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JUNTOS POR UM FUTURO MELHOR

1. Juntos pela Consolidacao da Paz, Democracia e Unidade Nacional

Mocambicanas,
Mocambicanos,
Patriotas,

No nosso pais a consolidacao da Paz 6 ja uma realidade.

Fortalece-se a estabilidade politics.

O desenvolvimento economico e social prossegue num ritmo intenso.

Reforca-se a liberdade e a defesa dos direitos dos cidadaos.

O pais inteiro regozija-se pelos resultados alcancados pela FRELIMO, no 
cumprimento dos compromissos assumidos, em 1994, quando recebeu do povo o 
mandato de conduzir os destinos do Pais.

Desde entao, empenhamo-nos arduamente na reabilitacao da economia e do tecido 
social, profunmente, afectados pela guerra em todo pais.

Importa agora consolidar as conquista alcancadas para juntos encararmos os 
desafios do novo milenio.

No decurso dos ultimos cinco anos, em tranquilidade e sossego, juntos 
reconstruimos, sobre os escombros da guerra, o nosso belo Mocambique, depois de 
muitos anos de sofrimento, de mortes e de destruicoes, perpetradas pelos 
inimigos da demoecracia e da independencia nacional.

No passado e em torno da FRELIMO, juntos engajamos-nos na missiao de libertar a 
terra e os homens.

Hoje, fortalecemos unidos o nosso empenho na consolidacao da paz e na construcao
do bem estar do povo mocambicano.

O caminho a percorrer e sinda longo.

Alenta-nos, porem, a confianca e firmeza com que unidos encaramos o nosso 
futuro. 

Ao longo da sua historia, a FRELIMO valorizou sempre o principio da Unidade 
National, como arma fundamental de luta para atingir os objectivos definidos em 

Seite 1



FRELIMO 1999
cada fase.

Este principio ganha, hoje, uma importancia cada vez maior, na criacao de uma 
cultura de paz, de justica social, de igualdade e de solidariedade em toda a 
familia mocambicana.

Mocambicanas,
Mocambicanos,
Patriotas.

Mais uma vez, somos chamados a decidir pelo nosso futuro.

Votemos na FRELIMO, o unico Partido que, pela sua experigncia e maturidade, 
garante as mudancas sempre necessarias na consolidacao do desenvolvimento 
sustentavel do Pais.

Voternos na FRELIMO, votemos na paz e na estabilidade, votemos na paz e na 
establidade, votemos num projecto economico-social adequado as nossas condicoes 
de desenvolvimento; votemos na consolidacao e desenvolvimento da democracia 
pluralista, e no respeito mutuo; Votemos pela erradicacao das assimetrias 
regionais; votemos pela melhoria da qualidade de vida dos mocambicanos.

Juntos Por Um Futuro Melhor, trabalhemos unidos pelo engrandecimento do 
Pais-promovendo a tolerancia, o respeito pela diferenca de opinioes e o direito 
de participar na vida nacional.

Hoje, como em 1994, votemos na FRELIMO, o partido que garante a realizacao das 
nossas aspiracoes e que ja provou a sua fidelidade a defesa dos interesses do 
povo mocambicano.

A FRELIMO, com todo o Povo mocambicano, vai vencer estas eleicoes para 
prosseguir a reconstrucao do Pais.

Juntos por um Futuro Melhor, votemos pela erradicacao da pobreza, votemos pela 
unidade nacional; votemos pela paz e pela consolidacao e desenvolvimento da 
democracia; votemos pelo progresso economico; todos juntos, votemos pela defesa 
do interesse nacional do Pais.

2. Juntos pela JusticaS ocial e Solidariedade Nacional

Neste momento em que nos prepararnos para mais um sufragio, a FRELIMO, com o 
povo unido reafirma a sua vontade de priorizar a consolidacao da boa governacao 
e a politica de justica social visando reduzir as desigualdades sociais e 
assimetrias regionais e promover a equidade na distribuicao da riqueza nacional 
e construir, progressivamente, uma sociedade de justicas social.

A FRELIMO continuara a garantir o desenvolvimento sustentavel do Pais, a 
seguranca e estabilidade familiar e, em particular, o atendimento aos grupos 
sociais mais vulneraveis, nomeadamente, as criancas, os jovens, as mulheres, os 
velhos, os desmobilizados, e os mutilados e OS deficientes.

A FRELIMO compromete-se, perante o Povo, a continuar a orientar uma politica de 
educacao que valorize os recursos humanos nacionais na formacao, na melhoria da 
qualidade da educacao e do ensino, e na reabilitacao e extensao da rede escolar,
de modo a que a educacao desempenhe o seu papel de impulsionador do 
desenvolvimento economico, social e cultural do Pais.

Face ao actual desenvolvimento da ciencia e tecnologia no mundo, a FRELIMO 
adoptara uma politica de apropriacao e producao do conhecimento necessario
para a solucao dos problemas especificos do pais, na perspectiva de uma melhor 
insercao no seio da comunidade cientifica internacional.

A juventude e a faixa etaria decisiva para a continuidade do desenvolvimento do 
Pais.

Por isso, a FRELIMO, empenhar-se-a em proporcionar aos jovens as condicoes para 
a realizacao das suas aspiracoes e ira assegurar o seu enquadramento na vida 
activa.
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A FRELIMO definira urna estrategia de actuacao com vista a implementacao de uma 
politica global e integrada da juventude.

A FRELIMO reforcara a participacao da juventude, a todos niveis, e vai 
proporcionar-Ihe mais oportunidades de aquisicao, aperfeicoamento e 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, capacidades e atitudes para 
competir nos, varios dominios da vida do Pais, estimulando as iniciativas 
geradoras de emprego e de auto-emprego.

A FRELIMO continuara a defender e a promover uma politica nacional de saude 
virada para uma cobertura e assistencia sanitaria basicas, cada vez maiores, aos
grupos populacionais mais vulneraveis.

Na saude, promovera atitudes, principios e praticas preventivas e, doravante, 
aumentara os niveis de acesso dos mocambicanos a assistencia medica atraves da 
expansao e melhoria da qualidade e aumento da disponibilidade dos servicos de 
saude, bem como o alargamento e modernizacao da rede sanitaria.

A FRELIMO prioriza a medicina preventiva, com particular incidencia para a saude
escolar, a saude materno infantil, o planeamento familiar, a educacao sanitaria 
e ambiental.

Defende, ainda, o prosseguimento dos programas de controle das grandes endemias,
como a malaria, e doencas transmissiveis, com particular destaque para o SIDA.

O combate a este flagelo do seculo e o apoio social aos seus portadores merecera
uma especial atencao e, para o efeito, serao criados programas especificos.

Com base nas grandes potencialidades naturais de que o pais dispoe, no dominio 
da floresta e da vegetacao, a FRELIMO estimulara e desenvolvera a pratica da 
medicina verde, valorizando a experiencia dos medicos tradicionais na prevencao 
e cura das doencas.

A melhoria da capacidade de gestao, em todo o sistema de saude, e um dos 
objectives a prosseguir como complemento da reforma administrativa do
Estado.

Assim, no dominio da saude, serio realizadas acqdes no sentido de alargar e 
modernizar este sector.

A nossa meta e construir mais unidades sanitarias e melhorar a qualidade dos 
servicos prestados ao cidadgo.

A FRELIMO, prosseguira accoes visando a proteccao dos idosos, o respeito pelos 
seus direitos e valorizacao do seu papel na sociedade, garantindo-Ihes 
assistencia medica e medicamentosa gratuita e um sistema de previdencia e 
seguranca social.

A FRELIMO defende o trabalho e o empregs como direitos de todos os cidadaos na 
concretizacao dos seus planos, das suas aspiracoes e das suas necessidades 
basicas, concorrendo para a sua reafirmacio na sociedade e na familia.

A FRELIMO continuara a melhorar a sua politica de trabalho e de emprego; 
incentivara o trabalhador mocambicano para aplicar a sua inteligencia e 
capacidade na producao, o que nos permitira uma melhor distribuicao da riqueza.

A FRELIMO promovera a criacao de mais postos de trabalho e a formacao de mao de 
obra qualificada para garantir a estabilidade da forca de trabalho nacional e 
melhores condicoes economicas e sociais aos traba-Ihadores.

Neste ambito, os programas de desenvolvimento rural integrado merecerao maior 
prioridade.

A FRELIMO ira continuar a envidar esforcos para a erradicacao da pobreza 
absolute, incentivando uma politica mais adequada que valorize os trabalhadores
nacionais no fomento do auto emprego.
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A FRELIMO defende o direito basico do cidadao a habitacas como uma das grandes 
conquistas populares da independencia nacional; a habitacao constitui elemento 
prioritario para o bem estar e harmoia social; por isso prosseguiremos uma 
politica virada para a preservaqilo e desenvolvimento desta conquista.

A FRELIMO vai continuar a orientar a sua politica habitacional para o apoio as 
camadas desfavorecidas, criando mecanismos expeditos para a promocao da 
auto-construcaio de habitacao propria.

Para o efeito, promovera a divulgacao de novas tecnologias de construcao, a 
custos acessiveis, e garantira maior acesso ao fundo de fomento de habitacao a 
todas as camadas; melhorara o ambiente para a valorizacao e participacao do 
empresariado nacional, na area, de habitacao com vista a assegurar o direito a 
uma  habitacao condigna, a cada familia mocambicana.

A FRELIMO continuara a sua politica em relacao a familia enquanto celula base da
sociedade.

E na familia a onde se inicia, se promove e se garante a formacao dos valores 
morais, socio-culturais e civicos; os valores do amor a Patria e do 
desentvolvimento da personalidade das geracoes jovens.

A FRELIMO assume OS direitos das mulheres como parte integrante dos direitos 
humanos.

Assim, o governo continuara a agir e a orientar uma politica de valorizacao da 
mulher, promovendo a sua participacao nos dominios politico, economico e social,
de forma cada vez mais efectiva, incluindo a promocao de programas para a 
melhoria e ampliacao das suas condicoes de vida e de trabalho.

A FRELIMO reconhece o direito da mulher a emancipacao o e a igualdade de 
oportunidades e recorrera a discriminacao positiva, sempre que se afigure 
necesssria a defesa deste principio.

A Cultura espelha a identidade de urn povo.

Neste campo, a FRELIMO continuara a proteger e a valorizar as iniciativas de 
imbito cultural como patrimonio da sociedade mocambicana.

A preservacao e desenvolvimento do patrimonio cultural, a promocao e a 
divulgacao da nossa cultura; o desenvolvimento de intercambios artisticos e a 
promocao de iniciativas culturais; e a defesa e afirmaca da mocambicanidade 
baseada na pluralidade etnica e linguistica, sao aspectos que o Partido FRELIMO 
continuara a privilegiar no seu programa 1999-2004.

A FRELIMO continuara a encarar o desporto como uma componente fundamental na 
convivencia entre os jovens e na manutencao da saude.

A FRELIMO vai prosseguir a massificacao desportiva de modo a contribuir para o 
desenvolvimento sao e harmonioso dos cidadaos, para o reforco do espirito 
associative e do convivio social necessarios a consolidacao da unidade nacional.

A FRELIMO continuara a defender a liberdade de pratica religiosa.

Desenvolvera uma politica de colaboracao com as varias confissoes religiosas 
para promover os principios da reconciliacao, da unidade nacional, da cultura de
paz, da tolerancia e do respeito pelos valores eticos e morais.

A FRELIMO continuara a encorajar as confissoes religiosas a tomar parte activa 
no desenvolvimento do Pais, em particular na educacao, na saude, na resolucao de
conflitos e no debate publico em tomo das questdes de interesse nacional e do 
bem comum.

Consciente de que a agua potavel e um dos elementos essenciais na vida e saude 
do cidadao.

A FRELIMO ira empreender esforcos no sentido de garantir maior cobertura no 
abastecimento de agua a populacao urbana e peri-urbana em todo o Pais; 
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prosseguira o  melhoramento das politicas tarifarias de modo a abastecer um 
numero cada vez maior de mocambicanos, e continuara a mobilizar fundos internos 
e externos para reabilitar e expandir as fontes de Agua.

A comunicacao social deve desempenhar um papel activo na consolidacao e na 
defesa da democracia, contribuindo para uma maior confianca entre os cidadaos e 
maior participacao dos mocambicanos na vida do Pais e no funcionamento das 
instituicoes nacionais.

A FRELIMO ira continuar a sua politica de dernocratizacao da comunicacao social 
ampliando a liberdade de expressao e de imprensa.

O Partido FRELIMO continuara a defender uma comunicacao social que' consagra a 
divulgacao de informacao baseada na verdade, objectividade e independencia; uma 
comunicacao social que educa os cidados nos valores da patria, da unidade 
nacional, da tolerancia, da harmonia social e da cultura mocambicana.

Prosseguira os esforcos para a expansao da radio e da televisao, a escala 
nacional, visando garantir aos cidadaos o acesso atempado a informacoes, factos 
e opinioes  sobre o pais e o mundo.

3. Juntos pela Estabilidade el Desenvolvimento Economico

A politica economica, defendida pela FRELIMO, baseia-se na ampla participacao de
todos os segmentos da sociedade no desenvolvimento economico e social 
harmonioso, orientado para a satisfacao o das necessidades fundamentais do povo 
e para o aproveitamento dos recursos naturais e das potencialidades nacionais.

A FRELIMO proporcionara a combinacao das iniciativas da sociedade civil, do 
empresariado e do Estado, e desenvolvera parcerias e procedimentos de mercado 
visando estabelecer um ambiente harmonioso para as acceos do sector privado, 
cooperativo e familiar, na producao da riqueza nacional.

A FRELIMO esta ciente da tendencia progressiva da globalizacao da economia 
mundial e das suas consequencias na economia e no seio do empresariado
nacionais.

Assim, o Governo da FRELIMO ira promover a competividade da economia, a 
capacitacao e o fortalecimento dos empresarios nacionais de modo a encararem com
seguranace os desafios do futuro.

A FRELIMO defende que os mocambicanos devem ter acesso privilegiado ao uso e 
aproveitamento da terra, enquanto propriedade do Estado.

A FRELIMO continuara a lever a cabo accoes com vista a alcancar um 
desenvolvimento agricola sustentavel, no ambito da estrategia global da luta 
contra a pobreza, e assegurara a auto-suficiencia e a seguranca alimentar em 
produtos basicos; garantira o fornecimento de materias-primas a industria 
nacional; promovera a expansao do sector familiar, cooperativo e privado e a 
criacao de emprego, envidando esforcos para uma melhoria na balanca de 
pagamentos.

A actividade agricola empresarial sera tambem reforcada, atraves da criacao de 
um sistema de credito e de outras condicoes favoraveis aos empresarios agricolas
nacionais.

No que respeita ao Comercio, a FRELIMO continuara a expandir e a reabilitar a 
rede comercial rural, dando especial atencao a sua distribuicao equlibrada por 
todo o pais.

A FRELIMO incentivara a abertura de linhas de credito com vista estimular a 
producao, a comercializao agricola e o abastecimento dos cidadaos em bens 
essenciais.

A inddstria e um dos factores determinantes do desenvolvimento economico do 
Pais. 

Por isso, a FRELIMO ira desenvolver accoes para diversificar o parque 
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industrial, incentivando parcerias entre empresarios nacionais e estrangeiros na
implantacao de novas industrias.

A FRELIMO promovera programas de investigate0 para o aproveitamento industrial 
dos recursos naturais ainda nao explorados; estimulara iniciativas empresariais 
visando a revitalizacao e modernizacao das agro-industrias, das industrias 
texteis, de confeccoes, metalomecanicas e de materiais de construcao.

Pro-movera a implantacao de industrias em todo o Pais, sobretudo, junto das 
fontes das materias primas, contribuindo para a reducao as assimetrias 
regionais. 

No dominio da industria, a FRELIMO continuara a promover a implantacao de 
industrias consumidoras de energia electrica e a incentivar o desenvolvimento
das micro, pequena e media industrias, tomando em linha de conta as 
potencialidades deste segmento de producao.

A FRELIMO adoptara politicas fiscais, salariais e de credito que estimulem o 
consumo de produtos da industria nacional de modo a rentabilizar a capacidade
existente no Pais.

Particular importencia sera dada a continuidade de accoes para o estabelecimento
de zonas francas industriais, sobretudo, ao longo dos corredores de 
desenvolvimento.

Na area dos transportes, a FRELIMO continuara promover o reforco das frotas de 
transporte rodoviario, ferroviario, maritimo, fluvial, lacustre e aereo, 
assegurando as trocas internas e internacionais, e as comunicacoes dentro e fora
do Pais.

O transporte colectivo e semicolectivo de passageiros, quer nos centros urbanos,
quer nas zonas rurais, merecera particular atenqao da FRELIMO.

Neste contexto, o Governo da FRELIMO priorizara a melhoria das condicoes e de 
meios para a continuacao recuperagao e reabilitacao, das infra-estruturas 
necessarias a circulacao de pessoas e mercadorias em todo o pais, com prioridade
para as areas rurais.

A FRELIMO trabalhara para a melhoria da seguranca rodoviaria atraves da 
introducao de mecanismos de controle e de fiscalizacao periodica do estado dos 
veiculos, da melhoria da sinalizacao nas vias publicas e do controlo do 
cumprimento das normas de seguranca rodoviaria.

A FRELIMO adoptara politicas financeiras, fiscais e de investimento ao nivel dos
operadores publicos, municipais e privados para permitir a renovacao e o aumento
da capacidade de transporte rodoviario, ferroviario e maritimo, de passageiros e
de carga; continuara a promover o envolvimento do sector privado na 
revitalizacao e reestruturacao dos Portos e Caminhos de Ferro de Mocambique 
tornando-os mais eficientes, rentaveis e competitivos no contexto regional da 
SADC.

Prosseguira accoes com vista a melhorar a estruturacao do espaco de navegacao e 
a consolidar a liberalizacao do mercado de transporte aereo.

A FRELIMO priorizara a modernizacao dos sistemas de telecomunicacoes 
acompanhando a evolucao mundial do sector.

Ciente da grande importancia do sistema de comunicacoes como instrumento vital 
de desenvolvimento economica e social dos pais, e ao mesmo tempo como factor de 
refroco  da unidade nacional, a FRELIMO aposta a consolidacao dos avancos 
tecnologicos alancados neste domino e trabalhara no sentido de repor e expandir 
as redes de telefones e de correios.

A FRELIMO dara continuidade a Reforma do Sector Fiscal visando reduzir as 
tarifas, numa base de justica social.

Combatera com eficacia, a fraude e a corrupcao, e modernizara os sistemas de 
combranca e controlo de impostos de modo a oferecer ao contribuinte um servico 
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forte, fiavel e competitiva.

Na FRELIMO, continuaremos a pautar por uma Politica Monetaria segura, de 
controlo da inflaccao e desenvolvimento do mercado financeiro visando a captacao
de poupancas e sua afectacao as ectividades basicas e geradoras de riqueza.

No ambito da promocao do investmento, a FRELIMO continuara as reformas ja 
inciadas visandos a simplificacao das formalidades e procedimentos para a 
atraccao de investmentos nacional e estrangeiro.

Nestas reformas, o sector informal da economia nacianal continuara a ser 
estimulado e apoiado.

A FRELIMO continuara a potenciar a area das pescas para o aproveitamento dos 
recursos do extenso espaco maritimo do pais, na sua zona eco-nomica, 
desenvolvendo or uso de tecnicas modernas que vao desdo a extracao, conservacao 
e fiscal-zacao das especies, do mesmo modo que incentivara a investigacao 
cientifica nesta area.

O nosso Pais detem um potencial turistico rico, em relacao ao qual a FRELIMO 
continuara a melhorar as facilidades de obtencao de creditos para os operadores 
turisticos nacionais e para o alargamento de turismo a todo o Pais.

A FRELIMO continuara a incentivar cada vez mais parcerias com investidores 
estrangeiros para a consolidacao do empresariado nacional; assegurara a 
reabilitacao das vias de acesso para facilitar o incremento do turismo em todo o
Pais; trabalhara para atrair os investimentos necesserias ao desenvolvimento e 
aproveitamento das potencialidades turisticas.

Continuara a assegurar a distribuicao geografica de projectos turisticos, 
atraves da descentralizacao da tomada de decisoes, no que respeita a autorizacao
de  investimentos e defesa do empresariado nacional perante os fenomenos actuais
da globalizacao.

A FRELIMO continuara a priorizar a exploracao sustentavel dos recursos minerais 
para o reforco da industria, construcao e aumento do nivel de geracao da riqueza
e criacao de mais postos de trabalho, dando maior protagonismo ao empresariado 
nacional.

Com base nas grandes potencialidades energeticas do pais, a FRELIMO vai ampliar 
o acesso aos recursos energeticos necessarios para melhorar a qualidade de vida 
dos cidadaos.

A FRELIMO vai promover o aumento da captacao de receitas atraves de exportacao 
da energia electrica a privilegira a reducao dos custos ao consumidor nacional.

4. Juntos pela Conservacao do Meio Ambiente

A FRELIMO defende o principo do desenvolvimento que nao prejudica o ambiente.

Assim, compromete-se a implementar um sistema de gestao ambiental, como parte 
integrante de um progr-made desenvolvimento sustentado e qeuilibrado, com 
impacto positivo na qualidade do ambiente.

5. Juntos por uma Administracao Publica Moderna

A meta da FRELIMO e a edificacao de uma admnistracao publica cada vez mais 
transparente, eficiente, eficaz e moderna.

O governo da FRELIMO continuara as reformas iniciadads para uma administracao 
publica livre da corrupcao, dinamica, moderna e actuante, e cada vez mais 
proxima do cidadao, funcionando com transparencia, zelo e eficacia na staisfacao
das necessidades dos cidadaos.

A FRELIMO continuara a desenvolver um clima democratico e participativo no 
ecercicio da actividade das instituicoes publicas, promovendo sempro os direitos
e liberdades fundamentais dos cidadaos e a obediencia a Constituicao e a lei.
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A FRELIMO ira prosseguir as reformas nas areas da justica, da ordem publica e da
Defesa Nacional de forma a assegurar os direitos fundamentais dos cidadaos, o 
respeito pela Constituicao e pelos direitos humanos.

Na FRELIMO, continuaremos as nossas tarefas visando a consolidacao de uma 
administracao da justica e de um sistema judiciario assentes em orgaos 
independentes como garante da transparencia na administracao da justica da 
legalidade.

Continuaremos a envidar esforcos na manutencao da lei e da ordem publica, 
capacitando a policia e dotando-a de conhecimentos e de meios eficazes
para assegurar a ordem interna, e a tranquilidade pliblica.

A FRELIMO incentivara igualmente programas continuos de formacao para que a 
Policia respeite a dignidade humana, proteja e garanta a livre circulacao de 
pessoas e bens, a convivencia social e a tolerancia, caracteristicas do Estado 
de direito que estamos a edificar.

As Forcas Armadas tem um papel fundamental na forja da unidade nacional e na 
consolidacao da paz.

A FRELIMO continuara a pugnar pela valorizacao das Forcas Armadas na sua nobre 
missao de defender a independencia nacional, de preservar a soberania e a 
integridade do pais, e de garantir o funcionamento normal das instituicoes e a 
seguranca dos cidadios contra qualquer agressao armada.

A FRELIMO prosseguira a reorganizacaoe modernizacao das Forcas Armadas, para 
participarem em missoes humanitarias, em caso de desastres naturais e na 
prevencao e resolucao dos conflitos, no pais e no exterior.

6. Juntos pela Paz, Cooperaca Solidariedade e Amizade no Mundo

A FRELIMO orienta-se por uma politica externa de Paz, estabilidade e cooperacao 
com todos os povos e Estados, Partidos e organizacoes regionais e 
internacionais,
e prioriza a defesa dos interesses nacionais dentro do actual quadro de 
globalizacao.

Por isso, a FRELIMO continuara a participar activamente no fortalecimento da 
SADC, nos objectivos do desenvolvimento equilibrado e integrado dos paises da 
regilo e continuara a divulgar a riqueza e diversidade cultural de Mocambique no
exterior.

A FRELIMO continuara a observar e a aplicar os principios da Carta da 
Organizacao da Nacoes Unidas (ONU) e da Organizagio da Unidade Africans (OUA), 
Comunidade dos paises de Lingua Portuguesa (CPLP), lutando pela instauracao de 
uma ordem economica mundial justa e equitativa nas relacoes internacionais, 
paralelamente, ao  aprofundamento da cooperacao Sul-Sul e Norte-Sul.

Mocambicanas,
Moqambicanos,
Patriotas,

O Partido FRELIMO e o defensor da Unidade Nacional, da Paz e Democracia e dos 
direitos humanos; e o promotor do respeito pela Constituicao, da justica social,
da igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, do bem estar 
de todo o Povo.

A FRELIMO, com seu Presidente Joaquim Alberto Chissano, compromete-se a dar 
continuidade, com firmeza e seguranca, ao desenvolvimento social, economico e 
politico, conduzindo Mocambique a consolidar as bases para encarar OS grandes 
desafios do novo milenio, num clima de paz e de harmonia.

O nosso Programa constitui a garantia do nosso Futuro e do Futuro dos nossos 
Filhos.

Avancemos todos com a FRELIMO e o seu Presidente Joaquim Alberto Chissano, Todos
Juntos por Um Futuro Melhor!
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