PÁGINA 14 . O SÉCULO DE JOANESBURGO . 7 DE JULHO DE 2014

Visita oficial do Presidente de Moçambique a Portugal
(cont. da 1.ª pag.)
Cavaco Silva afirmou também, durante a sua intervenção, que “as empresas portuguesas presentes no mercado moçambicano estão, por
seu turno, conscientes da sua

responsabilidade social”.
“Portugal continuará a envidar esforços no sentido de incentivá-las a atribuir bolsas de
estudo a estudantes moçambicanos, complementando as
bolsas concedidas pelo Esta-

do, à semelhança, aliás, do
que foi iniciado no passado
ano lectivo”, declarou, afirmando que “Portugal deseja
contribuir para a formação de
quadros moçambicanos e para a sua inserção no mercado

ENCONTRO ENTRE O PRESIDENTE DE MOÇAMBIQUE, ARMANDO GUEBUZA, E
O PRIMEIRO-MINISTRO DE PORTUGAL, PEDRO PASSOS COELHO, EM LISBOA

PRECISA-SE

Gerente com
experiência
Para restaurante
Português
em Boksburg
Contactar: 082 489 4445
15412

Cozinheiro/a

Precisa-se urgente
Para trabalhar em “part-time”, em Take
Away e Restaurante de Pretória North, de
preferência que saiba cozinhar comida
Portuguesa.
Condições a combinar.
Contactar Yvonne pelo cel. 083 654 0352,
ou telef 012 546 4523

553

de trabalho”.
O Chefe de Estado português
saudou “os esforços de diálogo construtivo e de conciliação política que têm vindo a
ser desenvolvidos pelo governo moçambicano para que o
país, num quadro de inteira
normalidade
democrática,
avance no caminho do progresso e da melhoria das
condições de vida das populações”.
Cavaco Silva manifestou ainda “apreço a Moçambique e
ao povo moçambicano pela
forma como têm defendido e
enriquecido a língua portuguesa” e como aquele país
“tem conduzido a presidência
da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, imprimindo à organização, ao longo do seu mandato, uma capacidade de afirmação crescente”.
“Até à cimeira de Díli, continuaremos a trabalhar, em
conjunto, para que, no actual
contexto de debate sobre os
desafios futuros da nossa organização, a língua portuguesa e os valores que definem a
nossa Comunidade sejam
afirmados e projectados de
forma ainda mais visível no
plano internacional”, afirmou.
Cavaco Silva referiu-se à
eleição de Portugal para a
presidência do grupo de países doadores G-19, afirmando
que Portugal procurará, nesse
âmbito, “contribuir para o fortalecimento da acção do Governo moçambicano em prol
do desenvolvimento”.
“Do ponto de vista estritamente bilateral, Portugal permanece como um parceiro de
Moçambique apostado no desenvolvimento sustentável do
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AS PRIMEIRAS DAMAS DE MOÇAMBIQUE E DE PORTUGAL,
MARIA DA LUZ GUEBUZA E MARIA CAVACO SILVA
país. Apesar do exigente contexto orçamental, o Programa
Indicativo de Cooperação Portugal-Moçambique 2011-2014
logrou manter um nível de envolvimento financeiro semelhante ao anterior”, frisou.
O Presidente da República
de Moçambique, Armando
Guebuza, esteve de visita a
Portugal até quinta-feira, a
convite de Cavaco Silva.
PORTUGAL "AINDA PODE
FAZER MAIS" NO INVESTIMENTO EM MOÇAMBIQUE PR GUEBUZA
O Presidente de Moçambique, Armando Guebuza, defendeu o reforço das relações
económicas e da cooperação
entre Maputo e Lisboa, considerando que Portugal "ainda
pode fazer um bocadinho
mais" em termos de investimento no seu país, apesar da
crise.
O Chefe de Estado moçambicano, que falava aos jornalistas após uma recepção e reunião de trabalho com o Presidente da República, Aníbal
Cavaco Silva, no Palácio de
Belém, destacou "o excelente
nível das relações políticas e
diplomáticas" entre os dois
países.
Sublinhando que Moçambique "continua a crescer, sob o
ponto de vista económico" e
que "os investimentos também continuam a fluir" para o
seu país, Guebuza disse que
Maputo "já conta" com Portugal nesse processo, mas referiu que ainda há margem
para crescer.
"Ainda penso que pode fazer
um bocadinho mais. Apesar
da crise que aconteceu aqui
na Europa, ainda se pode fazer mais, porque entre os amigos, pode sempre fazer-se
mais alguma coisa, beneficiando da vossa experiência e
dos recursos que as vossas
empresas possam colocar ao
nosso dispor", salientou.
ATRIBUIÇÃO DE VISTOS A
MOÇAMBICANOS “NÃO É
IMPOSSÍVEL DE
RESOLVER” - GUEBUZA
O Presidente da República
de Moçambique, Armando
Guebuza, manifestou-se convicto de que a atribuição de
vistos a cidadãos moçambicanos será facilitada pelas
autoridades
portuguesas,
realçando a amizade entre os
governos dos dois países.
O chefe de Estado, que na
quinta-feira terminou a sua
visita oficial a Portugal, disse
aos jornalistas que se reuniu
na quarta-feira com cidadãos
moçambicanos, que lhe transmitiram dificuldades na obtenção de vistos.
“Mas esse problema não é
impossível de resolver e os

dois governos, amigos que
são, trabalhando juntos, vão
encontrar maneira de facilitar”, afirmou, durante uma visita à Fundação Champalimaud, em Lisboa.
Sobre a visita de três dias,
que realizou a convite do
Presidente português, Aníbal
Cavaco Silva, Armando Guebuza afirmou ter sido uma
oportunidade para confirmar
que Portugal e Moçambique
partilham “muita amizade”.
O Presidente insistiu que as
relações bilaterais podem ir
mais longe, em particular no
plano económico.
“Torna-se claro que há áreas
que ainda podem ser aprofundadas, mesmo na parte económica, para regar esta amizade que existe entre nós”,
disse, defendendo mais investimentos em áreas como os
hidrocarbonetos, agricultura,
agroprocessamento, agroindústria ou infraestruturas sociais.
A saúde é outra área de cooperação entre os dois países,
referiu o Presidente, salientando a importância da visita à
Fundação Champalimaud, vocacionada para a investigação
e tratamento do cancro.
“O cancro é uma doença que
nos aflige imenso, a formação
para resolver esse problema
também é uma questão que
muito nos interessa e muito
nos preocupa”, disse Guebuza, que adiantou que Moçambique vai agora avaliar possibilidades de cooperação com
a Fundação Champalimaud,
“não só para benefício dos
próprios médicos e doentes,
mas também dos dois povos
amigos e irmãos”.
A presidente do conselho de
administração da fundação,
Leonor Beleza, revelou que
uma equipa técnica moçambicana vai visitar esta entidade
ainda este mês para estudar
hipóteses de trabalho conjunto, correspondendo a um pedido do ministro da Saúde
moçambicano.
MOÇAMBIQUE FAZ VOTOS
QUE TIMOR-LESTE
AUMENTE O PRESTÍGIO
DA ORGANIZAÇÃO
O Presidente moçambicano
prometeu apoio a Timor-Les-

te, que no final deste mês
assumirá a presidência da
Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP), e
fez votos que as autoridades
timorenses trabalhem para
"aumentar o prestígio" da organização lusófona.
Moçambique, que actualmente preside à CPLP, prepara-se para passar o testemunho a Timor-Leste, na cimeira de chefes de Estado e
de Governo que decorrerá em
Díli a 23 de julho.
"No caso da CPLP, continuaremos a trabalhar e queremos agradecer o apoio que
Portugal nos concedeu na
nossa presidência", declarou
Armando Guebuza, no final
de uma receção e reunião de
trabalho no Palácio de Belém,
no âmbito da visita oficial a
Portugal, a convite do Presidente da República, Aníbal
Cavaco Silva.
O chefe de Estado moçambicano garantiu que Moçambique, bem como Portugal, vão
"dar o apoio necessário", com
base na experiência, a TimorLeste, para que este país
"possa conduzir" a comunidade no quadro dos "objetivos comuns" das nações que
a integram, "aumentando
sempre o prestígio" da organização.
Nas declarações aos jornalistas, Cavaco Silva dirigiu "uma
palavra de congratulação a
Moçambique pela forma como
tem exercido a presidência da
CPLP, contribuindo para a
projeção internacional" desta
organização e "apostando
também na internacionalização da língua portuguesa".
"Uma prova do interesse
internacional da CPLP está no
número de países que manifestam interesse em ser
observadores desta organização", referiu.
A CPLP é actualmente composta por oito países - Angola,
Brasil, Cabo Verde, GuinéBissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste -, estando prevista para a cimeira uma decisão
sobre a adesão da Guiné
Equatorial.
Namíbia, Turquia e Geórgia
deverão ser aceites como
observadores associados da
CPLP na cimeira de Díli.
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