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Discours de l’Ambassadeur 

 

 

Excelentíssimos Senhoras, Senhores parlamentares, 

Senhoras, Senhores Embaixadores e caros colegas do corpo diplomático, 

Distintos convidados, 

Senhoras e Senhores, 

Madame la conseillère consulaire, 

Madame la vice-présidente du conseil régional de la Réunion 

Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux de La Réunion, et membres de 

la délégation de la Réunion 

Chers amis de la France,  

Mês chers compatriotes,  

 

Estou particularmente satisfeito por acolhê-los hoje neste prestigiado espaço, o 

Centro Cultural Franco-Moçambicano, o franco, um espaço vivo de cultura e 

diversidade que é também um sinal visível da amizade que une Moçambique e a 

França. 

 

Este 14 de Julho deveria ter sido minha última ocasião de me dirigir à vós, esta 

noite, antes de partir para assumir outras funções. Mas o governo francês, não 

querendo privar-me do vosso carinho, decidiu manter- me mais um ano em 

Maputo. Portanto, esta não é para mim uma festa de despedida, mas uma 

oportunidade para renovar o meu compromisso de servir a França nesta região 

do mundo e expressar o meu desejo de tornar este ano um sucesso, para o 

benefício de relação com Moçambique. 

 

Desde que assumi as minhas funções em Maputo, e já faz quase três anos, 

dediquei-me a desenvolver a nossa relação bilateral: 



o No domínio económico : os intercâmbios comerciais constituem uma das 

minhas prioridades. Contam-se cerca de cinquenta filiais e sucursais 

francesas que geram cerca de 10 000 empregos directos. Mas este ano é 

especial nesse contexto. Sinto muito orgulho em aqui sublinhar a 

transformação do Clube de Negócios Franco-Moçambicano que em 

Junho se tornou oficialmente Câmara de Comércio e Indústria França-

Moçambique, e membro da rede das câmaras francesas de comércio ao 

nível internacional, CCI France International. Deu-se aqui um passo 

importante e é o resultado de um trabalho intenso de três anos ao qual 

toda a comunidade de negócios francesa, acompanhada pelos seus 

parceiros moçambicanos, se dedicou. 

 

o A relação franco-moçambicana é marcada por uma particularidade que é 

realçada pela visita, nesta semana, de uma importante delegação da Ilha 

Reunião. A proximidade da França, pela sua presença no Oceano Indico, 

bem como a vontade das Ilhas Reunião e Mayotte de melhor se 

integrarem no seu contexto regional, leva muito naturalmente a que se 

desenvolvam acções de cooperação específica no interesse mútuo dos 

nossos dois países: o controlo das pescas, a vigilância marítima, a luta 

contra os tráficos e as poluições, a protecção ao meio ambiente, os 

intercâmbios científicos e académicos. 

 

o É neste contexto, e para fortalecer ainda mais a nossa cooperação 

marítima e de segurança, que tenho o prazer de anunciar a abertura 

recente d’uma missão militar. O nosso Adido de Defesa, que é agora 

residente em Maputo, tem por missão desenvolver as escalas de navios da 

Marinha Nacional Francesa baseados na Ilha Reunião e que já vêm 

regularmente a Moçambique, reforçar as acções de formação, 

especialmente em benefício da Marinha de Guerra Moçambicana, ou 

ainda propor acções de vigilância ou exercícios conjuntos; tudo isto tem 



por objectivo melhorar a segurança do Canal de Moçambique, no 

interesse de todos os países costeiros. 

 

 

Permitam-me também abordar a situação do país que nos acolhe tão 

calorosamente: cada um de nós conhece as dificuldades políticas e económicas 

de Moçambique e ao mesmo tempo o seu formidável potencial. A França deseja 

renovar o seu apoio ao processo de paz e reconciliação iniciado por iniciativa de 

Sua Excelência Presidente Felipe Jacinto Nyusi e do falecido presidente da 

RENAMO, Afonso Dhlakama. A França congratula-se pelos esforços de 

diálogo com vista ao estabelecimento de uma paz duradoira, condição 

indispensável de desenvolvimento inclusivo do país. Saúdo de forma particular 

o recente acordo entre o Presidente Nyusi e o Coordenador da comissão politica 

da Renamo, Ossufo Momade. 

 

A França deseja igualmente que o caminho para o crescimento e a prosperidade 

possa ser encontrado o mais rápido. Esta é uma questão vital para o 

desenvolvimento do país. Para isso, é essencial restaurar a confiança para com a 

comunidade de doadores. Todas as medidas necessárias são já conhecidas e 

postas à mesa: quer se trate do seguimento da auditoria, da tomada de medidas 

em matéria de transparência, da boa governação ou da luta contra a corrupção. 

A França está disponível e ao lado do governo de Moçambique nestes tempos 

difíceis. A França sabe que este país é capaz de se engajar com coragem e 

determinação nessa direcção.  

 

 

 A ajuda bilateral mantém-se significativa, através da Agência Francesa de 

Desenvolvimento e dos Fundos Europeus. Lembro, a este propósito, que a cooperação 

francesa é antiga e que mais de um Bilião de € (euros) foram aplicados desde 1985 dos 

quais cerca de 2/3 (dois terços) em financiamento de infra-estruturas. Moçambique é o 



primeiro país com o qual foi assinado um Contrato de Redução da Dívida – 

Desenvolvimento. As empresas são um parceiro natural da AFD devido ao seu Know-

how (saber-fazer) e da qualidade do seu trabalho. Elas possuem um real valor 

agregado e desejam contribuir para o desenvolvimento de Moçambique.  

 

Por fim, desejo exprimir a solidariedade e a compaixão da França pelas vítimas 

dos recentes ataques que ensanguentaram o norte do país. A França está ao lado das 

autoridades moçambicanas na sua luta contra aqueles que procuram desestabilizar esta 

região, atacando civis inocentes. 

 

Permettez-moi de m’adresser également à vous mes chers compatriotes : 

Vous l’avez compris, la République ayant décidé de prolonger ma mission une 

année supplémentaire, je me réjouis de continuer à travailler avec vous et pour 

vous.  Je sais également que je peux compter sur votre appui pour développer la 

relation qui existe entre le Mozambique et la France. 

 

 

Je sais que je peux compter aussi sur l’ensemble des personnels de l’ambassade, 

que je souhaite remercier ce soir devant vous pour la qualité de leur travail et de 

leur engagement. Il en est de même des différents opérateurs qui participent 

avec elle à l’action publique française au Mozambique : l’Agence française de 

développement, le Centre culturel franco-mozambicain, le Lycée français 

international Gustave Eiffel, sans oublier ceux qui opèrent depuis l’Afrique du 

Sud, notamment Business France. Vous le savez, l’ampleur de notre dispositif 

montre l’importance que la France accorde au Mozambique et au 

développement de notre relation bilatérale. 

 

S’agissant de la vie de notre communauté française,  je veux revenir rapidement 

sur la transformation du club d’affaires franco-mozambicain en Chambre de 

Commerce et d’Industrie France Mozambique. Forte d’environ 70 membres,  



elle est devenue en trois années seulement, un élément essentiel de notre 

dispositif en matière de diplomatie économique. Je souhaite remercier tout 

particulièrement le président de la chambre et ses deux prédécesseurs ainsi que 

la directrice générale pour le magnifique travail réalisé qui a permis de parvenir 

à ce résultat. Soyez tous remerciés pour votre engagement en faveur du 

développement des échanges économiques et commerciaux avec le 

Mozambique.  Je souhaite aussi saluer le développement de notre belle école 

française, le Lycée Gustave Eiffel, qui après avoir vécu une fin d’année scolaire 

un peu difficile, a su surmonter les défis et saura en sortir grandie et encore plus 

forte, j’en suis sûr.  

 

Mes chers compatriotes,  je souhaite vous remercier pour ce que vous faites ici. 

Par votre présence, votre dynamisme, votre travail, vous êtes l’image de la 

France, fière de son histoire, porteuse de ses valeurs et engagée au service du 

développement.  Vous me permettrez, même si tous ne sont pas des passionnés 

de foot peut-être, de saluer votre mobilisation derrière les Bleus depuis le début 

de la compétition du Mondial. Demain pour la finale de la coupe du Monde de 

football, je sais que vous serez tous mobilisés pour soutenir notre équipe, 

rendez-vous ici même demain à 17h !  

 

Distintos convidados, Senhoras e Senhores, 

Nós forjámos com Moçambique uma amizade sólida, alicerçada no respeito 

mútuo, na proximidade das nossas culturas, na nossa pertença comum à 

Francofonia e na nossa vizinhança no Oceano Indico. É com a esperança de que 

as nossas relações se desenvolvam ainda mais em benefício das nossas duas 

Nações que convido-os a brindar em honra de Sua Excelência Presidente da 

República de Moçambique, Senhor Felipe Jacinto Nyusi, do Presidente da 

República Francesa, Senhor  Emmanuel Macron ,  à prosperidade de 

Moçambique e à amizade  entre Moçambique e a França. 

Vive l’amitié franco-Mozambicaine, 



Vive le Mozambique, 

Vive la République 

Vive la France ! …  et Allez les Bleus !!! 

 

 

 


