
  

 

 

 
 

Maputo, 10 de Julho 2020 
 

Cerimónia de lançamento do Projecto “Promoção da Paz, Coesão Social e Prevenção de Conflitos 
em Cabo Delgado” 

 

Japão-PNUD: comunicado de imprensa conjunto 

 

O Governo de Moçambique e o Governo do Japão, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), lançaram hoje, numa cerimónia em Maputo, o Projecto “Promoção da Paz, 
Coesão Social e Prevenção de Conflitos em Cabo Delgado”. A implementação do projecto será 
coordenada pelo PNUD em parceria com o Ministério do Interior, a Polícia da República de Moçambique 
e o Ministério da Admnistração Estatal e Função Pública com a importante contribuição financeira do 
Governo do Japão.  
 
O Projecto irá promover mecanismos de paz, coesão social e a prevenção de conflitos, fortalecendo a 
capacidade institucional, sensibilização, envolvimento da comunidade e meios de subsistência em Cabo 
Delgado. Também contribuirá para os esforços nacionais de recuperação e resiliência nas comunidades 
afectadas pelo ciclone Kenneth em 2019. 
 
Durante a cerimónia, o Embaixador do Japão, Senhor KIMURA Hajime, declarou que “o Governo do Japão 
decidiu apoiar principalmente grupos populacionais e comunidades deslocadas com as tensões existentes 
devido a conflitos violentos, melhorando assim a conscientização sobre a prevenção da violência e a 
capacidade de subsistência em Cabo Delgado. Isso ocorre porque a pobreza e a marginalização são 
alguns dos factores de risco que podem aumentar a instabilidade na província. Com base nesta intenção, 
o Japão irá apoiar Moçambique através de uma doação no valor total de seiscentos e quarenta e três mil 
dólares americanos (USD 643,000.00), ao PNUD. Através deste Projecto iremos apoiar cerca de 3,200 
famílias (em torno de 16,000 pessoas). Historicamente, o Japão tem sido um dos principais contribuintes 
para o desenvolvimento de Moçambique, e continuaremos a apoiar o país colaborando com a comunidade 
internacional de maneira positiva.”  
 
O Representante Residente do PNUD a.i, Francisco Roquette, também destacou a importância de abordar 
as principais causas da vulnerabilidade e promover a coesão social para alcançar soluções duradouras 
para o desenvolvimento sustentável em Cabo Delgado. Francisco Roquette realçou que “esforços 
conjuntos do governo e do PNUD para apoiar as pessoas vulneráveis, especialmente jovens e mulheres 
em Cabo Delgado, serão fundamentais para protegê-las dos factores de risco da violência”. Através deste 
projecto, ele disse que “prevemos não apenas conter os conflitos em curso, mas também criar ambientes 
propícios onde as comunidades possam desfrutar do desenvolvimento social e económico de uma maneira 
sustentável.” Roquette também agradeceu o apoio de longa data que o governo do Japão tem prestado 
ao PNUD para o desenvolvimento global e agradeceu ao Embaixador KIMURA Hajime, em nome do povo 
do Japão, pela importante contribuição para melhorar a resiliência e a coesão social em Moçambique, 
particularmente na província de Cabo Delgado. 
 
 
 
 
 


