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Mensagem de Natal  

do Embaixador de Portugal em Moçambique 

 

Caros compatriotas,  

Caros amigos moçambicanos, 

É com muito gosto que a todos me dirijo neste Natal, às portas de 

um ano novo prestes a começar. 

Celebramos esta quadra natalícia em Moçambique, em Portugal e 

por toda a diáspora portuguesa espalhada pelo mundo num difícil 

quadro de restrições e condicionalismos, que todos bem 

conhecemos, relacionado com a pandemia da Covid-19. 

Para os que foram, e para os que ficámos, constitui testemunho 

indelével de solidariedade e fortes laços de pertença o notável 

trabalho desenvolvido nestes tempos conturbados. 

Caros amigos, 

Como sabemos, as nossas empresas, sejam elas grandes, médias 

ou pequenas, as suas associações e organizações locais, a Escola 

Portuguesa de Moçambique, os agentes de cooperação e todos os 

cidadãos portugueses que aqui residem, estudam e trabalham, 

constituem o alicerce da relação entre os nossos Estados e os 

nosso Povos.  

Todos, sem exceção, responderam de forma concreta e solidária 

aos enormes desafios que enfrentámos em 2021. Estou certo de 

que assim continuará a ser em 2022, com as mais de quatrocentas 

empresas de capitais portugueses em Moçambique a continuarem 

a assumir um papel crucial na vida económica deste país, criando 

riqueza e postos de trabalho, dinamizando novos projetos e, não 

raras vezes, afirmando-se na linha da frente das boas práticas de 

cariz social.  

Caros compatriotas, 
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Caros amigos moçambicanos, 

Não obstante as circunstâncias, 2021 foi, no plano político, um 

ano de muitas e produtivas visitas bilaterais, de parte a parte, que 

bem demonstram a importância que ambos os Governos atribuem 

a este relacionamento bilateral único, irrepetível.  

No âmbito da Cooperação, Moçambique assume, e continuará a 

assumir, um lugar cimeiro no volume de apoio financeiro de 

Portugal no quadro da sua Ajuda Pública ao Desenvolvimento. O 

ano de 2021 foi particularmente desafiante, tendo Portugal 

continuado a responder, de forma pronta e solidária, na ajuda ao 

combate à pandemia, através da doação de milhares de vacinas, 

da formação de técnicos de saúde e de apoio a projetos de ONGD 

portuguesas no terreno.  

Contudo, quiçá mais significativo, foi o facto de 2021 ter sido 

também o ano em que Portugal desenvolveu, de forma integrada, 

o seu apoio à Província de Cabo Delgado, nas vertentes da Ajuda 

Humanitária, da Ajuda ao Desenvolvimento e da Ajuda à Paz e à 

Segurança.  

A renovação do compromisso de médio prazo, consubstanciada 

na assinatura de um novo Programa Estratégico de Cooperação 

para 2022-2026, dotado de um envelope financeiro reforçado para 

projetos, programas e ações, não deixa dúvidas sobre a perenidade 

e constância do desígnio de, em conjunto, continuarmos a 

contribuir para a melhoria das condições de vida dos nossos 

povos.  

Em particular, no que respeita à cooperação técnico-militar, 

aproveito para enviar uma saudação muito especial a todos os 

compatriotas que neste país contribuem para a nobre tarefa de 

reforço das capacidades de Segurança e Defesa de Moçambique.  

Seja no plano bilateral, seja no contexto da Missão de Treino da 

U.E., sabemos bem, portugueses e moçambicanos, do seu 

profissionalismo e sentido de missão e quanto nos honra o brio e a 

distinção com que cumprem o seu dever. 
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Caros amigos,  

Também a Cultura e a Língua continuam a constituir um 

fortíssimo elo de ligação entre os nossos povos e países, sendo 

notório o crescente intercâmbio cultural entre portugueses e 

moçambicanos.  

O Instituto Camões em Moçambique – através dos dois Centros 

Culturais em Maputo e na Beira, da Cátedra de Português Língua 

Segunda e Estrangeira na Universidade Eduardo Mondlane, e dos 

seus seis Centros de Língua, que, apesar dos constrangimentos, 

nunca pararam, antes se reinventaram e continuaram a apresentar 

inúmeras atividades de excelente qualidade – tem dado um 

contributo fundamental para a consolidação deste património 

comum.  

Impõe-se, nesta ocasião, uma referência especial à literatura 

moçambicana de Língua portuguesa que, depois da distinção 

atribuída ao escritor Mia Couto em 2013, obteve este ano mais 

um merecido destaque, com a atribuição do Prémio Camões, o 

maior prémio de prestígio da língua portuguesa, à escritora 

Paulina Chiziane. Aqui vivemos e celebrámos este particular 

momento, com enorme alegria e júbilo pelo justíssimo 

reconhecimento desta escritora e, na sua obra, de toda a literatura 

moçambicana. 

Termino registando o meu particular apreço pela recente 

reposição da normalidade do tráfego aéreo entre Portugal e 

Moçambique, acreditando que esta medida irá ao encontro das 

expetativas e necessidades de todos os que circulam com 

regularidades entre os dois países.  

Estou convicto de que conseguiremos superar este e outros 

desafios. E de que, juntos, seremos capazes de fazer sempre mais 

e melhor. 

 

Votos de um Feliz Natal.  
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Viva Moçambique, viva Portugal! 

 

 


