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Sua Excelência Shri Narendra Modi, 

Primeiro-Ministro da Índia; 

 

Sua Excelência Robert Gabriel Mugabe,  

Presidente da República do Zimbabwé e 

Presidente da União Africana; 

 

Sua Excelência Dr. Nkosazana Dlamini 

Zuma, Presidente da Comissão da União 

Africana; 

 

Excelências, 

 
Distintos Delegados,  

 
Minhas Senhoras e Meus Senhores,  



3 

 

1. É com muita honra e 

privilégio que me dirijo a 

esta magna III Cimeira do 

Fórum Índia-África, para 

endereçar, em nome de Sua 

Excelência Filipe Jacinto 

Nyusi, Presidente da 

República de 

Moçambique, as nossas 

mais calorosas saudações a 

Vossas Excelências e a 



4 

 

todos participantes e desejar 

frutuosos debates e sucessos 

nas deliberações desta 

Cimeira. 

 

2. Permitam-me expressar o 

nosso profundo 

agradecimento à Sua 

Excelência Shri Narendra 

Modi, Primeiro-Ministro, 

ao Governo e ao povo da 



5 

 

República da Índia pela 

calorosa recepção e 

generosa hospitalidade com 

que nos têm brindado desde 

a nossa chegada a esta bela 

e histórica cidade de Nova 

Delhi. 

 

Excelências, 
 

3. África e Índia têm e 

partilham uma relação 
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secular que ao longo dos 

anos foi se consolidando, 

deixando marcas profundas 

na nossa maneira de ser e 

estar. Deste modo, devemos 

explorar e capitalizar as 

semelhanças e os valores 

culturais que unem os povos 

africanos e indiano por 

forma a forjar e 

implementar programas e 
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projectos que respondam às 

nossas reais aspirações. 

 

4. No âmbito desta parceria, 

África pode oferecer à Índia 

o seu enorme mercado e os 

seus imensos recursos 

naturais que precisam de ser 

convertidos em 

oportunidade de emprego e 

de renda. Por sua vez, a 
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Índia, pode oferecer à África 

os seus avanços 

tecnológicos adaptáveis à 

realidade africana, com vista 

a contribuir para a melhoria 

das condições de vida da 

população deste continente. 

 

5. A Parceria Estratégica 

entre África e Índia é um 

exemplo claro da 
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materialização da 

Cooperação Sul-Sul. 

 

6. Neste contexto, devemos 

nos servir desta Cimeira 

para lançar bases mais 

sólidas que possam imprimir 

uma maior dinâmica na 

nossa agenda e na 

perspectiva de lograr uma 
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actuação que produza 

resultados mais tangíveis. 

 

7. A implementação da 

Declaração e o Quadro de 

parceria estratégica a serem 

adoptados por esta Cimeira, 

vai exigir de todos nós um 

forte compromisso e firme 

vontade política para a sua 

efectivação. 
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8. A nosso ver, a Declaração 

e o Quadro, deverão 

concentrar-se na promoção 

de parcerias nas áreas em 

que ambos os parceiros 

possam ter vantagens 

comparativas, como a 

agricultura e a 

industrialização, 

desenvolvimento de capital 

humano, saúde, ciência e 
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tecnologia e 

desenvolvimento de infra-

estrutura, recursos 

minerais e energia. 

 

9. Para o efeito, torna-se 

fundamental a necessidade 

de se adoptar um 

mecanismo de monitoria 

adequado que servirá de 

instrumento de avaliação no 
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processo de implementação 

das acções de cooperação 

acordadas. 

 

10. Gostaria de reafirmar que 

Moçambique está pronto 

para trabalhar com todas as 

partes para a 

operacionalização e o 

alcance dos objectivos 

preconizados nesta Terceira 
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Cimeira do Fórum África –

Índia. 

 

Excelências, 

 

11. Moçambique acaba de 

iniciar um novo ciclo de 

governação, cujo objectivo 

principal do Programa 

Quinquenal para o período 

2015-2019 é melhorar as 
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condições de vida dos 

moçambicanos, por via do 

aumento do emprego, da 

produção, produtividade e 

competitividade, criar 

riqueza e gerar um 

desenvolvimento 

equilibrado e inclusivo. 

 

12. Este instrumento da nossa 

governação está assente em 
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cinco prioridades, 

nomeadamente:  

 

(i) a consolidação da unidade 

nacional, da paz e da 

soberania;  
 

(ii)  o desenvolvimento do 

capital humano e social; 

 

(iii)a promoção do emprego, 

da produtividade e da 

competitividade; 
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(iv) o desenvolvimento de 

infra-estruturas 

económicas e sociais; e, 

 

(v) a gestão sustentável e 

transparente dos 

recursos naturais e do 

meio ambiente. 

 

13. Estas prioridades estão 

em perfeito alinhamento 

com as acções definidas no 
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quadro da agenda 2063 da 

União Africana, nos 

Objectivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável recentemente 

aprovados pela Assembleia 

Geral da Organização das 

Nações Unidas, bem como 

na estratégia de cooperação 

no âmbito da parceria Índia-

África. 
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14. Por esta ocasião, apraz-

me realçar os nossos fortes 

laços de amizade e 

cooperação com a Índia e a 

nossa firme convicção de 

aprofundar e expandi-las 

cada vez mais no contexto 

do nosso relacionamento 

bilateral e na parceria Índia-

África. 
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Excelências, 

 

15. A terminar, gostaria de 

reiterar o compromisso de 

Moçambique de continuar a 

reforçar a Parceria 

Estratégica Índia-África e 

contribuir positivamente 

para uma nova dinâmica 

para o Desenvolvimento 
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sustentável dos nossos 

países e respectivos povos. 

 

 

Muito obrigado pela vossa 

atenção! 
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