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Reunião Bilateral e Almoço de Trabalho 

entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão e a Ministra 

dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique  

 
No dia 11 de Dezembro 2020, pelas 11:00, Sua Excelência Senhor MOTEGI 

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

visita a Moçambique, participou de uma reunião bilateral de cerca de 

1 hora e 30 minutos com Sua Homóloga Verónica Nataniel Macamo Dlhovo, 

Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Depois da reunião 

bilateral, seguiu-se um almoço de trabalho de cerca de 1 hora. Durante 

a reunião e o almoço, foram abordados os seguintes pontos:  

 

1. O Ministro MOTEGI expressou a sua intenção em apoiar Moçambique na 
recuperação económica devido a pandemia do COVID-19 através do 

envio de um missão conjunta, composta por entidades públicas e 

privadas prevista para Fevereiro de 2021, e mencionou que muitas 

empresas japonesas têm interesse em investir em Moçambique, e que 

o país tem um grande potencial na área de recursos naturais, como 

o gás natural e carvão. Por sua vez, a Ministra Macamo saudou e 

desejou boas-vindas ao Ministro MOTEGI, e agradeceu pela decisão 

de envio da missão conjunta, e informou que vai continuar a 

promover o intercâmbio e as relações comerciais entre Moçambique 

e Japão. 

 

2. O Ministro MOTEGI solicitou que Moçambique adoptasse mais medidas 
de segurança na Província de Cabo Delgado e informou que o Japão 

está disposto a apoiar para garantir a paz e a estabilidade na 

região, bem como ajudar as pessoas internamente deslocadas. Em 

resposta, a Ministra Macamo manifestou o seu profundo agradecimento 

pelo apoio do Japão e mencionou que Moçambique vai continuar a  

fortalecer as medidas de segurança para garantir a estabilidade na 

província de Cabo Delgado. 
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3. O Ministro MOTEGI afirmou que o Japão continuará a cooperar para 
manter e fortalecer a ordem marítima com no Estado de Direito. Por 

sua vez, a Ministra Macamo reiterou que Moçambique gostaria de 

cooperar com o Japão de forma estreita para a realização do 

Projecto “Indo-Pacífico Livre e Aberto”．Os Ministros reafirmaram 
que o Japão e Moçambique vão cooperar  para a TICAD 8, tendo em 

conta a cooperação do Japão na área da saúde através das TICADs. 

 

4. Os Ministros trocaram ideias sobre vários assuntos como a reforma 
do Conselho de Segurança da ONU, a situação da Coreia do Norte, 

bem como a situação do Mar da China Oriental e  Meridional e 

concordaram com a importância do fortalecimento das relações de 

cooperação entre as nações. Ademais, o Ministro Motegi solicitou 

a colaboração e compreensão de Moçambique para a solução da questão 

dos sequestros da Coreia do Norte e recebeu o apoio da Ministra 

Macamo.  

 

5. Depois da reunião bilateral, os Ministros dos Negócios Estrangeiros 
assinaram três acordos de doação, nomeadamente, o Plano da 

construção de instalações de abastecimento de água na Província de 

Niassa, o Plano de desenvolvimento socioeconômico (fornecimento de 

equipamento pesado para os trabalhos da Lixeira de Hulene) e o 

Plano de desenvolvimento socioeconômico (fornecimento de Lanchas 

e outros equipamentos para o salvamento de pessoas internamente 

deslocadas, que tentam escapar da violência através do mar).  Para 

além  da assinatura dos acordos, foram realizadas na presença dos 

dois Ministros, as cerimónias de Doação de Emergência em Resposta 

à Crise Humanitária que se vive na Província de Cabo Delgado e 

arredores e a de Assistência Alimentar através do PMA (Programa 

Mundial para Alimentação). 

 

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)  


