/SIDA 
 
As celebrações do dia 1 de Dezembro, Dia do Com-

bate ao HIV/SIDA, no distrito de Magude, iniciaram 

com a deposição de coroa de flores seguida de uma 

feira de saúde, no bairro Ungubana-2.  Foi no con-

texto desta data que o administrador distrital, Lázaro 

Bambamba, fez balanço das acções levadas a cabo 

durante o ano em curso em comparação com o igual 

período de 2020, tendo apelado para o envolvimento 

de todos, principalmente aos jovens nas acções de 

aconselhamento e testagem do HIV, capitalizando o 

esforço empreendido pelo Governo de Moçambique 

através do sector da Saúde em parceria com as 

ONGs. O administrador saudou as ONG's que ope-

ram no distrito em parceria com o Serviço Distrital 

de Saúde. 

Fizeram parte do evento, membros do Governo Dis-

trital, convidados permanentes e população resi-

dente do bairro Ungubana II. 

 

Zambézia: FRELIMO em Derre participa na cerimónia de abertura da formação 

técnico-profissional de jovens  

 
O Primeiro-secretário do Comité Distrital do Partido FRELIMO em Derre, Florêncio Viagem, partici-

pou esta quinta-feira, 2 de Dezembro na cerimónia de abertura da formação técnico-profissional de jo-

vens. A cerimónia foi dirigida por José Maria Lobo, Director Provincial de Juventude, Emprego e Des-

porto da Zambézia,  que no seu discurso frisou ser prioridade e parte do plano econômico social  do 

Conselho Executivo Provincial a empregabilidade dos jovens a nível de toda a província. 

Durante a ocasião, Florêncio Viagem, saudou a iniciativa do Governo Provincial que é de munir os 

jovens de Derre a arte de saber fazer, e convidou aos jovens presentes a abraçar esta oportunidade para 

posteriormente desenvolverem o auto emprego. Ainda durante a cerimónia, o Secretário Permanente do 

distrito de Derre, Alcídio Dolane, deu boas vindas ao Governo Provincial e deixou ficar o compromisso 

do Governo Distrital no procedimento e acompanhamento da formação dos jovens naquele distrito. 

Importa sublinhar que a escola que ainda irá formar cerca de 60 jovens nas áreas de serralharia, carpin-

taria e corte e costura. A cerimónia teve lugar na sede  do Distrito e contou com a presença de membros 

do Governo,  jovens selecionados para as formações e outros quadros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIAS DE DEFESA 
 

Presença da SADC e Ru-

anda expressa solidarie-

dade e ajuda mútua 
 

O Primeiro-Ministro Carlos 

Agostinho do Rosário reiterou, 

esta quarta-feira, que o envolvi-

mento dos países da SADC e do 

Ruanda no combate ao terro-

rismo, em Cabo Delgado, ex-

pressa o espirito de solidariedade 

e de ajuda mútua. 

Carlos Agostinho do Rosário 

voltou a explicar no parlamento 

que a presença da força es-

trangeira no país é em defesa do 

interesse de Moçambique. 

‘’Por isso renovamos o nosso 

apelo para que acarinhem as For-

ças de Defesa e Segurança, assim 

como os contingentes da SADC e 

do Ruanda pelo sacrifício que 

estão a consentir em defesa dos 

nossos compatriotas vítimas da 

acção terrorista’’, sublinhou o 

dirigente. 

Intervindo na sessão parlamentar 

de perguntas ao governo, o 

Primeiro-Ministro reiterou ainda 

que a manutenção da ordem e se-

gurança públicas constituem pri-

oridade do executivo. 

 

 

 

Fonte:  

https://defesamoz.info/contrain

surg%C3%AAncia/f/presen%C

3%A7a-da-sadc-e-ruanda-

expressa-solidariedade-e-

ajuda-m%C3%BAtua 

 

 

Concerted action required to fight terrorism 

 
Mozambican Prime Minister Carlos Agostinho do Rosario on 

Wednesday declared that preventing and fighting against ter-

rorism “requires concerted actions and efforts between coun-

tries of the region, the continent and the world”. 

The support given to Mozambique by Rwanda and by mem-

ber countries of the Southern African Development Commu-

nity (SADC), in the fight against islamist terrorism in the 

northern province of Cabo Delgado, “falls within the bilateral 

and multilateral agreements signed by our country”, Rosario 

told the country’s parliament, the Assembly of the Republic, 

at the start of a question and answer session between the dep-

uties and the government. 

 
 

Fonte: 

https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/con-

certed-action-required-to-fight-terrorism 
 

Concerted action required to fight terrorism 
 

Mozambican Prime Minister Carlos Agostinho do Rosario 

on Wednesday declared that preventing and fighting against 

terrorism “requires concerted actions and efforts between 

countries of the region, the continent and the world”. 

The support given to Mozambique by Rwanda and by mem-

ber countries of the Southern African Development Commu-

nity (SADC), in the fight against islamist terrorism in the 

northern province of Cabo Delgado, “falls within the bilat-

eral and multilateral agreements signed by our country”, Ro-

sario told the country’s parliament, the Assembly of the Re-

public, at the start of a question and answer session between 

the deputies and the government. “The involvement of 

SADC countries and of Rwanda in the fight against terrorism 

expresses the spirit of solidarity and mutual help, the ultimate 

goal of which is the defence of a noble cause – protecting and 

saving the lives of Mozambicans in the face of terrorist ac-

tions”, the Prime Minister said. “Protecting human lives from 

a global threat such as terrorism has no price”. 

 

Fonte: 

https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAn-

cia/f/concerted-action-required-to-fight-terrorism 
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