REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTERIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO
GABINETE DO ORDENADOR NACIONAL PARA A COOPERAÇÃO MOÇAMBIQUE - UE

INTERVENÇÃO DE
SEXA HENRIQUE BANZE, VICE MINISTRO DOS
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO E
ORDENADOR NACIONAL PARA A COOPERAÇÃO
MOÇAMBIQUE-UNIÃO EUROPEIA POR OCASIÃO DO
LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AOS
ACTORES NÃO ESTATAIS (PAANEs)

Sua Excelência Senhor Embaixador da União
Europeia em Maputo;
Excelentíssimos Senhores Representantes das
Organizações da Sociedade Civil
Excelentíssimo Senhores Responsáveis dos
diferentes organismos do Estado aqui
representados
Distintos Convidados
Minhas Senhoras e Meus Senhores
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Tenho o privilégio de, em nome do Governo da
Republica de Moçambique e na Qualidade de
Ordenador

Nacional

para

Cooperação

Moçambique União Europeia, saudar todos os
convidados

e

participantes

na

sessão

de

Lançamento do Programa de Apoio aos Actores
Não Estatais, uma parceria entre o Governo
Moçambicano e a União Europeia em prol das
organizações da sociedade civil.
As acções deste Programa enquadram-se nos
esforços

do

nosso

Governo

para

mobilizar

recursos financeiros junto dos nossos parceiros de
cooperação para o financiamento de programas
dos ANEs como reconhecimento do Governo ao
papel por estes exercidos e como parceiros de
desenvolvimento, quer em termos de diálogo,
como também na elaboração e implementação das
estratégias de desenvolvimento, rumo ao objectivo
central da nossa governação que é a erradicação a
longo prazo da pobreza que continua a afectar a
maioria do nosso povo.
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Excelências
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Este Programa inicial avaliado em 5 Milhões de
Euros e com duração de 42 meses, inicia num
momento crucial, onde a Sociedade Civil é
chamada a dar a o seu contributo para o sucesso
dos pleitos eleitorais que se avizinham no nosso
país.
De recordar que esta iniciativa de Apoio a
Sociedade Civil com fundos da União Europeia
remonta desde 2003, altura em que o Governo
implementou um programa similar, avaliado em 4
Milhões de Euros cujo objectivo era apoiar
programas que contribuíssem para a redução da
pobreza em Moçambique.
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Excelências
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Indubitavelmente, que o sucesso deste programa
dependerá dos esforços conjuntos dos cidadãos na
percepção da noção e do conceito de cidadania,
contribuindo deste modo para a melhoria do
diálogo político e social entre actores não estatais e
autoridades públicas, através de uma atitude mais
pró-activa dos actores não estatais.
Neste sentido e para terminar, permitam-me, em
nome do Governo, agradecer à União Europeia
aqui representada pelo Embaixador Paul Malin,
pelo apoio permanente que tem prestado ao nosso
país rumo ao desenvolvimento.
Permitam-me igualmente enaltecer e agradecer a
presença dos demais convidados na perspectiva
de conjuntamente conduzirmos este processo ao
sucesso almejado desde programa para o benefício
do nosso povo.
Muito Obrigado!
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