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Visita de Cortesia do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão à 

Sua Excelência Senhor Presidente da República de Moçambique 

 
No dia 10 de Dezembro 2020, pelas 09:00, Sua Excelência Senhor MOTEGI 

Toshimitsu, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, que está de 

visita a Moçambique, manteve um encontro de cerca de 45 minutos com Sua 

Excelência Filipe Nyusi, Presidente da República de Moçambique. Durante 

o encontro, foi abordado o seguinte: 

1. O Presidente Nyusi saudou e desejou boas-vindas ao Ministro MOTEGI, 
que visitou Moçambique pela primeira vez. Aproveitando a oportunidade, 

o Presidente Nyusi informou que gostaria de fortalecer ainda mais as 

relações entre o Japão e Moçambique. Por sua vez, o Ministro MOTEGI 

agradeceu pela recepção e referiu que os dois países têm construído 

as relações de amizade por muito tempo com base na colaboração em 

várias áreas, e que a visita foi uma ocasião para fortalecer e 

aprofundar ainda mais as relações bilaterais entre os dois países.  

 

 

2. O Presidente Nyusi mencionou que gostaria que empresas japonesas 

investissem em Moçambique, e em resposta, o Ministro MOTEGI informou 

que o Japão partilha do mesmo interesse e que, em Fevereiro de 2021, 

enviará uma missão conjunta, composta por entidades públicas e 

privadas. Os dois dirigentes compartilharam a sua visão sobre a 

importância do Projecto de Desenvolvimento do Porto de Nacala, onde 

o Japão tem cooperado com o sector público e privado. O Ministro 

MOTEGI solicitou que Moçambique reforçasse mais as medidas de 

segurança na Província de Cabo Delgado. Em resposta, o Presidente 

Nyusi informou que os investimentos pelas empresas japonesas serão 

sempre bem-vindos, e mencionou que o Governo irá fortalecer suas 

medidas de segurança na Província de Cabo Delgado. 

 

3. O Ministro MOTEGI mencionou que, para a concretização do “Indo-

Pacífico Livre e Aberto”, o Japão gostaria de cooperar com Moçambique, 
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e contribuir para a estabilidade na região, através do fortalecimento 

da capacidade de implementação da legislação marítima. Os governantes 

concordaram que a estreita cooperação entre os dois países é vital 

para concretizar o projecto “Indo-Pacífico Livre e Aberto”, pois 

Moçambique e o Japão situam-se a oeste e leste do Indo-Pacífico, 

respectivamente. 

 

4. Ademais, os dois dirigentes trocaram ideias sobre a Coreia do Norte 
incluindo a questão dos sequestros, e afirmaram que os dois países 

vão continuar a colaborar de forma estreita, e para terminar, 

concordaram que o Japão e Moçambique vão cooperar para a TICAD8, que 

terá lugar na República da Tunísia em 2022.  

 

Neste sentido, a Embaixada do Japão agradece gentilmente aos órgãos de 

comunicação social pela disseminação desta informação. 

 

Para mais informações, queiram por favor contactar a Embaixada do Japão, 

sector de Cooperação Económica pelos tel: 21499819/20, fax: 21498957.  (Fim)  

 


