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I. Exortação

Moçambicanas, Moçambicanos, Compatriotas,

1. A independência nacional a 25 de Junho de 1975, a soberania e a dignidade do 
povo moçambicano são feitos inquestionáveis da FRELIMO que liderou a Luta de 
Libertação Nacional e conquistou a independência nacional a 25 de Junho de 1975.

2. A unidade nacional, arquitectada por Eduardo Chivambo Mondlane é um nobre 
valor que permitiu a conquista da nossa independência.

3. A FRELIMO liderou a nossa luta na frente da produção, consolidando a 
independência e assume, sem reservas, a liderança no combate à pobreza e a luta 
pelo bem-estar de todos os moçambicanos.

4. Desde a independência nacional, a condução correcta dos destinos do país e a 
governação inclusiva e participativa fizeram com que granjearam para a 
Moçambique e para a FRELIMO um elevado prestígio internacional.

Moçambicanas, Moçambicanos, Compatriotas,

5. No dia 28 de Outubro de 2009 somos chamados às urnas para as quartas Eleições
Presidenciais e Legislativas e para as primeiras eleições das Assembleias 
Provinciais multipartidárias. Alarga-se, assim, o espaço de participação dos 
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cidadãos na condução dos destinos do país.

6. No dia 28 de Outubro, unidos do Rovuma ao Maputo do Zumbo ao Indico, temos a 
oportunidade de demonstrar ao mundo quem deve continuar a dirigir o destino 
desta nossa bela Pátria Amada.

7. Vamos todos reafirmar o nosso compromisso de continuar a viver em paz. Vamos 
confirmar o nosso compromisso para com o desenvolvimento são e harmonioso de 
Moçambique. Vamos renovar a nossa determinação de erradicar a pobreza do nosso 
solo pátrio.

8. Hoje, nós moçambicanos, desfrutamos da paz do crescimento económico e social 
sustentável e, liderados pela FRELIMO, participamos das decisões da vida do 
país.

9. No dia 28 de Outubro, para além de escolher o presidente e os deputados da 
Assembleia da República, temos, pela primeira vez, a oportunidade de eleger, em 
todas as províncias, os primeiros representantes do povo nas novas Assembleias 
Provinciais.

Por isso, vamos confiar à FRELIMO a nobre tarefa de dirigir os destinos do nosso
belo país porque a FRELIMO

a. libertou a terra e os homens;

b. consolidou a unidade nacional, a paz, a democracia e a estabilidade 
socioeconómica;

c. tem no povo sua fonte inesgotável de inspiração;

d. goza de elevado prestígio na região e no Mundo, e porque

e. a FRELIMO é que fez;

f. a FRELIMO é que faz;

g. a FRELIMO promete e cumpre.

Por estas e outras razões, no dia 28 de Outubro de 2009, novo encontro com a 
História do nosso país, devemos votar na FRELIMO e em ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA, 
seu candidato. São o garante da consolidação da unidade nacional, da paz e da 
democracia!

10. Votar na FRELIMO e em ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA é assegurar a continuidade do 
combate à pobreza!

11. Votar na FRELIMO e em ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA é assegurar a participação dos 
jovens nos esforços de desenvolvimento dos distritos de onde se irradia a 
capacidade de desenvolvimento do país, num espírito de Unidade Nacional e de 
auto-estima para a erradicação da fome e para o aumento de oportunidades de 
geração de emprego e de auto-emprego!

12. Votar na FRELIMO e no seu candidato ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA é assegurar a 
continuidade da boa governação!

13. Votar na FRELIMO e no seu candidato ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA é assegurar a 
continuidade do reforço da soberania e da cooperação internacional!

14. Votar na FRELIMO e em ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA é votar no orgulho de ser 
Moçambicano!

Por isso:

15. VOTA EM GUEBUZA, PARA VENCERMOS A POBREZA!

16. VOTA NA FRELIMO, A FORÇA DA MUDANÇA!

II. FRELIMO: O PARTIDO QUE TEM NO POVO O PONTO DE PARTIDA E DE CHEGADA
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17. Unidos em torno da FRELIMO, os Moçambicanos libertaram-se do colonialismo 
português.

18. Unidos em torno da FRELIMO, os Moçambicanos resistiram dos regimes racistas 
da Rodésia do Sul e da África do Sul.

19. Unidos em torno da FRELIMO, os Moçambicanos reconstroem e desenvolvem a 
economia do país.

20. Unidos em torno da FRELIMO, os Moçambicanos lutam pela justiça social e pela
valorização da cultura nacional.

21. Unidos em torno da FRELIMO, os Moçambicanos promovem a tolerância.

22. Unidos em torno da FRELIMO, os Moçambicanos materializam o anseio de viver 
livres, independentes e na prosperidade

23. Com a FRELIMO e com GUEBUZA, os Moçambicanos vencerão as forças que semeiam 
a desgraça, a destruição, a miséria e o subdesenvolvimento no país.

24. A FRELIMO, tornou a educação, a saúde, a água, a habitação e a justiça 
acessíveis ao povo.

25. A FRELIMO e GUEBUZA são a garantia da continuidade das nossas conquistas, da
unidade nacional, da paz e democracia, do combate à pobreza, da boa governação e
do reforço da soberania e da cooperação internacional.

III. FRELIMO: O PARTIDO QUE PROMETE E CUMPRE

Moçambicanas, Moçambicanos, Compatriotas.

26.A FRELIMO assume a materialização dos seus compromissos perante o povo 
eleitor. Testemunham a entrega da FRELIMO na promoção da paz e bem-estar do 
povo:

a. O crescimento contínuo do Produto Interno Bruto, de cerca de 129 biliões de 
meticais, em 2004, para cerca de 235 biliões de meticais, em 2008. Estima-se que
para 2009 o PIB alcance cerca de 267 biliões de meticais;

b. O crescimento médio anual do PIB foi de 7,8% durante o período de 2005 a 
2008, prevendo-se para 2009 um crescimento de 6,7%;

c. A extensão do ensino superior para todas as províncias em 21 instituições, 
passando de 17 instituições do ensino superior em 2004, para 38 em 2009;

d. Redução do analfabetismo em 10%, de 53% em 2004 para 43% em 2008, 
alfabetizando um total de 1.300.000 cidadãos;

e. Crescimento médio de 7% na agricultura, entre 2004 e 2009;

f.Construção da ponte Armando Emílio Guebuza, sobre o rio Zambeze, entre 
Caia-Chimuara, e a ponte da unidade, ligando Moçambique à Tanzânia;

g. A cobertura da rede de telefonia móvel em 116 capitais distritais. Todas as 
128 capitais distritais estarão cobertas pela rede de telefonia móvel ate finais
de 2009;

h. Acesso à energia de cerca de 3 milhões de pessoas, incluindo acesso à energia
gerada através de painéis solares por cerca de 1.2 milhões de pessoas, com 
particular incidência nas zonas rurais;

i.Construção de mais de 4.2 mil quilómetros de linhas de energia de alta e média
tensão;

j. Alocação de 67% do Orçamento do Estado à educação, saúde, agricultura e 
infra-estruturas, áreas definidas como prioritárias para o desenvolvimento 
socioeconómico do nosso País;
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k. Aumentou o número de distritos cobertos por pelo menos um médico;

l. Reduziu o número de casos e de mortes por malária e por sarampo e a lepra 
deixou de constituir um problema de saúde pública;

m. Aumentou a taxa de cobertura de partos institucionais e alargou-se o acesso 
gratuito às actividades preventivas.

Compatriotas,

27. A FRELIMO, o Partido que promete e cumpre, sempre pugnou pela valorização 
dos quadros moçambicanos, criando condições para que possam servir o povo em 
ambiente de governação aberta, inclusiva, participativa e transparente, 
promovendo um crescimento económico e social acelerado.

28. Hoje, em mais um balanço da sua acção governativa, a FRELIMO pode dizer:

a. Revertemos a Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), a favor do Estado 
moçambicano;

b. Tornamos o distrito verdadeiro pólo de desenvolvimento;

c. Instituímos o Fundo de Investimento de Iniciativa Local;

d. Operacionalizamos os Conselhos Consultivos Distritais (CCD’s);

e. Interagimos com as populações dos 128 distritos do país;

f. Valorizamos a contribuição das autoridades comunitárias na governação;

g. Dinamizamos o funcionamento dos Balcões de Atendimento Único (BAU);

h. Incentivamos a abertura de agências bancárias e de instituições de 
microfinanças nos distritos, promovendo, assim, a bancarização da economia. Como
resultado entraram em funcionamento mais de 120 novos balcões de bancos 
comerciais.

Compatriotas,

29.No Manifesto Eleitoral de 2004, a FRELIMO propôs-se a privilegiar, a 
produtividade no campo e a promover mais emprego; melhores infra-estruturas; 
melhor qualidade de educação e saúde; promover a inclusão social e a afirmação 
da cultura moçambicana.

30.Para além de pesquisas para aquilatar a satisfação do cidadão, consolidamos a
Presidência Aberta e Inclusiva que, replicada aos outros níveis de governação, 
serve de importante mecanismo para a interacção directa com o nosso Povo que é 
encorajado a avaliar a governação apresentando críticas e conselhos bem como as 
suas experiências de luta contra a pobreza. Foram realizados, 44 encontros 
populares por ano, e até este momento, neste mandato, realizámos mais de 200 
desses encontros populares e visitámos 220 do total dos 128 distritos

31.O balanço no nosso Manifesto Eleitoral é positivo:

a. Na Educação

i. Aumentou o número de alunos matriculados no ensino primário, tendo passado de
cerca de 3.569.000 em 2004, para cerca de 5.000.000 alunos em 2009, o que 
corresponde a um crescimento de 40%;

ii. Subiu a taxa de escolarização das raparigas aos 6 anos na 1ª classe tendo 
passado para cerca de 73%, em 2008, contra cerca de 51%, em 2004;

iii. A taxa de escolarização bruta (EP1+ EP2) no ensino primário em 2008 foi de 
127%;

iv. O número de alunos no ensino secundário cresceu mais do dobro, entre 2004 e 
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2008, tendo passado de cerca de 332.000 para 706.000 alunos;

v. O número de escolas do Ensino Técnico Profissional passou de 43, em 2004, 
para 74 escolas, que oferecem diferentes cursos de duração diversa. No ensino 
técnico o número de estudantes cresceu de cerca de 32.000, em 2004, para 42.600,
em 2008;

vi. No ensino superior cobrimos todas as províncias. O número de instituições 
passou de 17, em 2004, para 38, algumas delas sediadas nos distritos e postos 
administrativos e outras a realizarem extensão e pesquisa nestas unidades do 
nosso território, algumas oferecendo formação em agro-pecuária e desenvolvimento
rural. O número de estudantes do ensino superior triplicou, ou seja, em 2004 
eram cerca de 22.300 estudantes, tendo o número subido para mais de 63.000, em 
2008;

vii. O número de raparigas a estudar no ensino superior passou de 7.000 
estudantes, em 2004, para mais de 22.000, em 2008;

viii. Entre 2004 e 2008 foram graduados mais de 31.000 professores para o ensino
primário;

ix. Entre 2004 e 2008 foram distribuídos, gratuitamente, 65 milhões de livros 
para o ensino básico.

b. Na Saúde

i. A cobertura de distritos com pelo menos um médico, passou de 62 distritos em 
2004, para 115 distritos em 2008;

ii. O número de casos e de mortes por malária tem vindo a reduzir 
progressivamente. A nível nacional os casos de malária sofreram uma redução de 
cerca de 24% (de 6.336.000, em 2007, para 4.832.000, em 2008). O número de 
mortes reduziu em cerca de 35% (de 3998, em 2007 para 2949, em 2008). Este 
sucesso está ligado sobretudo à pulverização intra-domiciliária com 
insecticidas, à utilizaçäo de redes mosquiteiras impregnadas com insecticidas 
que beficiaram 23% de crianças menores de 5 anos em 2007, ao tratamento de casos
de malária com drogas mais eficazes, assim como a melhorias no diagnóstico e 
tratamento da doença;

iii. Os casos de sarampo reduziram em mais de 95%, de 12.598 casos em 2005 para 
278 casos suspeitos em 2008, como resultado de trabalho sistémico da área da 
saúde;

iv.Em 2008, o nosso país atingiu a meta de eliminação da lepra como problema de 
saúde pública. Todas as províncias do país atingiram taxas de prevalência 
inferiores a 1 caso de lepra por 10.000 habitantes. O alcance desta meta é um 
marco extremamente importante na vida dos moçambicanos e abre perspectivas 
risonhas para a erradicação desta doença no nosso país. Hoje, a prevalência da 
lepra em Moçambique é de 0,5 casos por 10.000 habitantes;

v. A taxa de cobertura de partos institucionais subiu de 48% em 2004, para 55% 
em 2008. Há uma melhoria da qualidade de atendimento nas maternidades em 
resultado dos treinos das enfermeiras de saúde materno-infantil em cuidados 
obstétricos;

vi. No âmbito do combate à pandemia do HIV e outras doenças endémicas e redução 
da mortalidade materna, neo-natal e infantil foram lançadas as Iniciativas 
Presidenciais de Combate ao HIV/SIDA (2006); Saúde da Mãe e da Criança (2008) e 
Saneamento do Meio e Promoção de Higiene (2008);

vii. Em 2004, apenas 19 Distritos ofereciam tratamento anti-retroviral. Hoje, 
todas as sedes distritais oferecem tratamento anti-retroviral (TARV) e o número 
de pacientes em tratamento antiretroviral subiu de 7456, em Dezembro de 2004, 
para 128.330, em Dezembro de 2008 e para 135.000, em Maio de 2009;

viii. Foram reabilitadas e construídas 404 unidades sanitárias na rede primária,
isto é, centros de saúde tipo II e centros de saúde tipo I, contra a meta 
prevista para o quinquénio de 137, que foi largamente ultrapassada;
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ix. Foram concluídas intervenções em 44 unidades sanitárias da rede secundária 
nomeadamente, nos hospitais rurais e distritais contra as 41 planificadas;

x. Em relação aos hospitais provinciais previa-se 6 intervenções, tendo sido 
realizadas 18;

xi. Foi alargado o acesso gratuito à actividades preventivas, controle da 
criança sadia e de todas as crianças abaixo de 5 anos, incluindo a vacinação, 
controlo pré-natal, tratamento antimalárico, de tuberculose, de HIV-SIDA e de 
lepra, bem como o acesso às redes mosquiteiras nas unidades sanitárias.

xii. No âmbito da Iniciativa Presidencial de Saneamento do Meio e Promoção de 
Higiene, foi elaborado um plano de acção para o Saneamento do Meio e Promoção de
Saúde.

c. No Desenvolvimento Rural

i. Foram promovidas várias acções visando o desenvolvimento acelerado e 
sustentável das zonas rurais e para estimular o empreendedorismo e a criação da 
riqueza no campo;

ii. Têm vindo a aumentar os recursos destinados aos distritos, através da 
afectação dos “7 milhões” de meticais, sendo de realçar que, de 2006 a 2009, só 
na rubrica do Fundo de Investimento de Iniciativa Local foram alocados aos 
distritos 5 mil milhões de meticais que financiaram cerca de 26.000 projectos, 
em todos os distritos, criando-se mais de 108.000 novos postos de emprego;

iii. O sistema financeiro tem sido encorajado a fixar-se nas zonas rurais, tendo
passado a cobertura bancária de 28 distritos, em 2004, para 44 distritos no 
presente;

iv. Vêm sendo afectados nos distritos mais quadros formados e realizadas mais 
acções de capacitação, aumentando deste modo a capacidade local de resolução de 
problemas;

v. Foi aprovada a Estratégia de Desenvolvimento Rural que visa induzir melhor 
coordenação e harmonização dos actores económicos ao nível rural.

d. Na Agricultura e Pescas

i. Está em curso a implementação da Estratégia da Revolução Verde e o Plano de 
Acção de Produção de Alimentos, abrangendo fundamentalmente os seguintes 
produtos alimentares: arroz, milho, trigo, mandioca, batata-reno, oleaginosas 
(girassol e soja), aves.

ii. Aumentou a cobertura da rede de extensão rural de 84 distritos em 2005 para 
quase todos os distritos e 6 cidades em 2008;

iii. Aumentou a produção de semente básica de cereais em 30 vezes, passando de 
500kg em 2005, para 14.500 kg em 2008. A produção de semente básica de 
leguminosas saiu do nada para cerca de 20 toneladas em 2008;

iv. Foi relançada a produção de arroz em todo o país, tendo resultado num 
crescimento de 49%, passando de 174.000 ton. em 2005 para cerca de 260.000 ton. 
em 2009;

v. A produção global de cereais cresceu, passando de 1.900.000 toneladas na 
campanha de 2004/05, para cerca de 2.300.000 toneladas na campanha de 2007/08;

vi. Foram construídos e/ou reabilitados 10.358ha de sistemas de regadio, em todo
o país;

vii. Foram construídas infra-estruturas de apoio à actividade pesqueira, com 
destaque para a construção de 13 centros de demonstração de técnicas de 
processamento de pescado nas zonas centro e sul do país;

e. Na Energia
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i. Existem mais de 330.000 novos consumidores domésticos em todo o país contra 
os 80.000 programados para o quinquénio, sendo notório o empenho na expansão da 
rede eléctrica nacional; o número de consumidores de energia passou de 284.000 
em 2004 para cerca de 615.000, em 2008;

ii. Construíram-se 3.800km de novas linhas de transporte e distribuição de 
energia, sendo de destacar as seguintes: Nampula – Pemba; Cuamba – Lichinga; 
Pemba – Metoro-Montepuez-Ancuabe; Nampula-Moma; Alto Molócuè – Uapé e Lichinga –
Metangula; Tete-Manje; Chimuara-Marromeu; Lionde-Massingir;

iii. Entre 2005 e 2008, foram electrificadas 34 sedes distritais, passando a 
cobertura da rede eléctrica nacional de 52 sedes distritais, em 2004, para 86 em
2009, nomeadamente:

a. Em Cabo Delgado (5): Pemba-Metuge, Mecúfi, Montepuez, Chiúre e Ancuabe;

b. No Niassa (3): Cuamba, Lichinga e Lago;

c. Em Nampula (4): Murrupula, Moma, Muecate e Namapa;

d. Na Zambézia (5): Namacurra, Inhassunge, Maganja da Costa, Pebane e Gilé;

e. Em Tete (8): Changara, Chiúta, Tsangano, Mágoè, Chifunde, Marávia, Macanga e 
Zumbo;

f.Em Manica (1): Guro;

g. Em Sofala (5): Gorongosa, Caia, Marromeu, Cheringoma e Chemba;

h. Em Inhambane (2): Morrumbene e Massinga;

i. Em Gaza (1): Massingir.

f. Nas Obras Públicas

i. No período entre 2005 e 2008, foram construídas e reabilitadas 3.600km de 
estradas, entre nacionais e regionais, estando incluídas neste programa tanto as
asfaltadas, como as de terra batida;

ii. No domínio das pontes, tiveram lugar obras importantes sendo de destacar a 
conclusão da construção da ponte da Moamba, em Maputo; da ponte do Guijá, em 
Gaza; da de Lugela, na Zambézia, de Meluli, em Nampula; e a ponte de Luambala, 
em Niassa;

iii. Neste período, iniciou-se a construção da ponte da Unidade, sobre o rio 
Rovuma, ligando Moçambique à Tanzânia; as pontes de Lucite, Nhancuarara e 
Mussapa, em Manica; as pontes de Licungo II e III e Cuacua I, na Zambézia cuja 
conclusão está prevista para este ano;

iv. Foi concluída a construção da ponte sobre o rio Zambeze, entre Caia e 
Chimuara, a ponte Armando Emílio Guebuza;

v. Foram construídas e reabilitadas cerca de 8.600 fontes de abastecimento de 
água nas zonas rurais, perfazendo 3.3 milhões de beneficiários em todo o país. 
Assim, a taxa de cobertura subiu de 43% para 52% no mesmo período;

vi. Ao nível das zonas urbanas, foram feitas mais de 9 mil novas ligações de 
água para as casas; construídas e reabilitadas diversas infra-estruturas de água
em Maputo, Beira, Dondo, Quelimane, Nampula, Pemba, Moatize e executou-se a 
primeira fase dos sistemas de Xai-Xai, Chókwè, Inhambane e Maxixe, elevando a 
taxa de cobertura de água urbana de 36%, em 2004, para 50%, em 2008.

g. Nos Recursos Minerais

i. Iniciou-se a exploração das areias pesadas de Moma, em Nampula, e arrancaram 
dois grandes projectos de exploração de carvão de Moatize, em Tete;
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ii. Realizaram-se investimentos nos serviços de suporte à actividade 
geológico-mineira com o estabelecimento do laboratório de geologia em Tete e a 
conclusão e publicação de cartas geológicas modernas de padrão internacional;

iii. Em todo o país, foram construídas e reabilitadas estações sismográficas 
para a monitorização da ocorrência de sismos e criado o Centro de Processamento 
de Dados Sísmicos;

iv. Prosseguiu a pesquisa de petróleo nas bacias do Rovuma e Moçambique.

h. Nos Transportes e Comunicações

i. Aumentou a frota de transporte de passageiros nas zonas urbanas com a 
disponibilização de 165 autocarros, três automotoras, seis barcos para 
travessias e ampliação da cobertura do transporte rodoviário, incluindo Xai-Xai,
Inhambane, Beira, Quelimane, Nampula, Pemba e Tete;

ii. Está em curso a reconstrução da linha ferroviária de Sena, cuja conclusão 
está prevista para este ano de 2009;

iii. Aumentou a frota de transporte interprovincial de passageiros e carga, com 
o licenciamento de mais de 300 operadores, aquisição de duas aeronaves e 
reabertura do tráfego ferroviário nas linhas de Ressano Garcia e Sena;

iv. Aumentou a cobertura dos distritos pela rede de telefonia fixa e móvel.

i.Na Cultura

i. O país celebrou a passagem dos 40 anos após a realização do 2º Congresso, o 
Congresso da Vitória, o primeiro realizado em território nacional, em Matchedje,
Niassa;

ii. O país celebrou, igualmente, a passagem dos 40 anos da morte dos Heróis da 
Luta de Libertação Nacional, nas respectivas aldeias natais. Deste modo 
realizaram-se as cerimónias nacionais e de Estado em homenagem a Filipe Samuel 
Magaia, Tomás Nduda, John Issa, Mateus Sansão Muthemba, José Macamo, Paulo 
Samuel Kankhomba e em homenagem ao 40º Aniversário do assassinato do Cda 
Presidente Eduardo Chivambo Mondlane, o Governo decretou 2009 Ano Eduardo 
Chivambo Mondlane;

iii. No âmbito da preservação e valorização do património cultural, as “timbila”
e o “nyau” foram inscritos na lista oficial da UNESCO como obras-primas do 
património oral e imaterial da humanidade;

iv. Moçambique decidiu declarar Património Nacional os seguintes locais: 
Matchedje, Aldeia do II Congresso da FRELIMO (Niassa); Chilembene, (Gaza), terra
natal do primeiro Presidente da República de Moçambique, Camarada Samora Moisés 
Machel; Aldeia Nwadjahane (Gaza), terra natal do Arquitecto da Unidade Nacional 
e primeiro Presidente da FRELIMO, Camarada Eduardo Chivambo Mondlane;

v. No âmbito do fortalecimento da moçambicanidade e da unidade na diversidade, 
teve lugar na cidade de Pemba o II Festival Nacional da Canção e Música 
Tradicional (2005), com a participação de cerca de 18.000 artistas; a realização
do V Festival Nacional da Cultura (2008), com a participação de cerca de 21.600 
artistas na cidade de Xai-Xai. Realizámos, ainda, três Festivais Nacionais dos 
Jogos Desportivos Escolares (2005, Inhambane; 2007, Zambézia e 2009, Niassa), 
movimentando, em cada um dos festivais, cerca de 2000 atletas estudantes de todo
o País.

j.Na Segurança e Ordem Pública

i. Foram desenvolvidas acções pertinentes visando a garantia da ordem, segurança
e tranquilidade públicas assim como a prevenção e combate à criminalidade e aos 
acidentes de viação

ii. Reforçou-se a capacidade da polícia nos domínios de recursos humanos, 
logísticos e materiais;
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iii. Foi alargada a presença da polícia em todo o território nacional, bem como 
o raio de patrulha auto para todas as zonas mais propensas ao crime;

iv. Continuou-se a formação básica, superior e de especialização dos membros da 
PRM elevando-se o nível de intervenção policial;

v. No âmbito da educação cívica dos cidadãos foi lançada a Iniciativa 
Presidencial sobre Segurança Rodoviária;

vi. Prosseguiu-se com as acções de identificação e destruição de armas de fogo;

vii. Com a abertura de mais postos policiais, melhoraram as condições para se 
garantir a segurança e a tranquilidade da população, em particular nas zonas 
rurais;

viii. O atendimento às vítimas da violência doméstica melhorou em virtude da 
instalação de cerca de 215 secções para este efeito em todos os comandos 
distritais, esquadras, postos policiais e algumas unidades hospitalares 
públicas;

ix. Foram constituídos cerca de 1750 Conselhos de Policiamento Comunitário 
Voluntário;

k. Na Boa Governação e Administração Pública

i. Reforçaram-se os mecanismos de descentralização e desconcentração de poderes 
e competências, no espírito de aproximar a governação e os serviços ao cidadão;

ii. No âmbito da Reforma do Sector Público, registam-se impactos positivos na 
prestação de serviços ao cidadão e no aprimoramento e consolidação da 
administração pública;

iii. Aos governadores provinciais e administradores distritais foram atribuídas 
competências de gestão dos recursos humanos do Estado;

iv. Foram afectados mais técnicos qualificados aos distritos;

v. Foi aprovada a Lei do Estatuto dos Funcionários e Agentes do Estado e 
promovidos mais de 89.000 funcionários;

vi. Foram introduzidas medidas tendentes a profissionalizar a função pública e a
reforçar as relações laborais no Aparelho do Estado;

vii. Com vista à retenção, mobilidade, atracção e desenvolvimento dos recursos 
humanos do Estado realizou-se o recenseamento de raíz dos funcionários e agentes
do Estado e foi aprovada a política salarial de médio prazo;

viii. O sistema de formação em administração pública tende a consolidar-se com a
entrada em funcionamento do Instituto Superior de Administração Pública, sendo 
de salientar a formação e capacitação de mais de 18.000 funcionários do Estado a
nível nacional;

ix. Após a sua aprovação, está em implementação a Estratégia de Combate à 
Corrupção a nível nacional, tendo sido reforçados e reorganizados os gabinetes 
central e provinciais de combate à corrupção. O combate enérgico à corrupção tem
sido realizado, também, através do reforço das instituções do sistema de 
administração da justiça e melhor coordenação entre elas; da melhoria do 
ambiente
de negócios; da descentralização e desconcentração de competências e da 
inspecção e auditoria.

l.Na governação e gestão económica

i. Temos estado a implementar reformas económicas;

ii. Igualmente, temos estado a proceder ao reforço da gestão das finanças 
públicas, através do incremento de padrões de eficácia e eficiência da 
administração fiscal e aduaneira, para o incremento da arrecadação fiscal e o 
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gradual aumento da receita interna;

iii. A cada distrito tem sido alocado, desde 2006, uma quantia considerável do 
Orçamento do Estado, para projectos de produção de mais alimentos e criação de 
mais postos de trabalho (vulgo 7 milões de meticais); Para além destes recursos 
foram descentralizados outros fundos de funcionamento e pra infra-estruturas;

iv. Os recursos descentralizados são geridos com a participação dos Conselhos 
Consultivos Distritais, órgãos compostos por cidadãos eleitos localmente, 
reforçando desse modo a participação da sociedade civil no desenvolvimento 
local, passando o nosso povo a ter maior influência nas decisões tomadas 
localmente e imprimindo maior transparência na gestão de fundos públicos e na 
prestação de contas pelos dirigentes a nível local;

v. Têm sido debatidas com o sector privado, parceiros de cooperação e sociedade 
civil em geral, questões ligadas ao meio ambiente, melhoria do ambiente de 
negócios, acesso ao crédito, acesso à terra, corrupção, entre outros e decisões 
neste âmbito têm sido tomadas e integradas na nossa acção governativa.

m.Na Justiça

i. No âmbito dos esforços de melhorar o acesso dos cidadãos à justiça, como 
factor importante da garantia dos seus direitos e liberdades fundamentais, foram
institucionalizadas as delegações provinciais do Instituto de Patrocínio e 
Assistência Jurídica (IPAJ) nas províncias de Niassa, Cabo-Delgado, Nampula, 
Tete, Zambézia Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo;

ii. Para consolidar a capacidade de resolução de conflitos na comunidade foram 
revitalizados os tribunais comunitários;

iii. Foi aprovada a lei sobre a promoção e protecção dos direitos da criança e a
lei da organização jurisdicional de menores;

iv. Implantaram-se palácios de justiça nos distritos de Massinga, Morrumbene, 
Cheringoma, Moma e Ribáuè;

v. Entrou em funcionamento a I Secção de Prevenção, Criminal junto ao Tribunal 
de Menores e do Centro de Observação e Recuperação Juvenil de Chiango;

vi. Reduziu o número de detidos a aguardar julgamento de 53% em 2005, para 35% 
em 2009;

vii. Foi criado o Serviço Nacional de Prisões (SNAPRI) e melhoradas as condições
de reclusão;

viii. Procedeu-se à reintrodução de actividades produtivas com vista à 
relocalização e reintegração social dos reclusos.

n. Na arena internacional

O prestígio, a boa imagem e a visibilidade de Moçambique na área internacional 
foram reforçados com:

i. a consolidação dos laços de amizade, solidariedade e cooperação com países e 
organizações internacionais, o que tem permitido mobilizar recursos para a 
implementação dos programas e projectos de combate à pobreza em prol do 
desenvolvimento;

ii. a assinatura de acordos de supressão de vistos com todos os países vizinhos 
e a entrada em vigor da Zona de Livre Comércio na SADC;

iii. a participação de Moçambique nos esforços regionais e continentais visando 
a manutenção da paz, segurança e estabilidade, condição fundamental para o 
processo de combate à pobreza, para o desenvolvimento económico, progresso e bem
estar dos cidadãos;

Moçambique está directamente envolvido na busca e manutenção da paz e 
estabilidade regional, na sua qualidade de Vice-Presidente do Órgão para a 
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Política, Defesa e Segurança da SADC. Participa activamente nos esforços 
regionais e internacionais para a promoção de uma ordem económica internacional 
mais justa.

IV. COMPROMISSOS PARA O PRÓXIMO MANDATO

32. O objectivo principal da acção governativa da FRELIMO vai centrar-se na 
melhoria das condições de vida do povo moçambicano, em ambiente de paz, harmonia
e tranquilidade;

33. A FRELIMO defende a vida, a dignidade e a liberdade, como os valores nobres 
do ser humano.

34. a FRELIMO pugna pelo aumento da produtividade, pela promoção contínua da 
cultura de trabalho, e de iniciativas de criação de emprego;

35. A FRELIMO promove a construção de infra-estruturas, a expansão do acesso à 
educação, à saúde; a equidade de género, defesa dos direitos cívicos e políticos
e é pela reafirmação da cultura moçambicana;

36. No próximo quinquénio, a FRELIMO elege como principais pilares da sua acção 
governativa os seguintes compromissos:

1. Consolidação da unidade nacional, paz e democracia;

2. Combate à pobreza e promoção da cultura de trabalho;

3. Boa governação, combate à corrupção e cultura de prestação de contas;

4. Reforço da soberania e;

5. Reforço da cooperação internacional.

PRIMEIRO COMPROMISSO:

CONSOLIDAÇÃO DA UNIDADE NACIONAL, PAZ E DEMOCRACIA

A FRELIMO é uma escola de promoção e consolidação da unidade nacional, justiça 
social, paz e democracia. Inspirando-se na tradição da luta heróica de 
libertação nacional, a FRELIMO valoriza a diversidade cultural, os heróis 
nacionais, as línguas nacionais, e pugna pela valorização das diferenças e pela 
inclusão como vectores privilegiados da consolidação da unidade nacional, paz e 
democracia no nosso país. Assim, a FRELIMO vai continuar a:

37. Assegurar a cultura de paz, o diálogo, a tolerância, o humanismo e a 
reconciliação;

38. Combater todos os factores de divisão baseados na tribo, origem étnica, 
raça, religião e região e todas as manifestações que possam perigar a unidade 
nacional;

39. Promover o combate às assimetrias através do desenvolvimento equilibrado e 
sustentável do país;

40. Promover acções que visam fortalecer a unicidade do Estado moçambicano;

41. Promover o estudo da história da Luta de Libertação Nacional e a valorização
dos símbolos, datas históricas e eventos nacionais, como vectores da educação 
patriótica e cívica das novas gerações;

42. Privilegiar a educação e sensibilização da população no âmbito da cultura de
paz estabilidade social, democracia e respeito pelos valores positivos das 
tradições do povo moçambicano.

SEGUNDO COMPROMISSO: COMBATE À POBREZA E PROMOÇÃO DA CULTURA DE TRABALHO A 
FRELIMO é o Partido de combate à pobreza, promotor da criação da riqueza, 
emprego, auto-emprego e do empreendedorismo, das facilidades de acesso ao 
financiamento à economia; e na criação de um ambiente favorável ao investimento 
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e desenvolvimento equilibrado e sustentável centrado no distrito. A FRELIMO é o 
partido que pugna pela melhoria das condições de vida do povo moçambicano e pela
garantia da educação e saúde para todos, pela provisão de infra-estruturas 
básicas e de água potável. Assim, a FRELIMO vai continuar a:

43. Fazer do distrito a base de desenvolvimento económico e social, onde o 
crescimento económico se traduz na melhoria das condições de vida dos cidadãos;

44. Desenvolver a Revolução Verde como um instrumento privilegiado para o rápido
crescimento económico e social do país;

45. Incentivar a criação de riqueza, emprego, auto-emprego e promoção do 
empreendedorismo, como componentes estratégicas de combate à pobreza;

46. Expandir o acesso à energia eléctrica à maioria dos cidadãos;

47. Cumprir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio para erradicar a pobreza
absoluta e a fome; atingir o ensino primário universal; promover a igualdade de 
género e empoderar a mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde 
materna; combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças; garantir a 
sustentabilidade ambiental; promover uma parceria mundial para o 
desenvolvimento;

48. Ajustar as políticas fiscais e monetárias como de apoio ao crescimento do 
empresariado nacional, e atrair o investimento e o financiamento à economia 
nacional;

49. Assegurar o crescimento e o desenvolvimento económico e social equilibrado 
do país, onde o crescimento global da economia é desdobrado por metas 
provinciais e distritais;

50. Garantir a segurança alimentar e nutricional até ao ano 2015;

51. Praticar políticas que propiciar m um ambiente favorável à provisão 
eficiente e eficaz de bens e serviços nos sectores público e privado;

52. Facilitar o acesso do empresariado nacional ao crédito e aos mercados;

53. Promover a construção de infra-estruturas que facilitem o desenvolvimento da
actividade económica;

54. Promover a inovação, investigação e a transferência de tecnologias, como uma
das formas mais eficazes para o aumento da produção e da produtividade;

55. Promover a cultura de trabalho como a chave para se assegurar um 
desenvolvimento económico e social sustentável.

1. Agricultura

Sendo a agricultura a base de desenvolvimento do nosso belo país e a actividade 
que ocupa mais de metade da população economicamente activa, a FRELIMO vai 
continuar a:

56. Implementar a Revolução Verde privilegiando actividades de inovação, 
invenção e disseminação de tecnologias, de novas praticas agrícolas que permitam
um grande aumento na produção e produtividade agrícola;

57. Massificar o uso da tracção animal de modo a aumentar a produção e a 
produtividade, particularmente nas zonas rurais;

58. Expandir a mecanização da agricultura;

59. Incentivar o desenvolvimento e uso de sementes melhoradas e de tecnologias 
apropriadas e sustentáveis;

60. Prosseguir a reabilitação e a construção de infra-estruturas de maneio 
pecuário, visando a expansão rápida do repovoamento pecuário, sobretudo, de 
animais de pequena espécie para a melhoria da dieta alimentar das populações 
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rurais;

61. Promover e disseminar os resultados da investigação de suplementos 
alimentares para o gado bovino no tempo de seca;

62. Promover culturas tolerantes à seca no quadro de segurança alimentar;

63. Estimular o uso e aproveitamento sustentável das águas dos rios com caudais 
permanentes e daqueles que dependem das chuvas, através da edificação de 
barragens e represas para armazenamento e maneio de água destinada à 
agricultura;

64. Redefinir e implementar uma política específica para a exploração 
sustentável dos recursos florestais;

65. Assegurar que as zonas com alto potencial agrícola sejam prioritariamente 
usadas para a produção de alimentos;

66. Melhorar a gestão de terras, garantindo que a terra seja alocada a quem 
mostre capacidade efectiva de a aproveitar;

67. Adoptar uma legislação agrária adequada e fiscalizar a sua aplicação com 
vista à criação de um ambiente favorável ao funcionamento dos operadores 
económicos, instituições públicas e privadas do sector;

68. Facilitar de acesso às tecnologias agrícolas;

69. Facilitar o acesso ao crédito agrícola e estimular o crescimento de 
profissionais e produtores agrários;

70. Definir políticas de bonificação dos factores de produção para o 
desenvolvimento da agricultura;

71. Apoiar a investigação como factor de aumento da produção e produtividade e 
de erradicação de doenças tanto de animais, como das plantas;

72. Definir e implementar uma estratégia de valorização e protecção das plantas 
nativas;

73. Construir silos e celeiros para melhorar a segurança alimentar do país;

74. Multiplicar iniciativas visando combater o conflito homem-animal em todo o 
território nacional.

2. Indústria

O desenvolvimento da indústria continua a ser uma das prioridades e factor 
determinante do desenvolvimento económico do nosso país. É percepção da FRELIMO 
que somente com uma indústria actuante e ecologicamente sustentável, Moçambique 
pode garantir o abastecimento interno com produtos processados internamente e, 
ainda, assegurar uma integração regional, e explorar as oportunidades existentes
na economia global em benefício dos cidadãos moçambicanos. Assim, a FRELIMO vai:

75. Diversificar o tecido industrial, incentivando parcerias entre empresários 
nacionais e estrangeiros;

76. Promover programas de investigação para o aproveitamento industrial de 
recursos naturais;

77. Estimular iniciativas empresariais visando a revitalização e modernização 
das agro-indústrias, das indústrias agro-químicas, têxteis, de confecções, 
metalo-mecânicas e de materiais de construção, de modo a reduzir as assimetrias 
regionais;

78. Incentivar o desenvolvimento das micro, pequenas e médias indústrias;

79. Promover o estabelecimento de medidas de protecção à indústria nacional 
prioritária, principalmente, na fase inicial de arranque da produção;
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80. Implementar o sistema de protecção da propriedade industrial, através do 
desenvolvimento de acções para a criação de um serviço nacional neste domínio;

81. Garantir o cumprimento das normas de manutenção do equilíbrio ecológico, 
defesa e preservação do ambiente;

82. Promover a melhoria da qualidade dos produtos nacionais de modo a que sejam 
competitivos nos mercados interno e externo e criar capacidade de inovação;

83. Adoptar políticas fiscais, salariais e de crédito que estimulem o consumo de
produtos nacionais de modo a rentabilizar a capacidade industrial do país;

3. Comércio

O comércio é um dos vectores que garante o relacionamento e o intercâmbio entre 
o campo e a cidade, por um lado, e entre o nosso país e o exterior, por outro. A
expansão da rede comercial é também entendida como uma das formas de 
envolvimento rural e de combate à pobreza. Por isso, a FRELIMO vai continuar a:

84. Estimular a expansão da rede comercial e a aumentar a capacidade de 
armazenagem como forma de apoiar o desenvolvimento das actividades agrícolas e 
industriais;

85. Priorizar a manutenção, reabilitação e abertura de vias de acesso para 
facilitar a ligação das zonas produtivas às de consumo;

86. Definir e implementar estratégias que estimulem a conversão progressiva do 
sector informal ao formal;

87. Criar condições para o agro-processamento da produção local;

88. Fiscalizar a qualidade dos produtos comercializados em defesa do consumidor;

89. Criar mais incentivos para que o Made in Mozambique estimule, ainda mais, a 
indústria nacional e a torne mais competitiva no contexto regional e global;

90. Estimular a exportação de produtos transformados, através de medidas 
apropriadas;

91. Apoiar as iniciativas regionais e internacionais que contribuam para a 
cooperação e integração económica na região.

4. Desenvolvimento de Infra-estruturas

A FRELIMO continuará a desenvolver as infra-estruturas tais como estradas, 
pontes, escolas, unidades sanitárias, abastecimento de água e redes de energia, 
telecomunicações e de comercialização, como factores essenciais para o 
desenvolvimento económico e social do país. Assim, a FRELIMO vai:

4.1 Nos transportes e comunicações:

92. Expandir a rede de estradas, dando prioridade aos troços críticos ao 
escoamento da produção para os mercados;

93. Expandir a rede de transportes e comunicações, respondendo às exigências do 
desenvolvimento do país;

94. Continuar a expandir as redes de telefonia móvel e fixa para mais 
localidades e postos administrativos;

95. Construir novas ferrovias, portos, aeródromos e aeroportos;

96. Aumentar as frotas de transportes rodoviárias, aéreo, fluvial, marítimo e 
lacustre;

4.2 Na Energia
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97. Expandir a rede nacional de transporte de energia eléctrica;

98. Implementar programas de electrificação, recorrendo às tecnologias de baixo 
custo para a produção de electricidade;

99. Apoiar iniciativas visando a implantação e construção de pequenas e médias 
barragens de produção de energia;

100. Estimular o desenvolvimento e utilização de energias novas e renováveis, em
particular os sistemas de energia solar e eólica, privilegiando locais cuja 
electrificação, através da rede nacional de transporte de energia eléctrica, se 
mostre distante no tempo;

101. Alargar a rede de distribuição de combustíveis líquidos, privilegiando as 
zonas rurais;

5. Finanças

Para o desenvolvimento de uma economia moderna a FRELIMO considera crucial a 
existência de um sistema financeiro estável e desenvolvido. Por isso, a FRELIMO 
vai continuar a:

102. Estimular a expansão de serviços bancários inovadores como instrumentos de 
desenvolvimento rural, e incentivar a abertura de estabelecimentos bancários nos
distritos;

103. Apoiar iniciativas viradas para o desenvolvimento do mercado de capitais, 
como alternativa ao financiamento bancário e instrumento de redução do custo do 
capital;

104. Promover a criação de mais instituições financeiras, designadamente 
sociedades e bancos para reforçar do sistema financeiro;

105. Encorajar o sector financeiro a apoiar o empresariado nacional para que 
seja cada vez mais forte e competitivo;

106. Incentivar o desenvolvimento de micro finanças, como estímulo ao 
desenvolvimento económico e de negócios dos pequenos empreendedores;

107. Prosseguir o processo de reactivação dos serviços de correios, como um dos 
meios de captação de poupança;

6. Pescas

A pesca e a gestão partilhada dos recursos pesqueiros marinhos e de água doce, 
com base numa efectiva participação da indústria e dos pescadores artesanais têm
sido uma prática consequente da FRELIMO na sua governação. Assim, a FRELIMO vai:

108. Promover o desenvolvimento da aquacultura marinha e de água doce, para 
aliviar a pressão sobre os recursos pesqueiros naturais e para diversificar a 
dieta alimentar das populações;

109. apoiar a pesca artesanal como um dos instrumentos importantes para o 
incremento do rendimento familiar;

110. Desenvolver e disseminar iniciativas visando melhorar as condições de 
conservação e processamento de produtos pesqueiros;

111. Proteger as espécies marinhas raras.

7. Recursos Naturais

A FRELIMO pugna por uma utilização racional dos recursos naturais, em prol de um
desenvolvimento sustentável, de forma a satisfazer as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem as suas 
próprias necessidades. Para o efeito, a FRELIMO vai:

112. Promover o conhecimento profundo dos recursos naturais existentes no país;
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113. Adoptar medidas para que a exploração dos recursos naturais seja 
sustentável (por exemplo, recursos minerais, florestais, faunísticos, marinhos, 
entre outros);

114. Estimular a legalização da actividade informal na exploração dos recursos 
naturais;

115. Adquirir meios e melhorar as condições para a protecção e fiscalização do 
espaço aéreo, do mar, dos rios, dos lagos e de todos os recursos neles 
existentes;

116. Continuar a promover a produção e a divulgação de informação geológica de 
base para o melhoramento do conhecimento geológico e identificação de depósitos 
com potencial para exploração;

117. Inventariar os recursos minerais e a avaliar os jazigos existentes;

118. Encorajar o processamento e adição de valor dos recursos minerais 
existentes;

119. Estimular a participação do empresariado nacional na exploração 
geológico-mineira em Moçambique;

120. Apoiar a mineração artesanal e de pequena escala, com a introdução de boas 
práticas ambientais e tecnológicas, e incentivar os operadores mineiros a 
constituírem empresas;

121. Criar condições para o aumento do consumo do gás produzido no país.

8. Ambiente

A FRELIMO é por um desenvolvimento assente na harmonia entre o Homem e a 
natureza. Por isso, a FRELIMO vai:

122. Promover a educação ambiental para o uso sustentável dos recursos naturais 
e para melhor preservaçäo do meio ambiente;

123. Adoptar e implementar estratégias e medidas contra a erosão, desmatação, 
poluição e queimadas descontroladas;

124. Disseminar as boas práticas de gestão ambiental;

125. Promover políticas e estratégias de prevenção e adaptação às mudanças 
climáticas;

126. Planear e ordenar o território;

127. Promover políticas e estratégias de conservaçäo e de uso sustentável dos 
recursos da biodiversidade;

128. Avaliação e mitigar o impacto ambiental indesejável das iniciativas de 
desenvolvimento;

129. Promover o plantio de árvores e os cuidados inerentes à sua conservação e 
maneio;

130. Desenvolver infra-estruturas de combate à degradação ambiental.

9. Turismo

A localização geográfica privilegiada de Moçambique o país, os recursos 
faunísticos, florestais, marinhos, lacustres e fluviais e outras riquezas 
paisagísticas e culturais, constituem um potencial que coloca o nosso país numa 
posição de destaque para o desenvolvimento do turismo interno e internacional. 
Assim, a FRELIMO vai continuar a:

131. Promover o turismo como factor de valorização do património natural, 
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histórico e cultural de Moçambique;

132. Estimular o desenvolvimento do turismo rural, urbano e histórico-cultural;

133. Garantir a formação profissional sólida dos agentes turísticos nacionais;

134. Reforçar os mecanismos de inspecção e monitoria da qualidade dos 
empreendimentos turísticos e dos recursos humanos neles afectos;

135. Promover o fortalecimento e desenvolvimento das diferentes expressões da 
cultura nacional, como factores catalisadores do turismo;

136. Estabelecer parques nacionais, coutadas e reservas, como factores de 
atracção turística;

137. Promover a participação das comunidades no desenvolvimento da actividade 
turística local;

138. Incentivar e promover a criação de pequenas e médias empresas turísticas.

10. Desenvolvimento Rural

O Desenvolvimento rural é uma das chaves para se vencer a pobreza absoluta a 
médio prazo. A adopção do distrito como pólo de desenvolvimento e base de 
planificação é parte da estratégia da FRELIMO para acelerar a luta pelo 
bem-estar do povo e para a erradicação da pobreza absoluta. Assim, a FRELIMO vai
continuar a:

139. Envolver toda a população no processo de desenvolvimento económico, em 
particular nas zonas rurais;

140. Assegurar que a terra permaneça propriedade do Estado;

141. Promover o desenvolvimento de agro-indústrias nas zonas rurais, através de 
incentivos;

142. Desenvolver infra-estruturas que permitam a atrair investimentos para as 
zonas rurais, tais como energia, estradas, comunicações e para a gestão da água;

143. Assegurar que a exploração dos recursos naturais contribua para a melhoria 
da qualidade de vida do cidadão, particularmente, nas zonas rurais;

144. Continuar a promover o associativismo como factor impulsionador do 
desenvolvimento comunitário nas zonas rurais.

11. Trabalho e Emprego

Consciente de que o trabalho é a única fonte geradora de riqueza, a FRELIMO 
insta os moçambicanos a desenvolverem uma cultura de trabalho promovendo a 
auto-estima para que descubramos e libertemos todo o nosso potencial e tiremos 
mais vantagens dos recursos à nossa volta, para nós próprios, para as nossas 
famílias e para a Nação Moçambicana. Para o efeito, a FRELIMO vai:

145. Continuar a acarinhar as iniciativas que favoreçam a criação de postos de 
trabalho, o emprego de todos os Moçambicanos economicamente activos, através de 
acções e projectos geradores de emprego e auto-emprego;

146. Criar centros de mediação, conciliação e arbitragem laboral;

147. Massificar os centros de formação profissional e vocacional e de 
incubadoras de empreendedores;

148. Intensificar o diálogo social tripartido (empregador, sindicatos e 
governo);

149. Expandir a segurança social às categorias, ainda, excluídas deste sistema;

150. Adoptar medidas preventivas de combate ao trabalho infantil;
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151. Reforçar a actividade de inspecção de modo a proteger os trabalhadores de 
práticas lesivas à dignidade humana.

12. Habitação

Para a melhoria da qualidade de vida do cidadão, na sua política habitacional, a
FRELIMO defende o acesso de todos os cidadãos a uma habitação condigna. Para o 
efeito, a FRELIMO vai:

149. Implementar uma política de habitação que inclua a criação de mecanismos 
financeiros preferenciais de promoção da construção de habitação própria, de 
arrendamento e venda com amortização a longo prazo, segundo programas de 
ordenamento territorial planificado, com o envolvimento de todas as forças 
sociais e económicas;

150. Priorizar a construção de habitação a custos acessíveis e estimular 
iniciativas visando a instalação de indústrias de materiais de construção de 
produção local;

151. Encorajar o desenvolvimento de parcerias público-privadas, envolvendo o 
sector financeiro e outros intervenientes na promoção da habitação social;

152. Promover a divulgação de novas tecnologias de construção de habitação, mais
baratas e acessíveis ao cidadão, sobretudo aos jovens, promovendo a 
auto-construção;

153. Estimular a implantação de indústrias de materiais de construção e definir 
parâmetros de qualidade de construção que contribuam para a redução dos custos;

154.Envolver quadros moçambicanos na investigação, concepção e realização de 
planos de urbanização;

155. Proceder ao ordenamento do espaço das zonas rurais, das cidades e vilas do 
país e adoptar medidas para disciplinar o uso dos solos urbanos e peri-urbanos.

13. Educação

A FRELIMO encara a educação não só como um factor indispensável para a 
construção de uma sociedade moçambicana, baseada nos ideais da liberdade, da 
democracia e da justiça social, mas também instrumento de formação da juventude,
e condição indispensável para a sua participação efectiva na edificação do país.
Por isso, a FRELIMO vai continuar a:

156. Garantir o ensino primário obrigatório e gratuito;

157. Expandir a rede escolar e melhorar a qualidade de ensino e da formação 
profissional;

158. Assegurar a formação de professores, alfabetizadores e educadores 
profissionais, a todos os níveis, visando a melhoria da qualidade do ensino;

159. Promover a educação moral, cultural e patriótica;

160. Consolidar o ensino à distância;

161. Construir escolas e salas de aula com material convencional;

162. Priorizar e a expandir o ensino profissionalizante, básico e médio, para a 
promoção do emprego e do auto-emprego;

163. Prosseguir com a expansão do ensino superior politécnico a todas as 
províncias do país;

164. Garantir o acesso da rapariga à educação e formação técnico-profissional;

165. Continuar a expandir o uso das tecnologias de informação e comunicação no 
processo de ensino e aprendizagem;
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166. Continuar a promover o acesso a bolsas de estudo para formação dentro e 
fora do país com base na necessidade e mérito;

167. Reforçar e imprimir mais eficácia aos mecanismos de inspecção e monitoria 
da qualidade do ensino em todos os subsistemas de ensino;

168. Melhorar o enquadramento das pessoas portadoras de deficiências em todos os
subsistemas de ensino;

169. Expandir a alfabetização e educação de adultos.

14. Cultura

A FRELIMO considera a cultura como um instrumento de formação da consciência 
patriótica, de reforço da unidade nacional, de exaltação da moçambicanidade e de
melhoria de qualidade de vida do cidadão. Por isso, a FRELIMO vai continuar a:

170. Promover as artes, letras e o cinema como veículos de formação e educação 
para a elevação do nível cultural dos moçambicanos;

171. Promover a protecção e preservação do património arqueológico e da Luta de 
Libertação Nacional;

172. Promover a investigação e a formação artístico-cultural para elevar a 
qualidade dos produtos culturais;

173. Promover as indústrias culturais como fontes geradoras de emprego e de 
riqueza;

174. Promover a formação profissional dos promotores e gestores culturais;

175. Promover os artistas nacionais e a defesa dos direitos de autor;

176. Realizar festivais culturais regulares a todos os níveis;

177. Promover a cultura nacional como um factor de atracção turística;

178. Promover a cultura como um factor de auto-estima, de libertação económica e
social e de identidade nacional;

179. Criar infra-estruturas culturais como forma de preservar e valorizar a 
nossa identidade nacional.

15. Juventude

A Juventude é a faixa etária maioritária e a mais importante da população 
moçambicana, sempre participativa nos vários processos de desenvolvimento da 
sociedade moçambicana, nas várias etapas da sua história. Por isso, em prol da 
Juventude a FRELIMO vai:

180. Facilitar a participação dos jovens na concepção, implementação, 
monitorização e avaliação de planos de desenvolvimento nacional, politicas e 
estratégias de combate à pobreza;

181. Promover a valorização da juventude, proporcionando mais oportunidades de 
desenvolvimento das suas habilidades vocacionais;

182. Incentivar actividades inovadoras e criativas em todas as dimensões, 
educacional, vocacional, empresarial, habitacional, cultural, desportiva e 
ocupacional dos jovens;

183. Promover a educação patriótica e a participação activa dos jovens no 
processo de desenvolvimento do país;

184. Promover o acesso equitativo ao emprego e ao auto-emprego;

185. Contribuir para garantir a ocupação salutar dos tempos livres dos jovens;
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186. Promover o acesso dos jovens ao crédito para a habitação;

187. Promover o desenvolvimento do associativismo juvenil.

16. Desporto

O desporto tem contribuído para o desenvolvimento harmonioso e são dos cidadãos,
para o reforço do espírito associativo e de convívio social e para a 
consolidação da unidade nacional. Por isso, a FRELIMO vai continuar a:

188. Promover e incentivar o associativismo desportivo;

189. Incentivar o desporto de massas;

190. Definir estratégias de intervenção para o desenvolvimento do desporto;

191. Apostar em talentos entre a camada juvenil em várias modalidades 
desportivas;

192. Promover a valorização dos atletas nacionais;

193. Promover competições inter-provinciais, nacionais e participação em eventos
internacionais;

194. Promover a realização de festivais nacionais dos jogos desportivos 
escolares;

195. Reservar espaços para a prática desportiva, recreativa e de lazer no quadro
do planeamento físico;

196. Apoiar o desporto de alta competição.

17. Saúde

A saúde é um direito de todo o povo. É também a condição básica para a melhoria 
do nível de vida do cidadão e da família e contribui para o desenvolvimento 
global do Homem moçambicano. Por isso, a FRELIMO vai continuar a:

197. Expandir o acesso aos cuidados de saúde de qualidade a todos os cidadãos;

198. Promover acções de prevenção e combate ao HIV/SIDA, à malária, tuberculose,
doenças diarreicas e outras doenças endémicas, intensificando programas de 
educação sanitária e nutricional;

199. Promover acções com vista à redução da mortalidade materna, sobretudo 
através do aumento da cobertura de partos nas maternidades;

200. Empreender acções com vista à redução da mortalidade infantil;

201. Dedicar atenção especial à qualidade da prestação de serviços nas unidades 
sanitárias;

202. Melhorar as condições de contratação de médicos e outros profissionais de 
saúde de forma a assegurar a sua retenção nos distritos;

203. Promover o estabelecimento da indústria farmacêutica nacional;

204. Promover maior complementaridade entre a medicina moderna e a medicina 
tradicional, incluindo a investigação sobre plantas tradicionais;

205. Combater práticas culturais e outros fenómenos comportamentais de risco que
contribuam para a propagação do HIV/SIDA;

206. Promover a investigação científica para a prevenção e combate às doenças;

207. Promover a expansão do acesso aos serviços de saúde, em particular, para a 
mulher e a criança.
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18. Mulher, Família e Acção Social
No âmbito da luta pela emancipação da mulher, a FRELIMO sempre tem defendido que
a participação da mulher nos domínios político, económico e social deve ser cada
vez mais efectiva e determinante, para que haja uma igualdade efectiva entre o 
homem e a mulher na sociedade e perante a lei; A FRELIMO sempre tem pugnado pela
protecção da família como célula base da sociedade onde os valores éticos, 
cívicos, incluindo o amor à Pátria são cultivados e celebrados; A FRELIMO tem 
sempre empreendido acções de solidariedade de apoio aos compatriotas mais 
necessitados. Por isso, na sua acção governativa, a FRELIMO vai continuar a:

208. Empreender acções para a difusão e respeito pelos direitos humanos;

209. Promover a equidade social e de género, lutando contra a discriminação da 
mulher;

210. Promover a estabilidade da família e a assistência aos idosos, crianças 
órfãs, pessoas vulneráveis e portadores de deficiência;

211. Promover a igualdade de direitos e de oportunidades entre o homem e a 
mulher, introduzindo estratégias de igualdade de género nas suas políticas e 
programas, combatendo todas as formas de discriminação contra a mulher;

212. Empreender acções de combate à violência doméstica para a protecção da 
mulher, da criança e da família;

213. Promover acções de combate à tóxico-dependência;

214. Promover o empoderamento da mulher, da rapariga e de todos os grupos 
vulneráveis, nomeadamente da criança, da pessoa portadora de deficiência e 
pessoa idosa;

213. Promover uma política de atendimento à pessoa de terceira idade, em 
particular para as economicamente desfavorecidas, as portadoras de deficiência e
as vítimas de maus tratos, baseada na valorização e acolhimento na família e na 
comunidade;

214. Empreender acções visando a protecção moral, física e psicológica da 
criança.

19. Ciência, Tecnologia e Inovação

A FRELIMO é pelo desenvolvimento da ciência, da tecnologia e inovação como 
elementos fundamentais para o combate à pobreza absoluta e como instrumentos 
para a construção gradual de uma sociedade cujo desenvolvimento se baseie no 
conhecimento e saber.

Assim, a FRELIMO vai continuar a:

215. Promover o desenvolvimento do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação;

216. Massificar a cultura de inovação, do empreendedorismo e desenvolvimento 
tecnológico da sociedade moçambicana;

217. Promover a disseminação e adopção de tecnologias nas comunidades locais e 
nas pequenas e médias empresas;

218. Promover o desenvolvimento e disseminação do uso das tecnologias de 
informação e de comunicação;

219. Promover a formação, retenção e o enquadramento correcto de cientistas 
moçambicanos.

20. Combatentes da Luta de Libertação Nacional

A FRELIMO valoriza os Combatentes da Luta de Libertação Nacional e defende a sua
integração na vida económica e social do país.
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Por isso, a FRELIMO vai continuar a:

220. Promover a consolidação da implementação do Estatuto do Combatente da Luta 
de Libertação Nacional;

221. Estimular o envolvimento dos Combatentes em actividades económicas, em prol
do desenvolvimento humano e social;

222. Promover a pesquisa e divulgação da história da Luta de Libertação 
Nacional;

223. Promover a preservação e valorização do património da Luta de Libertação 
Nacional;

224. Promover a divulgação das experiências dos combatentes.

TERCEIRO COMPROMISSO:

BOA GOVERNAÇÃO E CULTURA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A FRELIMO é o partido que promove a governação aberta e participativa, a 
descentralização e a desconcentração. É o partido que promove a 
responsabilização , pomove o Estado de direito, a segurança e tranquilidade 
públicas, a justiça, o combate à corrupção e o combate à criminalidade.
Assim, a FRELIMO vai continuar a:

225. Defender uma organização do Estado baseada em princípios democráticos;

226. Promover a criação de instituições imparciais para velarem pela observância
da Lei;

227. Privilegiar o envolvimento dos cidadãos na governação, tendo como princípio
fundamental a igualdade de participação do homem e da mulher;

228. Garantir a liberdade de associação e de expressão e o desenvolvimento de 
uma sociedade civil informada, organizada e baseada em princípios patrióticos;

229. Promover a efectividade e eficácia das instituições do Estado de modo a 
garantir que a sua acção produza resultados que satisfaçam as necessidades da 
sociedade, fazendo uso sustentável dos recursos disponíveis e protegendo o 
ambiente;

230. Pugnar pela boa governação baseada nos princípios de transparência na 
gestão da coisa pública, participação popular na tomada de decisões e prestação 
regular de contas;

231. Assegurar a separação dos poderes legislativo, judicial e executivo;

232. Assumir a reforma do sector público e a reforma legal como processos 
primordiais para a consolidação do Estado de direito e modernização da 
Administração Pública;

233. Prosseguir a governação aberta e participativa, tendo como vectores 
basilares a descentralização, desconcentração e a responsabilização individual e
colectiva na gestão do desenvolvimento social e económico do país;

234. Promover o reconhecimento das autoridades comunitárias;

235. Promover a responsabilização individual dos funcionários e agentes do 
Estado no concernente à prestação de serviços de qualidade ao cidadão;

236. Apostar no distrito como pólo de desenvolvimento consubstanciando-se na 
implementação de políticas que incentivem a afectação e permanência de quadros 
nos distritos;

237. Promover a consagração do papel das comunidades e dos seus direitos no 
processo de governação;

Seite 22



FRELIMO 2009
238. Prosseguir o combate ao burocratismo, à corrupção, e lutar pela celeridade 
no atendimento dos cidadãos;

239. Promover a formação e a profissionalização dos funcionários e agentes do 
Estado;

240. Prosseguir a expansão gradual da autarcização e consolidação dos 
municípios;

241. Defender a garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas e promoção
de um aparelho de justiça célere e transparente;

242. Assegurar o combate efectivo ao crime organizado e à criminalidade em 
geral;

243. Promover a elevação da qualidade e dos efectivos da polícia, incluindo a 
educação patriótica, cívica e o profissionalismo dos agentes da lei e ordem, 
enquanto aspectos fundamentais no combate à criminalidade;

244. Promover a garantia do acesso à justiça particularmente aos cidadãos 
economicamente carentes;

245. Promover a reforma do sistema prisional como forma de assegurar o 
tratamento condigno do recluso;

246. Apreciar o trabalho das confissões religiosas, sector privado, organizações
não-governamentais e da sociedade civil no quadro das actividades do 
desenvolvimento do país;

247. Expandir o sistema de governo electrónico e a difusão massiva das 
tecnologias de informação de ponta, como factores importantes na modernização da
acção governativa.

QUARTO COMPROMISSO:

REFORÇO DA SOBERANIA A FRELIMO é o Partido que promove uma política de defesa e 
segurança que garante a independência nacional, a preservação da soberania e da 
integridade territorial, tranquilidade e ordem publica. Assim, a FRELIMO vai 
continuar a:

248. Prestar particular atenção à modernização das Forças Armadas e de Defesa de
Moçambique, da Polícia da República de Moçambique e restantes Forcas de Defesa e
Segurança.

249. Promover a participação das FADM em missões de apoio à paz e de interesse 
público, bem como nos mecanismos colectivos de segurança, a nível regional e 
internacional;

250. Promover a implementação da estratégia para a reinserção social dos 
ex-militares desmobilizados e portadores de deficiência privilegiando a 
concretização do preceituado na legislação em vigor e a aprovar; integra-los nos
programas de formação técnico-profissional e de capacitação; fixar pensões; 
produzir e distribuir meios de compensação para os portadores de deficiência; e 
garantir o acesso à assistência médica e medicamentosa;

251. Assumir o serviço militar como um dos instrumentos essenciais de formação 
da consciência patriótica dos Jovens para a garantia da defesa da Pátria.
QUINTO COMPROMISSO:

REFORÇO DA COOPERAÇÄO INTERNACIONAL A FRELIMO é o Partido que promove a amizade,
solidariedade e cooperação, as relações diplomáticas, o intercâmbio cultural a 
nível regional e internacional, desenvolvendo uma boa imagem de Moçambique no 
mundo.

Assim, a FRELIMO vai continuar a:

252. Implementar uma política externa que garanta a estabilidade, a segurança, a
integridade territorial e o desenvolvimento socioeconómico do país;
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253. Privilegiar e contribuir para a solução negociada de conflitos;

254. Assegurar a reafirmação das fronteiras com países vizinhos, com vista a 
reforçar a soberania nacional e promover as relações de boa vizinhança;

255. Repudiar e combater atitudes de xenofobia no território nacional, na região
e no mundo;

256. Promover o intercâmbio cultural entre as populações fronteiriças do nosso 
país e as dos países vizinhos;

257. Promover o aprofundamento da cooperação mutuamente vantajosa e as relações 
diplomáticas ao nível bilateral e multilateral, na região e no mundo, com o 
objectivo de atrair mais amizades, solidariedade e apoios para a luta que 
travamos contra a pobreza;

258. Mobilizar recursos destinados à implementação do programa do Governo, 
visando acelerar a erradicação da pobreza e a promoção do desenvolvimento 
sustentável;

259. Divulgar as potencialidades do país, a fim de atrair investimentos e mais 
parcerias para o desenvolvimento e elevar cada vez mais o prestígio de 
Moçambique no concerto das nações;

260. Reafirmar o lugar que Moçambique ocupa na região e no mundo, com especial 
destaque para as vertentes económica, política e cultural;

261. Consolidar a cooperação política e acelerar o processo de integração 
económica de Moçambique na SADC;

262. Participar nos esforços dos países da região e do continente africano, 
visando uma maior integração na economia mundial;

263. Defender o princípio do gradualismo no processo de formação do Governo da 
União Africana, considerando a necessidade de consolidação prévia das 
comunidades económicas regionais. O estabelecimento efectivo de um governo 
continental deveria ocorrer quando o Continente Africano tivesse atingido níveis
altos de integração politica e económica.

264. Manter e a desenvolver os laços especiais de amizade e cooperação com os 
países da região, de língua oficial portuguesa e com os países de acolhimento de
emigrantes moçambicanos;

265. Providenciar assistência e protecção às comunidades moçambicanas no 
exterior;

266. Promover a solidariedade através do associativismo nas comunidades 
moçambicanas no exterior.

A FRELIMO É QUE FEZ A FRELIMO É QUE FAZ A FRELIMO QUANDO PROMETE CUMPRE COM 
GUEBUZA VENCEREMOS A POBREZA UNIDOS NA LUTA CONTRA A POBREZA FRELIMO A FORÇA DA 
MUDANÇA Maputo, Agosto de 2009
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