
FRELIMO 2004
EXORTAÇÃO

Moçambicanas,
Moçambicanos,
Compatriotas,

A FRELIMO instalou o sistema democrático, ao conquistar e declarar a 
independência nacional em 25 de Junho de 1975. Hoje, somos uma nação em que 
todos os cidadãos convivem na alegria e na esperança de um amanhã mais 
promissor. A confiança que a FRELIMO soube conquistar permite que hoje 
continuemos a afirmarmo-nos como um país que continua a pugnar pela Unidade 
Nacional, um país que constrói o bem-estar de todos os moçambicanos, um país de 
paz que granjeia cada vez mais respeito no seio da comunidade internacional.

Desde a Luta de Libertação Nacional, a FRELIMO tem demonstrado a sua capacidade 
de conduzir os destinos do País lutando pela paz, pela estabilidade e pela 
democracia, dando provas irrefutáveis da sua capacidade de produzir mudanças 
positivas. Por isso, votemos no Partido FRELIMO e no seu candidato, ARMANDO 
EMÍLIO GUEBUZA. 

Moçambicanas,
Moçambicanos,
Compatriotas,

O Povo moçambicano sempre confiou ao Partido FRELIMO a gloriosa tarefa de 
dirigir os destinos da República de Moçambique. Hoje, o País inteiro orgulha-se 
pelos progressos sociais e económicos alcançados. Juntos consolidámos a Paz, a 
Democracia e a Unidade Nacional. Juntos lutámos pela estabilidade e pelo 
desenvolvimento económico e social do nosso País. Juntos edificámos uma 
Administração Pública moderna. Juntos aprofundámos as bases para maior justiça 
social e solidariedade humana. Por tudo isto, juntos elevámos a imagem de 
prestígio do nosso País na arena internacional, permitindo o alargamento da 
cooperação, solidariedade e amizade no Mundo.

Ao longo de quatro décadas, a FRELIMO é o único Partido que se afirmou como uma 
força política em constante crescimento e com capacidade interna de se 
revigorar.

Nos dias 1 e 2 de Dezembro de 2004, somos chamados a decidir o futuro do nosso 
País em eleições multipartidárias. Pela terceira vez, vamos exercer o nosso 
direito de votar de uma forma consciente e livre, escolhendo o Presidente e os 
representantes do Povo na Assembleia da República. 

A FRELIMO tem maior responsabilidade na liderança do processo democrático 
nacional, porque acumulou experiência prática de governação e maturidade 
política no contacto directo com o Povo, nestes mais de quarenta anos da sua 
existência. Graças à sua maturidade, a FRELIMO incorpora, no seu seio, várias 
gerações de pensamento, de filosofia que, de forma criativa e inovadora, a 
engrandecem e a enriquecem na sua acção programática. 

Por isso, votemos no Partido FRELIMO e no seu candidato ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA, 
para assegurar a continuidade da luta do povo moçambicano pelo desenvolvimento, 
pelo progresso e pela reafirmação da soberania nacional. 

Votar na FRELIMO e em GUEBUZA é garantir a estabilidade social, económica, a 
prosperidade, a Paz e a democracia.

VOTA EM GUEBUZA, 
VOTA NO FUTURO DE MOÇAMBIQUE!

VOTA NA FRELIMO, A FORÇA DA MUDANÇA!

O QUE SOMOS

Moçambicanas,
Moçambicanos,
Compatriotas,
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Unidos em torno do Partido FRELIMO, nós, Moçambicanos, libertámos a Pátria do 
colonialismo português, vencemos os regimes racistas da Rodésia e da África do 
Sul, promovemos a reconstrução nacional e o desenvolvimento económico. Somos 
nós, os militantes e simpatizantes da FRELIMO quem luta intransigentemente pela 
justiça social e pela valorização da cultura nacional. 

A FRELIMO soube conduzir o Povo moçambicano a identificar, denunciar e 
neutralizar os instrumentalizados e aliados dos regimes racistas abomináveis de 
Smith e do Apartheid que semearam a desgraça, a destruição, a miséria e o atraso
no seio do nosso Povo, durante 16 longos anos, na tentativa de impedir a 
materialização dos anseios do nosso Povo em viver livre, próspero e 
independente. A FRELIMO soube promover a tolerância, a harmonia e a normalização
da vida do Povo Moçambicano.

Somos a FRELIMO que combateu para libertar a terra e os homens.
Somos os actores da reconstrução nacional e do desenvolvimento económico.
Somos os promotores de mudanças profundas da condição humana dos Moçambicanos.

Somos a Força da Mudança! 
Nós, somos a FRELIMO de 25 de Junho de 1962, somos a FRELIMO do 25 de Setembro 
de 1964, somos a FRELIMO da Independência Nacional, somos a FRELIMO dos jovens 
de 8 de Março, somos a FRELIMO da solidariedade com Angola, com a África do Sul,
com a Namíbia, com Timor-Leste, com a Tanzania, e com o Zimbabwe.

Somos a FRELIMO que tornou o ensino, a saúde, a habitação e a justiça acessíveis
ao Povo. Somos a FRELIMO que constrói e melhora a vida do nosso Povo, 
continuando a encarnar as suas mais profundas aspirações do Rovuma ao Maputo e 
do Zumbo ao Índico. 

Somos a FRELIMO que, no processo de consolidação da unidade e soberania 
nacionais, promove e defende a inclusão, valorizando a participação de todas as 
forças políticas, dos sindicatos, do patronato, das confissões religiosas, das 
associações desportivas, das autoridades comunitárias, dos intelectuais e de 
outros grupos sociais, criando um ambiente de harmonia e de convívio político, 
social e cultural.

A Frelimo é o único garante da liberdade de expressão e dos direitos políticos e
cívicos dos cidadãos. Por isso, somos contra a violência e as manobras daqueles 
que pretendem manter a nossa Pátria Amada na tirania.

Nós somos os construtores da Paz e da reconciliação nacional. Neste processo, 
vemos em Guebuza o continuador das tradições gloriosas do Partido de Mondlane, 
de Samora e de Chissano. A Frelimo e Guebuza são os garantes da Paz e da Unidade
nacional, os promotores da luta contra a pobreza e contra a corrupção.

A FRELIMO e Guebuza são a continuidade da acção de Chissano no desenvolvimento 
das relações políticas, diplomáticas, económicas e sociais com os Estados 
vizinhos e com a Comunidade da SADC, com a África, com os países de língua 
oficial portuguesa, com a Europa, com a Ásia, com a América e com a Oceânia. A 
FRELIMO e GUEBUZA são o garante da vitória da amizade e da solidariedade do Povo
moçambicano com os povos de todo o Mundo.

O nosso compromisso é dar resposta aos anseios dos jovens, dos idosos, das 
mulheres, dos trabalhadores, dos camponeses, dos operários, e de toda a 
sociedade moçambicana. 

Compatriotas,

Votar no programa da Frelimo e no seu candidato Armando Emílio Guebuza é votar:

- Na consolidação da Paz, da Democracia e da Unidade Nacional;
- Na erradicação da pobreza absoluta até 2015 e no desenvolvimento económico e 
social;
- No combate à corrupção e ao burocratismo e na modernização da Administração 
Publica.

Votar no programa do Partido Frelimo e em Guebuza é votar:
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- Por um Estado de Direito e pela Liberdade Democrática;
- Pela continuação e aprofundamento do Desenvolvimento Económico;
- Por uma maior justiça social e uma distribuição mais equitativa da riqueza.

Votar no programa do Partido Frelimo e em Guebuza é votar:
- Por um desenvolvimento regional mais equilibrado, visando reduzir as 
assimetrias herdadas do período colonial e agravadas pela guerra de 
desestabilização;
- Por um nível de vida melhor para todos os moçambicanos, em particular os 
camponeses, operários, os técnicos e quadros de todas as profissões;
- Por um acesso universal à educação, à saúde, à justiça e a outros serviços 
básicos.

O QUE FIZEMOS

Moçambicanas,
Moçambicanos,
Compatriotas, 

Durante os últimos cinco anos, na sua luta pelo Futuro Melhor, o governo da 
FRELIMO ergueu os alicerces para Moçambique enfrentar os desafios do novo 
milénio, num clima de paz e de harmonia. É, pois, com orgulho que neste momento 
de balanço, constatamos que realizámos as acções que prometemos no nosso 
compromisso eleitoral de 1999, principalmente, na luta pela redução dos níveis 
de pobreza no País, de 69,4%, em 1997, para 54,1%, em 2003.

O Governo da FRELIMO continuou a reconstruir as infraestruturas destruídas pela 
guerra de desestabilização: a reabilitação das estradas, a reconstrução das 
escolas, dos postos de saúde, das fábricas de açúcar, bem como o início da 
reconstrução da linha de Sena e a reabertura do tráfego ferroviário na Linha de 
Limpopo, são alguns dos exemplos do grande esforço realizado na reconstrução das
infraestruturas. 

O Governo da FRELIMO reconstruiu as cidades de Chókwè e de Xai-Xai e realizou 
acções de reassentamento da população nas zonas afectadas pelas cheias de 2000 e
de 2001. Estes são alguns dos exemplos elucidativos do esforço realizado para um
futuro cada vez melhor.

A par do esforço de reconstrução nacional, foram também lançadas as bases para o
desenvolvimento sustentável do país como elucidam alguns factos a seguir 
mencionados:

Na área de educação

- o alargamento da rede escolar do ensino primário, que passou de 6.000 para 
mais de 8.300 escolas, contando, em 2004 com mais de 3 milhões de alunos;
- a população de alunos no Ensino Primário do segundo grau duplicou, passando de
186.000 para mais de 400.000;
- a construção de novas infra-estruturas educacionais, tendo construido mais de 
4.200 salas de aula e reabilitado mais de 1.100;
- a reabilitação e construção de cerca de 1.500 casas para professores e de mais
de 250 dormitórios;
- a melhoria da qualidade de ensino graças, fundamentalmente, à entrada em 
funcionamento de 5 novos Institutos do Magistério Primário, tendo formado mais 
de 11 mil professores para o EP1 e EP2; 
- a implementação do novo currículo do Ensino Básico, nas primeiras classes dos 
3 ciclos de aprendizagem;
- a expansão da rede de Escolas elementares do ensino técnico-profissional, 
tendo passado de 4 para 11 unidades em todo o país; 
- a expansão do ensino superior para 7 províncias do País;
- a atribuição de bolsas de estudo aos alunos mais necessitados;
- a introdução de bolsas de estudo provinciais que ajudaram a promover a 
equidade social no acesso ao ensino superior;
- a redução da taxa de analfabetismo de 60.5% em 1999, para 53,6% até 2003;
- o aumento da proporção de raparigas nas escolas do Ensino Primário do 1? grau,
tendo passado de 42% para 46%. 
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Na área da Saúde e Acção social

- a expansão da rede sanitária, de 1177, em 2000, para 1193, em 2003, o que 
ajudou a encurtar as distâncias para os centros de saúde nas zonas rurais;
- a expansão do programa de prevenção e combate ao HIV/SIDA;
- a introdução da nova terapia da malária;
- o alargamento do programa de vacinação contra a pólio;
- o incremento da colocação de quadros superiores de saúde e de pessoal 
para-médico nos distritos; 
- a construção de casas para pessoas idosas e portadoras de deficiência;
- a assistência de cerca de 360.000 pessoas no quadro do Programa de subsídio de
alimentos;

Na área da agricultura

- o aumento da produção e comercialização de milho, de açúcar, de algodão, de 
castanha de cajú, de feijão, de chá, de gergelim e de tabaco que permitiu que a 
nossa população rural tivesse mais rendimentos, conferindo-lhe maior capacidade 
de enviar os seus filhos à escola e de poder comprar mais bicicletas, mais 
roupas e outros bens de primeira necessidade;
- a reabilitação parcial do perímetro irrigado do Chókwè e de pequenos sistemas 
de irrigação e represas; 
- o repovoamento pecuário, cujos efectivos, particularmente os bovinos, passaram
de cerca de 720.000, em 2000, para mais de um milhão, em 2004, beneficiando 
cerca de 4.600 criadores de gado bovino dos sectores familiar e privado;
- a generalização da produção local de sementes;

Na área da indústria

- a conclusão da primeira fase da Mozal e a construção da segunda;
- a revitalização das fábricas metalomecânicas;
- a recuperação da indústria açucareira cuja produção cresceu mais de 400%, em 
resultado da reabilitação das açucareiras de Xinavane, Maragra, Marromeu e 
Mafambisse, criando 20.000 postos de trabalho;
- A implantação das pequenas indústrias de processamento do cajú;

Na área de obras públicas

- a continuidade do programa nacional de estradas, tendo sido reabilitados um 
total de 6.174kms e efectuada a manutenção de 49.000kms de estradas e a 
construção de 32 pontes;
- o alargamento da rede de estradas terciárias e a abertura de novas vias de 
acesso, ligando os distritos entre si e às capitais provinciais
- a reabilitação da estrada ligando o norte, centro e sul do país;
- a construção de mais de 4.000 fontes de água que beneficiaram aproximadamente 
6 milhões de pessoas;
- a abertura de mais furos de água nas zonas rurais;
- a construção, ampliação e reabilitação de casas com o apoio do Fundo de 
Fomento à Habitação;
- a obtenção de apoios para a construção da Ponte sobre o Zambeze.

Na área financeira 

- a introdução do SISTAFE (Sistema de Administração Financeira do Estado) na 
gestão financeira;
- a introdução de grandes alterações nos sistema tributário nacional, tendo este
permitido a redução da taxa de Contribuição Industrial;
- a simplificação dos procedimentos aduaneiros, facilitando o processo de 
importação;
- a adopção duma nova pauta aduaneira e do novo Código de Benefícios Fiscais;
- a consolidação do sistema bancário, resolvendo os problemas enfrentados por 
alguns bancos recentemente privatizados.

Na área da exploração dos Recursos Minerais e Energia

- a construção e a conclusão do Centro de Processamento de gás e do gasoduto 
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para a exportação do gás natural de Pande e de Temane; 
- a reactivação da produção da tantalite e o início da produção de diatomites;
- o início da implementação do projecto de areias pesadas de Moma;
- a construção e reabilitação de infraestruturas energéticas que tornaram a 
energia mais acessível aos moçambicanos;
- a implementação de programas de expansão de energia eléctrica rural, atingindo
a totalidade das sedes distritais do país e alguns postos administrativos;
- a expansão da rede nacional de transporte de energia eléctrica, permitindo que
a energia de Cahora Bassa chegue hoje a 60 sedes distritais.

Na área dos transportes e Comunicações 

- a dinamização dos corredores de desenvolvimento de Nacala, Beira, Limpopo e 
Maputo;
- o início da reconstrução da linha de Sena, destruída pela guerra de 
desestabilização, cuja conclusão vai impulsionar a vida económica do centro de 
País viabilizando a exploração do carvão de Moatize;
- o reforço da capacidade de transporte rodoviário; 
- a expansão da telefonia fixa e móvel a todas as províncias do país e a vários 
distritos e localidades do País, contribuindo assim para a criação de um 
ambiente propício para o desenvolvimento económico, facilitando a comunicação 
dentro do país e com o resto do mundo;
- a instalação de um cabo submarino de fibra óptica entre Maputo e Beira, 
melhorando as comunicações e o transporte do sinal de televisão;
- a revitalização do serviço dos correios;
- o aumento da capacidade do transporte aéreo através da abertura do sector a 
operadores privados;

Na área da segurança pública

- a melhoria do diálogo e interacção entre a polícia e o público para a 
prevenção e combate à criminalidade;
- o aumento da capacidade de prevenção e combate ao crime organizado e 
transfronteiriço através da elevação da coordenação e cooperação com as forças 
policiais de outros Estados;
- a introdução do policiamento comunitário; 
- o desmantelamento de esconderijos e destruição de armas de fogo o que 
concorreu para a redução do índice do crime violento;
- a elevação da qualidade técnico-profissional da polícia, através da criação da
ACIPOL .
- a participação da Polícia da República de Moçambique em missões de apoio à 
Paz, sob a égide da Nações Unidas.

Na área da administração pública 

- a implementação da Estratégia da Reforma do Sector Público, em particular:
-- a aprovação e implementação do Decreto 30/2001, sobre as normas de 
funcionamento dos serviços da Administração Pública;
-- a implementação do Sistema de Formação em Administração Pública (SIFAP), com 
destaque para a criação de 2 Institutos de Formação em Administração Pública e 
Autárquica na Beira e em Lichinga;
-- o início do processo de descentralização e de desconcentração no âmbito da 
Lei 8 /2003, dando mais competências aos Governos Provinciais e Distritais;
-- o desenvolvimento do Sistema de Informação do Pessoal no âmbito da gestão dos
recursos humanos do Estado;
-- a realização das IIª Eleições Autárquicas;
-- a regulamentação da legislação autárquica, nomeadamente : o Decreto 45/2003, 
que regula a mobilidade dos funcionários da Administração do Estado e as 
Autarquias Locais; o Decreto 46/2003, que estabelece os procedimentos de 
transferência de funcções dos órgãos do Estado para as Autarquias Locais e o 
Decreto 65/2003, que designa o representante da Administração do Estado nos 
Municípios;
-- a aprovação e implementação do Decreto 15/2000, que estabelece as formas de 
articulação entre o Estado e as autoridades comunitárias, com destaque para a 
legitimação e reconhecimento de 2.241 Autoridades Comunitárias do 1° escalão, 
atribuindo insígnias e fardamento;
-- a construção e a reabilitação de infra-estruturas da Administração Pública a 
nível local, num total de 242 edifícios, sendo 157 novas construções;
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-- a institucionalização do Gabinete Central do Combate à Corrupção. 

Na área da justiça

-- a consolidação do Estado de Direito e das instituições democráticas;
-- a operacionalização do Centro de Formação Jurídico-judiciária;
-- a concretização da implantação dos órgãos e das instituições da justiça a 
todos os níveis;
-- a construção de infraestruturas para os órgãos de Administração da justiça ao
nível distrital, nomeadamente tribunais, procuradorias e serviços de registo e 
notariado;
-- a reabilitação de 10 centros prisionais;
-- a entrada em funcionamento do Conselho Constitucional;
-- a entrada em funcionamento dos Gabinetes Provinciais de combate à droga;
-- a entrada em funcionamento da Comissão para o reforço da legalidade, cuja 
missão é controlar a legalidade das detenções, os prazos da prisão preventiva e 
os pedidos de liberdade provisória, na base da lei;
-- o reforço da assistência jurídica ao cidadão economicamente desfavorecido;
-- a aprovação das Leis da família, de branqueamento de capitais, reforma do 
Código de Registo Civil.

Na arena internacional 

Moçambique conquistou o respeito, o prestígio e a credibilidade na SADC, na 
União Africana e no Mundo, graças à capacidade do Governo da FRELIMO de discutir
pacificamente os problemas nacionais. Este prestígio foi particularmente 
reforçado pelas seguintes realizações:

-- a organização da cimeira da União Africana;
-- a presidência de Moçambique na União Africana;
-- a presidência de Moçambique do Órgão da SADC para as questões políticas, 
defesa e segurança;
-- a vice-presidência de Moçambique na Internacional Socialista;
-- a participação de Moçambique em missões de manutenção da Paz; 

Os sucessos alcançados em várias frentes da sua acção governativa são, para a 
FRELIMO, factores catalizadores da sua responsabilidade na melhoria da qualidade
de vida do cidadão a um rítmo mais acelerado. Continuam a ser os ideais da 
FRELIMO vencer a pobreza e a corrupção; preservar a Unidade Nacional e promover 
a justiça social, a paz, a tranquilidade e um ambiente propício ao investimento.
O Partido FRELIMO, assumindo a sua responsabilidade histórica como a única força
política com programa e estratégias coerentes, renova o seu compromisso com o 
Povo. 

Caro compatriota, 

A FRELIMO foi, é e será sempre o Partido promotor de mudanças para o teu bem 
estar. Por isso, caro compatriota, continua a apostar no Futuro de Moçambique 
votando em Guebuza e votando na FRELIMO, a Força da Mudança.

O QUE QUEREMOS

A acção governativa do Partido Frelimo terá como objectivo principal a melhoria 
das condições de vida do povo moçambicano num ambiente de paz e de 
tranquilidade. A FRELIMO defende os valores mais nobres do ser humano: a vida, a
dignidade e a liberdade, lutando pela valorização do indivíduo e da 
solidariedade humana. Para tal, a FRELIMO vai privilegiar as seguintes 
vertentes:

- material: maior produtividade no campo, mais emprego e melhores salários, mais
casas, melhores infra-estruturas;
- social: melhor qualidade de educação e de saúde, promoção da inclusão social e
da equidade de género, apoio material à criança e ao idoso e valorização da 
pessoa portadora de deficiência, do jovem e da mulher;
- política: promoção do exercício de direitos cívicos e políticos; 
- cultural: promoção da afirmação da cultura moçambicana, mais manifestações 
culturais, mais bibliotecas, mais infraestruturas de cultura física e 
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desportiva.

Por isso, a nossa acção governativa, que tem como base os grandes programas de 
desenvolvimento do país, os programas anteriores da governação da FRELIMO, o 
Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) e a Agenda 2025, 
estará centrada em 4 compromissos fundamentais:

- A consolidação da Unidade Nacional, da Paz e da Democracia;
- A erradicação da pobreza absoluta;
- O combate cerrado à corrupção e ao burocratismo;
 O reforço da soberania e da cooperação internacional.

PRIMEIRO COMPROMISSO:

CONSOLIDAÇÃO DA UNIDADE NACIONAL, DA PAZ E DA DEMOCRACIA

Votar na FRELIMO é votar na preservação da Paz, da reconciliação e da 
estabilidade, factores primordiais para a consolidação da democracia. A FRELIMO,
fiel à sua tradição, é pela consolidação da cultura de paz, de tolerância, de 
respeito mútuo e de harmonia entre os cidadãos, independentemente da sua origem 
étnica, rácica, religiosa, de região e de todas as manifestações que possam 
perigar a Unidade Nacional.

Sendo as línguas nacionais um veículo da nossa cultura, a FRELIMO continuará a 
defender a sua utilização como um dos factores de socialização e reafirmação da 
moçambicanidade. A FRELIMO reitera a sua determinação de trabalhar com o Povo 
moçambicano em prol da consolidação da Unidade Nacional, conquista que destruiu 
os alicerces do colonialismo e que nos conduziu à independência nacional. A 
Unidade Nacional, pilar da nossa cidadania e soberania, permitiu aos 
moçambicanos resistir a todas as formas de agressão e de desestabilização.

Caro compatriota, 

Votando na FRELIMO garantes que a Paz seja duradoira. Esta é a condição 
primordial para a promoção da estabilidade e da justiça social. A FRELIMO 
continuará a garantir que não haja espaço para o retorno à violência e à guerra 
no País.

A FRELIMO continuará a defender e a respeitar a diversidade de opinião, a 
liberdade de expressão, e a promover a liberdade de imprensa, factores 
importantes para o aprofundamento da democracia.

A FRELIMO continuará a abrir espaço para maior expressão da cidadania através do
fomento do associativismo e da promoção de maior participação dos cidadãos e da 
sociedade civil na tomada de decisões.

Compatriota,

Vota na igualdade na diversidade.

Com a Força do teu voto, vota na FRELIMO, a Força da Mudança, vota em Guebuza 
para:

Juntos consolidarmos a Unidade Nacional;
Juntos consolidarmos a paz e a democracia;
Juntos decidirmos o futuro de Moçambique.

SEGUNDO COMPROMISSO:

ERRADICAÇÃO DA POBREZA ABSOLUTA

A Frelimo defende que é com trabalho árduo que criaremos a riqueza e venceremos 
a pobreza. Por isso, em todas as frentes de produção, a FRELIMO vai valorizar e 
promover a cultura de trabalho, o zelo e a honestidade.

A erradicação da pobreza é um desafio de todos nós que a FRELIMO se compromete a
vencer. A vitória sobre a pobreza absoluta é a condição fundamental para que se 
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possa promover o desenvolvimento humano, económico e social, no campo e na 
cidade.

Esta é a visão do Partido FRELIMO, que resulta da consulta feita a diferentes 
segmentos da sociedade moçambicana. Esta visão integra objectivos alcançáveis a 
curto, médio e longo prazos consubstanciados nos planos de desenvolvimento 
nacional, como o PARPA, a Agenda 2025, assim como os programas de âmbito 
regional, continental e internacional, entre os quais o NEPAD e os Objectivos do
Milénio assumidos como compromissos nacionais.  

Para a materialização deste compromisso, a FRELIMO centrará a sua acção em 4 
estratégias fundamentais:

2.1. DESENVOLVIMENTO HUMANO

A FRELIMO entende o desenvolvimento humano como a expressão de bem-estar e de 
segurança dos cidadãos, que se manifesta pela sua auto-estima e pela sua 
liberdade de escolha na satisfação das suas crescentes necessidades materiais e 
espirituais.

A FRELIMO garante o pleno gozo dos direitos e liberdades constitucionais, nos 
domínios político, económico, cívico e cultural, como parte indispensável da 
satisfação das necessidades dos Moçambicanos.

A FRELIMO é contra todas as manifestações de racismo, tribalismo e regionalismo.
Por isso, na sua governação promoverá políticas e práticas que promovam o 
respeito pela diferença e a harmonia entre os cidadãos.

Assim, a FRELIMO vai desenvolver acções que visam alargar o conhecimento e 
aprofundar o gozo das liberdades pelos moçambicanos de modo a que possam, de 
forma criativa, desenvolver as suas capacidades para o melhoramento das suas 
condições de vida.

Para isso, a FRELIMO adoptará iniciativas que garantam:

- uma maior participação das moçambicanas e dos moçambicanos na tomada de 
decisões que afectam a sua vida;

- a defesa da participação das instituições privadas e organizações de cidadãos 
no processo de debate de ideias e de tomada de decisões que complementem a acção
do governo da FRELIMO na ampliação de oportunidades para a troca de opinião; a 
consolidação da justiça social;

- a participação cada vez mais activa da mulher na vida política, económica e 
cultural; 

- o acesso à educação e aos cuidados de saúde primários;

- o acesso aos recursos que contribuam para a melhoria das condições de vida da 
criança, do jovem, da mulher, da pessoa idosa e da população em geral;

Caro compatriota, 

Aposta no teu desenvolvimento, aposta na melhoria da tua vida. Por isso,
Com a Força do teu voto, vota na FRELIMO, a Força da Mudança, vota em Guebuza 
para:

Juntos decidirmos sobre a nossa vida;
Juntos defendermos a nossa liberdade;
Juntos consolidarmos a justiça social;
Juntos valorizarmos o homem e a mulher Moçambicana;

2.2. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

A FRELIMO reitera que a erradicação da pobreza absoluta requer a apropriação, 
pelos Moçambicanos, dos intrumentos e dos processos de desenvolvimento 
económico.
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A FRELIMO defende a economia de mercado como um dos catalizadores para a 
acelerar o desenvolvimento económico sustentável do país. Para o efeito, a 
FRELIMO vai dar continuidade à implementação de acções visando o desenvolvimento
rápido e multisectorial em todos os quadrantes do País.

A FRELIMO pugna pela definição de estratégias para integração vantajosa de 
Moçambique nos blocos económicos regionais e internacionais. Defende também uma 
política de promoção e colocação dos seus produtos no mercado internacional. 
Para o efeito, a FRELIMO define as seguintes prioridades:

Promoção do investimento e desenvolvimento do empresariado nacional

A FRELIMO vai criar condições para tornar o país mais competitivo e atractivo ao
investimento privado nacional e estrangeiro. Para o efeito, a FRELIMO adoptará 
iniciativas visando:

- a criação de incentivos para o desenvolvimento dos diferentes sectores de 
actividade nacional;
- a promoção de pequenas e médias empresas nas várias regiões do País;
- a criação de mecanismos financeiros flexíveis e pouco onerosos;
- o desenvolvimento de grandes projectos empresariais;
- o ajuste e adequação da pauta aduaneira com vista a estimular o 
desenvolvimento da produção nacional e o consumo de produtos nacionais;
- a revitalização da indústria têxtil e de confecções;
- a criação e desenvolvimento de parques industriais;
- a definição de estratégias concretas para a recuperação de empresas nacionais.

Energia, fonte para o desenvolvimento do país

Com vista a assegurar que mais cidadãos nas zonas urbanas e rurais tenham acesso
à energia eléctrica, a FRELIMO continuará a promover:

- o desenvolvimento e aproveitmento dos recursos hídricos de que o país dispõe;
- o desenvolvimento de fontes de energia novas e renováveis;
- a prossecução da extensão do programa de electrificação rural, priorizando a 
ligação de mais distritos à rede nacional de energia eléctrica.

Agricultura e pescas, bases do desenvolvimento económico

A FRELIMO vai empenhar-se na modernização da agricultura, promovendo o uso de 
sementes melhoradas e de tecnologias apropriadas e sustentáveis, com vista ao 
aumento significativo da quantidade e qualidade da produção e da produtividade 
agrícola do País.

A FRELIMO vai incentivar a criação de instiuições que ampliem o acesso dos 
produtores a serviços financeiros, o que promoverá, entre outros, o fomento 
agrário entre os operadores nacionais, incentivando, deste modo, a adopção dum 
padrão de qualidade para os produtos nacionais.

A FRELIMO vai continuar a melhorar as condições para a comercialização de 
excedentes agrícolas e vai incentivar a instalação e o desenvolvimento de mais 
agro-indústrias nas zonas rurais.

A FRELIMO vai alocar mais meios para a fiscalização pesqueira e apoiar a pesca 
artesanal como uma das formas de incremento do rendimento familiar. 
Paralelamente, o governo da FRELIMO vai promover iniciativas visando melhorar as
condições de conservação de produtos pesqueiros em vários pontos do País.

A FRELIMO vai incentivar o desenvolvimento da aquacultura e continuará a 
promover o desenvolvimento da piscicultura para garantir a segurança alimentar.

Vias de acesso e transporte

O Governo da FRELIMO vai dar continuidade ao programa de melhoramento das vias 
de acesso através de uma acção sistémica de melhoria da rede de estradas 
nacionais e regionais, bem como das pontes principais e reforçará a fiscalização
e a segurança rodoviárias.A FRELIMO prosseguirá também com o processo de 
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reabilitação das ferrovias. 

A FRELIMO compromete-se a desenvolver os transportes marítimos e lacustres, como
alternativas seguras para o transporte de pessoas e bens. Vai, ainda, prestar 
maior atenção aos corredores de desenvolvimento em todas as regiões do País.

Ambiente e Recursos Naturais, defesa e promoção das nossas potenciali-dades 
naturais

A FRELIMO garante que vai trabalhar com as comunidades locais na protecção do 
ambiente e na promoção de práticas da sua gestão e maneio sustentáveis, 
incentivando a adopção de acções concretas para a prevenção e combate à erosão e
às queimadas descontroladas.

A defesa e a preservação dos recursos naturais constituem uma das principais 
prioridades da FRELIMO na sua estratégia de luta contra a pobreza. Para tal, a 
FRELIMO vai reforçar os mecanismos de fiscalização da implementação de planos de
ordenamento territorial.

A FRELIMO vai também reforçar a capacidade de fiscalização, com vista a combater
acções de pirataria e pilhagem dos nossos recursos marinhos e prevenir a 
poluição da nossa costa marítima.

O Partido FRELIMO defende a preservação, a protecção e o uso sustentável dos 
recursos florestais e faunísticos. Por isso, a FRELIMO vai promover as boas 
práticas de gestão e maneio das florestas e fauna bravia. 

A FRELIMO vai prosseguir os esforços para a prospecção, extracção e 
processamento de minérios cuja exploração se revele economicamente viável. 

A FRELIMO prosseguirá a divulgação de informação geológica de base do país, para
a identificação de novos depósitos com potencial para a exploração.

A FRELIMO vai assegurar a conclusão dos estudos de uso e distribuição de gás 
natural nos cinco pontos de toma, para implementar projectos de uso e 
distribuição direccionados ao consumo industrial e doméstico.

Turismo, factor de valorização do nosso património natural, histórico e cultural
 

Neste mandato, a FRELIMO vai apostar no desenvolvimento do turismo como um dos 
instrumentos de combate a pobreza absoluta, promovendo investimentos que 
previlegiem o envolvimento das comunidades locais.

A FRELIMO vai desenvolver estratégias com vista a revitalização das áreas de 
conservação, componente fundamental do produto turístico, criando benefícios 
directos para as comunidades.

O governo da FRELIMO vai continuar a promover o turismo doméstico como um dos 
veículos da consolidação da unidade nacional e da valorização do nosso 
património natural, histórico e cultural. 
A FRELIMO vai continuar a apostar no desenvolvimento do turismo internacional 
como uma das principais estratégias para a captação de divisas, cruciais para o 
desenvolvimento sócio-económico do País.

A FRELIMO vai continuar a encorajar a expansão de oportunidades de formação 
profissional sólida dos agentes turísticos nacionais, de modo a melhorar a 
qualidade e a competitividade dos serviços prestados na área da indústria 
turística.

O governo da FRELIMO continuará a pautar pelo combate de todas e quaisquer 
formas de manifestação de discriminação em razão de nacionalidade, condição 
social, raça, sexo, origem étnica, religião ou filiação política, nas estâncias 
turísticas. 

Caro compatriota, aposta no desenvolvimento económico rápido e sustentável. Por 
isso,
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Com a Força do teu voto, vota na FRELIMO, a Força da Mudança, vota em Guebuza 
para:

Juntos consolidarmos as pequenas e médias empresas industriais em todo o país;
Juntos garantirmos a expansão da rede nacional de energia;
Juntos desenvolvermos os transportes, marítimos e lacustres;
Juntos rentabilizarmos os nossos recursos naturais.
Juntos desenvolvermos Moçambique

2.3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

A FRELIMO entende que os benefícios resultantes do desenvolvimento económico vão
contribuir para o melhoramento da qualidade de vida e da dignidade de cada 
moçambicano, promovendo a equidade social e de género. 

O Partido FRELIMO compromete-se a usar todos os meios ao seu alcance para 
combater a pandemia do HIV-SIDA, que ameaça a sociedade e todos os projectos de 
desenvolvimento social e económico.

Educação, a aposta para a erradicação da pobreza absoluta

A FRELIMO continuará a empenhar-se para que cada Moçambicano tenha acesso à 
Educação relevante e de qualidade e a uma formação profissional a todos os 
níveis e à altura dos desafios do século XXI. 

Consciente de que na era da globalização só é possível competir com uma 
população alfabetizada, a FRELIMO continuará a redobrar esforços no sentido de 
alfabetizar a população moçambicana, proporcionando-lhe as ferramentas 
necessárias ao combate à pobreza no País.

Com vista a melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis de ensino, a 
FRELIMO vai:

- dar continuidade à formação de professores;
- criar condições para o trabalho condigno dos professores;
- modernizar as escolas existentes;
- construir mais escolas e apetrechá-las com equipamento adequado;
- reforçar a participação comunitária nas escolas;
- reforçar os mecanismos de fiscalização, de monitoria e de melhoria da 
qualidade do ensino;
- dar continuidade à melhoria do curriculum escolar, com particular incidência 
no ensino secundário geral.

A FRELIMO vai dar continuidade ao programa de distribuição gratuita do livro 
escolar e de outro material básico, para todos os alunos do Ensino Primário.
A FRELIMO irá, também, dar continuidade à reforma no sector da educação, 
introduzindo as línguas nacionais nos programas de ensino.
 
A FRELIMO vai implementar a política de uma Escola Primária isenta de taxas, 
para garantir escola para todos os moçambicanos.

A FRELIMO continuará a empenhar-se para que haja maior equidade no acesso a um 
ensino superior de qualidade. Para o efeito, vai criar o sistema nacional de 
bolsas de estudo para o ensino superior.

A FRELIMO vai ainda melhorar o enquadramento dos alunos portadores de 
deficiência e das crianças órfãs e vulneráveis, em todos os sub-sistemas de 
ensino.

A FRELIMO continuará a dar atenção particular ao ensino técnico e profissional 
incluindo a implantação de institutos superiores politécnicos no País, como um 
dos factores de aceleração do desenvolvimento.

A Frelimo vai promover a inovação científica e tecnológica para tornar o nosso 
país auto-suficiente a nível interno e mais competitivo ao nível da região e do 
Mundo. 
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As tecnologias de informação e de comunicação continuarão a constituir uma 
aposta fundamental para a melhoria da qualidade do ensino, bem como para 
imprimir maior dinâmica aos actos administrativos, garantindo assim eficiência 
no atendimento às preocupações das populações.

A FRELIMO continuará a apostar na promoção do investimento privado assim como 
nas parcerias com o empresariado nacional, para a disseminação da cultura 
informática na nossa sociedade.

Saúde, condição fundamental para uma boa qualidade de vida dos Moçambicanos
A FRELIMO vai melhorar o atendimento nos nossos hospitais e centros de saúde e 
vai prestar uma maior atenção às consultas pré- e pós-natais. 

A FRELIMO continuará a desenvolver acções que garantam a reabilitação da pessoa 
portadora de deficiência.

A FRELIMO continuará a intensificar esforços para a prevenção e combate ao 
HIV/SIDA, à malária, tuberculose, cólera e outras doenças endémicas. Na sua 
governação, a FRELIMO vai continuar a ampliar a rede sanitária, colocando-a cada
vez mais perto do cidadão, garantindo deste modo o acesso aos cuidados de saúde 
primários e de qualidade à população. Neste sentido, a FRELIMO continuará a 
promover a formação constante do pessoal da saúde e a criar melhores condições 
de trabalho para o pessoal médico e para-médico.

Com vista a garantir que a população tenha acesso aos medicamentos a preços 
acessíveis, a FRELIMO vai incentivar a produção nacional de medicamentos. 

A FRELIMO defende a valorização do conhecimento local na área da medicina, 
promovendo a investigação sobre as práticas da medicina tradicional na prevenção
e no tratamento de doenças.

Água, habitação e infraestruturas

A FRELIMO defende o direito do cidadão à habitação condigna. Por isso, adoptará 
políticas e incentivos fiscais que visem promover a habitação de qualidade e vai
incentivar a instalação de indústrias de produção de materiais de construção de 
baixo custo.

A FRELIMO continuará a promover a divulgação de novas tecnologias de construção,
mais baratas e acessíveis ao cidadão, sobretudo aos jovens, promovendo a 
auto-construção.

A FRELIMO vai implantar sistemas que assegurem maior cobertura do abastecimento 
de água à população urbana e peri-urbana, que vão permitir a redução das 
distâncias que as populações rurais têm de percorrer para o acesso à água 
potável.

A FRELIMO vai continuar a promover a construção de represas e de mais sistemas 
de irrigação e vai estimular a utilização de tecnologias apropriadas e 
sustentáveis nas zonas rurais.

A FRELIMO continuará a dar atenção à planificação do território, de modo a 
salvaguardar a sustentabilidade do desenvolvimento urbano. A FRELIMO defende a 
importância de uma legislação sobre o ordenamento territorial. Deste modo, a 
FRELIMO vai criar condições para a definição dum plano director para a 
infraestruturação das zonas suburbanas e aldeias.

Trabalho, fonte de criação da riqueza

A FRELIMO reafirma que o trabalho dignifica o Homem. Por isso, o trabalho, o 
emprego e a ocupação são direitos de cada cidadão. É com o trabalho de cada 
cidadão que se pode melhorar a qualidade de vida e, em conjunto, vencermos a 
pobreza. Assim, a FRELIMO continuará a promover todas as iniciativas formais e 
não formais de criação de mais postos de trabalho, de ocupação, emprego e de 
auto-emprego. 

A FRELIMO irá continuar a estimular e promover a formação profissional e 
vocacional como uma das formas de assegurar a competitividade do trabalhador 
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moçambicano tanto no mercado laboral nacional como no regional.

A FRELIMO vai empenhar-se para melhorar a política salarial do País. Na área da 
Segurança Social, a FRELIMO continuará a apostar na modernização do Instituto 
nacional de Segurança Social, visando a melhoria da prestação de serviços aos 
trabalhadores.

A FRELIMO continuará a preservar o ambiente favorável para a atracção de 
investimentos e para o estabelecimento de pequenas e médias empresas e vai criar
incentivos para empreendimentos que utilizem, de forma intensiva, a mão-de-obra 
nacional. 

Família, célula base da sociedade

A FRELIMO continuará a valorizar e promover a estabilidade da família como 
célula base da sociedade, por ser nela onde se forjam, se multiplicam e se 
consolidam os valores éticos, cívicos, incluindo o amor à Pátria. 

A FRELIMO vai continuar a empreender acções de combate contra a 
toxicodependência e contra a violênia doméstica para a protecção da criança e da
família.

Mulher e criança 

A FRELIMO defende a igualdade de direitos e de oportunidades entre o homem e a 
mulher. Para o efeito, tal como no passado, a FRELIMO vai continuar a lutar 
contra todas as formas de discriminação da mulher, introduzindo estratégias de 
igualdade de género nas suas políticas e programas.

A FRELIMO é pela defesa da protecção moral e física da criança. A FRELIMO vai 
continuar a defender os direitos fundamentais da criança.

Na área social, a FRELIMO continuará o programa de atendimento e assistência à 
população vulnerável, nomeadamente à criança em situação difícil, aos idosos, e 
à pessoa portadora de deficiência.

Religião 

A FRELIMO defende a liberdade de prática religiosa e vai dar continuidade à sua 
política de colaboração com todas as confissões religiosas, visando a promoção 
dos princípios de tolerância, cultura de paz, reconciliação, respeito mútuo, 
unidade nacional e de respeito pelos valores mais sublimes éticos e morais.

A FRELIMO reconhece e encoraja o papel das confissões religiosas na promoção da 
educação cívica da sociedade, no respeito pela diferença e na busca do bem-estar
dos cidadãos.

Cultura, a nossa maneira de ser e estar

A FRELIMO defende a cultura como um instrumento de promoção da consciência 
patriótica, de reforço da unidade nacional, de exaltação da moçambicanidade e 
uma referência importante na concepção e implementação de programas visando a 
promoção da melhoria da qualidade de vida do cidadão e do desenvolvimento do 
País.

A FRELIMO continuará a fazer da cultura um factor de libertação social, 
económica e da afirmação da nossa identidade, promovendo e estimulando o seu 
conhecimento, através da pesquisa, divulgação e formação de profissionais assim 
como da criação de instituições de preservação cultural. 

A FRELIMO vai continuar a promover o desenvolvimento de infraestruturas 
culturais  geradoras de emprego e de riqueza, tornando a área cultural 
profissionalmente competitiva.

Juventude, seiva da nação

A FRELIMO coloca o jovem no cerne das suas atenções e compromete-se a estimular 
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e a apoiar actividades inovadoras e criativas em todas as dimensões educacional,
vocacional, empresarial, habitacional, cultural, desportiva e ocupacional.

A FRELIMO vai prosseguir a promoção e valorização da juventude, faixa etária 
maioritária da nossa sociedade. O governo da FRELIMO vai proporcionar aos jovens
mais oportunidades de desenvolvimento das suas habilidades e capacidades. 

Desporto, instrumento privilegiado para a socialização da juventude

A FRELIMO vai definir estratégias de intervenção para o desenvolvimento do 
Desporto; e vai continuar a apoiar o associativismo desportivo e o desporto de 
massas.

A FRELIMO vai apostar na descoberta de talentos entre a camada juvenil nas 
várias modalidades desportivas e vai promover competições interprovinciais, 
nacionais e a participação em eventos internacionais. O governo da FRELIMO vai 
empreender acções que valorizem os atletas nacionais.

Combatentes da Luta de Libertação Nacional,

A FRELIMO defende e valoriza os Combatentes da Luta de Libertação Nacional. Por 
isso, o governo da FRELIMO vai promover a implementação do Estatuto do 
Combatente da Luta de Libertação Nacional. A FRELIMO vai garantir que o 
Combatente da Luta de Libertação Nacional tenha um papel mais activo no processo
da consolidação da paz, aprofundamento da democracia e progresso do país.
Para a melhoria das condições de vida do Combatente da Luta de Libertação 
Nacional, a FRELIMO vai igualmente envolver outros sectores da sociedade 
moçambicana.
No centro das prioridades da acção do governo da FRELIMO está a garantia de 
imprimir maior rapidez e melhor eficácia ao processo de atribuição de pensões.

Caro Compatriota,

Aposta na melhoria das condições de vida de cada Moçambicano. Por isso,

Com a Força do teu voto, vota na FRELIMO, a Força da Mudança, vota em Guebuza 
para:

Juntos defendermos a família;
Juntos defendermos a igualdade em direitos e deveres entre o homem e a mulher;
Juntos ajudarmos o jovem a afirmar-se na sociedade;
Juntos valorizarmos a pessoa portadora de deficiência;
Juntos valorizarmos o Combatente da Luta de Libertação Nacional
Juntos melhorarmos as condições de vida e de trabalho dos professores e do 
pessoal médico e para-médico;
Juntos desenvolvermos o ensino técnico-profissional e superior politécnico;
Juntos combatermos o HIV/SIDA.

2.4. DESENVOLVIMENTO RURAL 

A FRELIMO reconhece que a maioria da população nas zonas rurais vive, ainda, em 
extrema pobreza. Por isso, no seu programa de governação, a FRELIMO vai prestar 
maior atenção na promoção de mais acções visando o desenvolvimento acelerado e 
sustentável das zonas rurais e multiplicará iniciativas viradas para a criação 
da riqueza, no campo, como sua estratégia fundamental de luta contra a pobreza. 

A Frelimo vai criar mais incentivos fiscais para a promoção do investimento nas 
zonas rurais. Durante a sua governação a FRELIMO vai privilegiar programas e 
projectos que promovam, nas zonas rurais, a construção de infraestruturas 
sociais como postos de saúde, escolas, estradas. A FRELIMO vai também dar 
continuidade aos programas de electrificação rural, de extensão da rede 
telefónica fixa e móvel, bem como garantir que a rádio nacional seja ouvida em 
todo o país e que a televisão atinja mais zonas. 

A FRELIMO vai incentivar a concessão de créditos em espécie e a criação de 
associações de poupança e de crédito de tipo xitique. Com a força da mudança, a 
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FRELIMO vai ainda promover a adopção de formas não convencionais, de captação de
poupança e de recursos financeiros que promovam a criação de instituições de 
micro-crédito. Para o efeito, a FRELIMO vai continuar a melhorar o acesso dos 
produtores rurais e dos camponeses às redes de comercialização e aos mercados 
nacional, regional e internacional.

Compatriotas,

A FRELIMO continua a defender que a terra é propriedade do Estado de modo a 
garantir que todos os Moçambicanos tenham acesso a ela. A FRELIMO pretende que 
aqueles que vivem e trabalham a terra, tirem o maior e máximo benefício e 
proveito dela, sem o receio de a perderem a favor de interesses alheios. Por 
isso, a FRELIMO garante a facilitação de mecanismos de concessão, de acesso e 
segurança de títulos de uso e aproveitamento da terra para todos os cidadãos. 

A FRELIMO continuará a assegurar que as comunidades locais sejam as principais 
beneficiárias de projectos de exploração de recursos faunísticos, florestais e 
minerais. 

A FRELIMO vai promover a valorização dos recursos naturais, criando mecanismos 
para a sua catalogação e introdução no mercado nacional e internacional, a fim 
de aumentar o rendimento das famílias rurais.

Compatriota,

Aposta no programa da FRELIMO e

Com a Força do teu voto, vota na FRELIMO, a Força da Mudança, vota em Guebuza 
para:

Juntos garantirmos que todos os Moçambicanos tenham acesso à terra;
Juntos promovermos o investimento nas zonas rurais;
Juntos desenvolvermos as redes de comercialização agrícola;
Juntos valorizarmos os produtos nacionais;
Juntos produzirmos a riqueza.

TERCEIRO COMPROMISSO:

COMBATE À CORRUPÇÃO

3.1. BOA GOVERNAÇÃO

A FRELIMO pugna pela boa governação, baseada nos princípios de participação 
popular na tomada de decisões, de transparência na gestão da coisa pública e de 
prestação periódica de contas.

A corrupção constitui um fenómeno que preocupa o Partido FRELIMO, a sociedade 
moçambicana e a comunidade internacional por constituir um entrave para o 
desenvolvimento social e económico de Moçambique. A FRELIMO pugna pelo combate 
cerrado à corrupção na base de medidas políticas, penais e judiciais e contra 
todas as suas manifestações.

Fiel aos seus tradicionais princípios de boa governação, a FRELIMO vai reforçar 
os meios de luta contra os corruptos e corruptores, privilegiando:

- o reforço da transparência e da publicidade do processo de tomada de decisões;
- a simplificação dos procedimentos administrativos reduzindo o excesso de 
burocracia e evitando a extorsão e a corrupção;
- a introdução gradual do deferimento tácito;
- a informatização e automatação dos serviços públicos para aumentar a 
eficiência e o controle; 
- a definição de prazos rigorosos para a execução de determinados actos 
administrativos.

O combate contra a corrupção e contra o crime organizado passa necessariamente 
pela moralização da sociedade. Por isso, a FRELIMO dará continuidade ao processo
de implementação da reforma do Sector Público e assegurará a continuação da 
formação adequada dos quadros do aparelho do Estado a vários níveis, através de 
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cursos de curta duração e formação profissional sólida em instituições 
apropriadas.

Reforço do Sector Judicial

O Partido FRELIMO reitera a separação dos poderes executivo, legislativo e 
judicial. Para a consolidação deste posicionamento, a FRELIMO pugna pelo reforço
dos órgãos judiciais, com vista à consolidação da democracia, da legalidade e 
defesa dos direitos e liberdades dos cidadãos, ampliando, assim, as medidas que 
vêm sendo desenvolvidas pelo nosso Governo na Reforma do Sector Público.

O processo democrático e o desenvolvimento económico exigem um sistema 
judiciário eficiente e eficaz.

A reforma do Sector Judicial em curso será prosseguida com determinação e, neste
sentido, serão valorizadas as experiências positivas da justiça comunitária.

O Combate à corrupção e ao crime organizado requer o prosseguimento da reforma 
do Sector Judiciário e das Forças de Segurança, mas também requer a motivação e 
a dignificação da profissão pelo que este será também um dos objectivos que a 
FRELIMO encorajará.

A FRELIMO vai continuar a promover a formação de técnicos qualificados para a 
adminstração da justiça e continuará a implantar órgãos e instituições de 
justiça a todos os níveis e prosseguirá com a construção de infraestruturas para
os tribunais e as procuradorias ao nível dos distritos.

A Frelimo vai ainda criar condições para o reconhecimento das práticas de 
administração da justiça consuetudinária que podem ser complementares ao direito
legislativo, desde que não violem os princípios consagrados na Constituição da 
República.

A FRELIMO vai facilitar o acesso à justiça e vai criar mecanismos para 
incrementar a celeridade de tramitação de processos judiciais.

A FRELIMO vai continuar a implementar os mecanismos que assegurem a 
independência do funcionamento dos órgãos de justiça a todos os níveis.

É também preocupação da FRELIMO melhorar as condições de segurança do sistema 
prisional e de reclusão dos prisioneiros, sobretudo do sexo feminino.

A Frelimo vai empenhar-se para a unificação do sistema prisional.

Consolidação do Estado de Direito e Modernização da Administração Pública

O Partido FRELIMO é pela economia de mercado, em que o Estado desempenhe um 
papel importante no processo de desenvolvimento económico e social.

A FRELIMO defende a necessidade de um Estado capaz e eficiente, um Estado 
facilitador e um Estado que encoraje a iniciativa do sector privado e a dos 
cidadãos em geral. Um Estado que assuma as suas responsabilidades de promover o 
desenvolvimento, potenciando as capacidades nacionais. Um Estado com estas 
características requer uma Administração Pública competente e profissional.

Por isso, o Governo do Partido FRELIMO prosseguirá com o processo de 
modernização iniciado no âmbito de implementação da Estratégia Global da Reforma
do Sector Público, em particular:

- o aprofundamento da descentralização ao nível de municípios, atribuindo mais 
responsabilidades e autonomia de decisão;
- a desconcentração ao nível das províncias e distritos, atribuindo aos Governos
Provinciais a responsabilidade directa pela gestão de certos sistemas como o 
abastecimento da água rural e gestão de algumas infraestruturas;
- a atribuição, ao Governo do Distrito, da responsabilidade pelo Desenvolvimento
Rural;
- a racionalização das Direcções Provinciais, concentrando funções como o 
licenciamento de actividades e a de inspecção numa estrutura mais simplificada, 
como forma de facilitar o início de actividades;
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- a reorganização da Administração Pública para melhor apoio ao desenvolvimento 
rural;

O Partido FRELIMO dará uma atenção especial às condições materiais dos 
funcionários públicos.

A FRELIMO vai promover o planeamento físico e desenvolvimento do ordenamento 
territorial e urbanístico das vilas e cidades e vai apoiar a consolidação e o 
desenvolvimento das autarquias locais. 
A FRELIMO pugnará pela adopção de um sistema tributário adequado à realidade 
local e nacional.

Compatriota, 

Aposta no combate sem tréguas contra a corrupção. Por isso,

Com a Força do teu voto, vota na FRELIMO, a Força da Mudança, para:

Juntos tomarmos medidas exemplares contra os corruptos e os corruptores;
Juntos continuarmos a reforma do sector público;
Juntos desenvolvermos a governação local;
Juntos promovermos a transparência na administração da coisa pública.

3.2. ORDEM PÚBLICA E COMBATE À CRIMINALIDADE 

A manutenção da ordem, segurança e tranquilidade públicas, assim como a 
prevenção e o combate ao crime são condições básicas para a garantia dum clima 
favorável ao desenvolvimento social e económico. Por isso, a FRELIMO 
compromete-se a desenvolver uma estratégia de luta contra o crime e a ser 
implacável com todos os prevaricadores da ordem, tranquilidade e segurança 
públicas.

Com vista a fazer face à criminalidade, a FRELIMO dotará a Polícia de meios 
humanos e materiais imprescindíveis para o seu combate.

A FRELIMO vai reforçar a ligação entre a Polícia e a Comunidade, como uma das 
estratégias de prevenção e combate ao crime. Nessa estratégia, dentro do 
prescrito na lei, a FRELIMO vai melhorar o enquadramento dos líderes 
comunitários na luta contra a criminalidade.

A FRELIMO vai criar mecanismos apropriados, incluindo reformas no sector de 
investigação criminal, para uma correcta articulação entre a polícia e os demais
órgãos do sistema da justiça, para que os criminosos não fiquem impunes.

Compatriota,

Aposta, na segurança, na estabilidade e na tranquilidade. Por isso,

Com a Força do teu voto, vota na FRELIMO, a Força da Mudança, vota em Guebuza, 
para:

Juntos lutarmos contra o crime organizado;
Juntos reforçarmos a ligação entre a polícia e a Comunidade;
Juntos valorizarmos a acção dos líderes comunitários;
                
QUARTO COMPROMISSO:

MOÇAMBIQUE NO MUNDO - REFORÇO DA SOBERANIA E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Moçambique goza de credibilidade e de prestígio internacional, graças à maneira 
como o governo da FRELIMO tem gerido os assuntos internos,em particular a 
promoção do desenvolvimento nacional e à sua participação na manutenção da Paz 
na região, no continente africano e no Mundo.

Defesa e segurança nacionais
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O governo da FRELIMO vai continuar a criar condições para o fortalecimento da 
nossa soberania através do reforço da segurança do Estado, da economia e da 
defesa dos interesse dos cidadãos.

O governo da FRELIMO vai continuar a fortalecer as Forças Armadas através da 
formação em áreas específicas e alocação de meios materiais e logísticos 
modernos para o cumprimento das diferentes missões que lhe são confiadas. A 
FRELIMO vai, ainda, continuar a assegurar que o Serviço Militar seja entendido e
cumprido como um dever patriótico e uma escola de cidadania e de Unidade 
Nacional.

Cooperação Internacional 

Fiel à sua longa tradição, a FRELIMO vai continuar a fortalecer as relações 
políticas, diplomáticas, económicas e sociais com a África, em particular com os
paises vizinhos, a Ásia, a Europa, as Américas e a Oceânia. Particular atenção 
continuará a ser prestada à participação de Moçambique em organizações 
internacionais, em especial a SADC, a União Africana, a Organização da 
Conferência Islâmica, os países da África, Caraíbas e Pacífico, os Paises 
Africanos de expressão Portuguesa, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa e
a Commonwealth.

A FRELIMO continuará a respeitar os compromissos assumidos com as instituições 
financeiras internacionais, tais como o Banco Africano de Desenvolvimento, o 
Banco Árabe de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional
e outros parceiros.

Durante os próximos cinco anos, a FRELIMO continuará a aprofundar a cooperação 
bilateral e multilateral com todos os nossos parceiros e amigos e bem como 
estreitar os laços de cooperação regional com vista a consolidar a integração de
Moçambique na SADC e na União Africana e no seu programa de desenvolvimento, a 
NEPAD.

A FRELIMO vai continuar a trabalhar com todas as forças que lutam pela Paz e 
contra a pobreza e vai respeitar todos os compromissos assumidos.

A FRELIMO considera que os Moçambicanos na diáspora constituem uma parte 
integrante da sociedade moçambicana, gozando dos mesmos direitos e deveres 
constitucionais. Por isso, a FRELIMO vai continuar a proteger os direitos dos 
moçambicanos na diáspora, através do reforço das instituições de apoio ao 
emigrante. A sua participação nos processos de desenvolvimento do país vai 
continuar a merecer uma especial atenção da FRELIMO. 

Caro Compatriota,

Aposta na manutenção de Moçambique no concerto das Nações. Por isso,

Com a Força do teu voto, vota na FRELIMO, a Força da Mudança, vota em GUEBUZA 
para:

Juntos defendermos a soberania nacional;
Juntos defendermos os direitos dos Moçambicanos na diáspora;
Juntos elevarmos o prestígio de Moçambique na arena internacional.

VOTA NO FUTURO DE MOÇAMBIQUE, 
VOTANDO NO PROGRAMA DA FRELIMO, 
VOTANDO EM GUEBUZA!

VOTA NA FRELIMO, 
VOTA NA FORÇA DA MUDANÇA!
 

Outubro de 2004
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