
Discurso: Comunicação apresentada por Sua Excelência, Armando Emílio Guebuza, Presidente da 
República de Moçambique, no Banquete oferecido pelo Chefe do Governo Nipónico. 

(24/01/2007) 

Tóquio, 23 de Janeiro de 2007  

Moçambique e Japão: Trinta Anos Caminhando Juntos, Rumo ao 
Progresso  

Sua Excelência Zhinzo Abe Primeiro -Ministro do Japão, 
Distintos Convidados, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

Gostaríamos de expressar a nossa gratidão pelas palavras que Sua Excelência Senhor Primeiro -Ministro acaba de 
proferir. Elas reflectem as excelentes relações de amizade e de cooperação existentes entre os nossos dois países 
que perduram há trinta anos e o compromisso de continuar a aprofundá-las e diversificá-las. 

Reiteramos as nossas saudações pela hospitalidade que nos têm proporcionado desde a nossa chegada. O 
excelente programa concebido para esta visita tem a grande virtude de entrelaçar os encontros de trabalho com 
a interacção com a sociedade, história e a cultura nipónicas. 

Queremos sublinhar, uma vez mais, a nossa gratidão pelo apoio multiforme do Governo japonês ao 
desenvolvimento de Moçambique incluindo a sua participação no nosso processo de paz através da ONUMOZ. 

Esta visita abre boas perspectivas para o reforço desse apoio e fazemos votos para que o sector privado japonês 
aumente a sua participação nestes esforços, investindo mais no nosso País. 

Da nossa parte importa destacar a disponibilidade em reforçar esses laços de amizade e cooperação com o Japão 
e em facilitar a participação do empresariado japonês na exploração de oportunidades de negócio, em 
Moçambique. Reiteramos o nosso compromisso de continuarmos a lutar contra a pobreza e para o alcance dos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, convidando, uma vez mais, o Japão a continuar connosco nesta 
caminhada. 

Uma saudação especial vai para o papel desempenhado pelo Japão no desenvolvimento de África quer no quadro 
da União Africana e da NEPAD quer ainda no quadro do TICAD. 

A terminar convidamos a todos os presentes que se juntem a nós num brinde:  
#À saúde de Sua Majestade o Imperador Akihito e da Sua Alteza a Imperatriz;  
#À saúde de Sua Excelência Zhinzo Abe, Primeiro -Ministro e sua Distinta Esposa; 
#Ao sucesso e reforço das relações de amizade, solidariedade e de cooperação existentes entre os nossos dois 
países; 
#A saúde de todos os presentes; e 
#À paz e segurança internacionais. 

Muito obrigado pela vossa atenção! 

 


