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MANIFESTO ELEITORAL 2009

Moçambicanas e Moçambicanos!

Chegou a hora de o MDM vos apresentar, não só a vós, como também aos amigos de 
Moçambique, o seu Projecto de Governação.

O Projecto do MDM baseia-se nos princípios fundamentais de Boa Governação e 
assenta essencialmente em quatro pilares-chave:

- Alargamento da participação dos cidadãos, sobretudo jovens e mulheres, na vida
pública;

- Responsabilização dos eleitos;

- Produção de riqueza e sua distribuição equitativa;

- Melhoria da qualidade dos serviços públicos do ESTADO.

Moçambique precisa de um novo projecto de governação, que esteja profundamente 
enraizado num princípio fundamental: Servir o Povo Moçambicano e não Servir-se 
do Povo.

Para que isso aconteça é imprescindível que se verifique uma mudança real.

Esta mudança só pode acontecer com novos rostos, novas ideias e, por 
conseguinte, com uma nova mentalidade e uma nova maneira de pensar Moçambique.

O futuro de Moçambique depende exclusivamente da nossa capacidade de análise, do
nosso rigor, da nossa exigência, da nossa lucidez e do nosso desejo de um novo 
Moçambique: um MOÇAMBIQUE PARA TODOS.

No dia 28 de Outubro, na hora da escolha do Presidente da República e da força 
política que irá governar e legislar no nosso País, nos próximos cinco anos, o 
Povo Moçambicano terá a oportunidade de exprimir a sua vontade.

Portanto, pensemos seriamente no que queremos para Moçambique.

Vamos trabalhar juntos em benefício de Moçambique, através de uma política de 
incentivo ao desenvolvimento económico, onde o empresariado, pequeno, médio e 
grande, será fortemente estimulado para investir em qualquer parte do nosso 
País.

Numa altura em que a “classe política governante” e a oposição existente têm 
vindo a mostrar-se incapazes de trazer uma agenda coerente ao serviço do bem 
comum, impõe-se uma atitude cívica mais exigente: novas caras, nova maneira de 
estar em política, novos e transparentes processos de governação.

- MDM corporiza esta nova atitude.

- seu voto será decisivo para a concretização deste novo projecto: o Projecto de
um MOÇAMBIQUE PARA TODOS.

Venha!

Contamos consigo para juntos construirmos um MOÇAMBIQUE PARA TODOS!

O Presidente

Daviz Mbepo Simango

O MDM proclama como sua doutrina, a Democracia liberal e solidária, que realiza 
a Justiça sem destruir a Liberdade, tornando possível a convivência desses 
valores através da prática da Solidariedade.

O MDM reconhece a PESSOA HUMANA como o centro e razão fundamental de todo o 
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processo social, económico e político e, sendo assim, afirma que o Estado deve 
estar sempre ao serviço do cidadão e não o cidadão ao serviço do Estado.

O MDM considera como fundamental, para a existência de um MOÇAMBIQUE PARA TODOS,
uma efectiva igualdade de oportunidades que permita a todos os cidadãos, iguais 
condições de desenvolvimento.

O MDM considera a DIGNIDADE como direito inalienável da pessoa humana e afirma 
que para isso, a todos deve ser assegurado o direito à habitação, à saúde e à 
educação de qualidade, ao trabalho com justa remuneração, à justiça, à segurança
e à liberdade de expressão.

1. Moçambique Para Todos: Nação Plural e Democrática

1.1. Porquê um “Moçambique Para Todos”?

Um MOÇAMBIQUE PARA TODOS constitui um dos ideais e uma das aspirações mais 
nobres de milhões de cidadãos – mulheres e homens de todas as idades, de todas 
as regiões do país e de todas as etnias, raças, credos religiosos, ideais 
políticos, opções ideológicas e actividades profissionais; constitui pois um 
sonho exaltado e cantado por poetas e demais artistas Moçambicanos.

Até à independência nacional, a maior parte dos Moçambicanos acreditava que a 
independência tornaria Moçambique um MOÇAMBIQUE PARA TODOS.

Contudo, cedo ficou claro que Moçambique pós-independente iria seguir um caminho
radicaI e sem oportunidades para grande parte dos Moçambicanos, que, de diversas
formas, lutaram pela independência nacional.

O MDM entende que a visão, largamente veiculada em Moçambique, segundo a qual só
contribuiram para a independência nacional os que aderiram aos movimentos de 
libertação constitui uma visão discriminatória e injusta, que exclui grande 
parte dos Moçambicanos, que, de diverasas maneiras e usando meios ao seu 
alcance, contribuiram para tornar o sonho de Moçambique independente uma 
realidade.

Deste modo, o MDM entende que a independência de Moçambique constitui um feito 
heróico da maior parte do povo Moçambicano e não apenas um feito da nossa elite 
política, que ao fim de cerca de 35 anos da independência nacional, continua a 
considerar-se no direito absoluto de cobrar do povo moçambicano o pagamento da 
dívida vitalícia por terem lutado pela independência nacional.

O povo moçambicano não tolera mais esta cobrança.

Basta a exploração indiscriminada, por parte da elite política, dos recursos 
económicos pertencentes aos moçambicanos.

Moçambique é um país que dispõe de vários recursos naturais (litoral extenso, 
recursos hídricos, recursos minerais, fauna e flora abundante, etc.) aos quais 
correspondem potencialidades económicas diversas.

Um aproveitamento sustentável e equitativo destes recursos através de incentivos
não discriminatórios ao investimento em áreas estratégicas constitui um dos 
ideiais previlegiados do MDM.

Moçambique é um país essencialmente constituído por jovens.

A luta de libertação nacional bem como a luta pela democracia foram ambas 
conduzidas e fortemente alimentadas por jovens que demonstraram a sua força, 
coragem e determinação para a libertação e democratização do país.

Todavia, não obstante o papel decisivo desempenhado pelos jovens nas lutas 
mencionadas, hoje, os jovens se encontram à margem de quase todo o processo 
político e económico do país.

Em virtude dos avanços verificados na área da educação e cultura, fruto do 
esforço interno e da cooperação internacional, nos anos subsequentes à 
independência nacional, os jovens constituem hoje a faixa etária com melhor 
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qualificação técnico-profissional constituíndo assim um factor decisivo para o 
alcance do tão almejado desenvolvimento económico e social de Moçambique.

O não aproveitamento racional das potencialidades que os jovens Moçambicanos 
apresentam constitui um factor que contribui para perpetuar o 
subdesenvolvimento.

Para o MDM, a independência económica do país depende do esforço comum de todos 
os cidadãos, particularmente dos jovens, bem como de um aproveitamento 
sustentável, não discriminatório e equitativo dos recursos que o país dispõe.

Assim, um Moçambique para todos será um país tolerante e contrário ao 
autoritarismo; será um país acolhedor, aberto à modernidade e ao contributo 
empreendedor dos jovens, será um país onde a população terá a oportunidade de 
desenvolver as suas potencialidades, será um país que reconhece e previlegia a 
qualidade, competência e a excelência profissional, será um país resistente ao 
monopartidarismo e as classes políticas que estejam ao serviço de interesses 
avessos ao do povo Moçambicano.

Este, sim, é o Moçambique sonhado por muitos e ambicionado pelo MDM.

O MDM tudo fará para tornar este sonho realidade porque o povo moçambicano bem 
merece.

1.2. O que significa hoje lutar por Moçambique?

Volvidos cerca de 34 anos de independência e 17 anos de democracia 
multipartidária, hoje, lutar por Moçambique significa lutar por um MOÇAMBIQUE 
PARA TODOS, a todos os níveis: político, social, económico e cultural.

Lutar por um Moçambique para todos significa lutar por um país onde os seus 
cidadãos possam:

- Realizar as suas aspirações pessoais, profissionais, familiares, comunitárias 
e da solidariedade humana e internacional;

- Desfrutar das liberdades fundamentais e do exercício dos direitos e deveres 
consagrados na Constituição da República.;

- Gozar de igual oportunidade no acesso aos recursos económicos do país e no 
desenvolvimento das suas actividades profissionais;

- Gozar da oportunidade de contribuir para edificação do seu País livre de 
coerção, de barreiras ou obstáculos;

- Participar na construção de um Estado de Direito real, livre dos 
constrangimentos resultantes do favoritismo, nepotismo e discriminação política,
económica, social e cultural

- Viver num ambiente seguro, em que gozam da protecção não só física, como 
também dos seus bens;

- Enriquecer o pluralismo político e ideológico, num ambiente tolerante e 
construtivo;

- Participar no processo de criação da riqueza, por via do trabalho, inovação e 
criatividade individual e colectiva, com vista a contribuir activamente para o 
fim da dependência económica e da ajuda internacional;

- Desfrutar da justiça e da solidariedade, protegidas pela crescente 
responsabilização individual e colectiva, pelo diálogo, tolerância, concertação 
e respeito pelas diferenças.

- Beneficiar de apoios para promover pequenas e médias empresas, o autoemprego, 
a competição económica, participando, assim, na criação de mais postos de 
trabalho.

- Usufruir de melhores empregos, por meio da expansão do investimento público e 
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do estímulo ao investimento privado nos sectores com maior potencial de criação 
de novos postos de trabalho;

Estes são os alicerces da tão sonhada Nação Moçambicana.

2. A Ameaça Real do Monopartidarismo, num Multipartidarismo de Fachada

Nos últimos dez anos, em virtude do enfraquecimento dos partidos da oposição, 
tem-se verificado em Moçambique um retorno gradual e velado ao monopartidarismo.

Nas três últimas eleições multipartidárias, tanto a nível autárquico como a 
nível nacional, as possibilidades de alternância do poder político e de 
governação, diminuíram progressivamente de eleição para eleição.

A consequência disto é que o partido actualmente no poder em Moçambique governa 
e reina sem precisar de prestar contas à sociedade moçambicana.

O Executivo está mais preocupado em prestar contas aos parceiros internacionais 
que subsidiam o Orçamento do Estado do que à sociedade moçambicana.

Hoje, os parceiros internacionais conseguem mais informação e maior prestação de
contas e responsabilização do Governo em exercício, do que todas as Instituições
Nacionais, incluindo a própria Assembleia da República.

As observações críticas do Tribunal Administrativo sobre situações graves na 
governação são frequentemente ignoradas, ou habilmente contornadas e repetidas 
de ano para ano.

Nos anos mais recentes tem-se notado um crescente dirigismo e centralismo 
burocrático, uma velada e gradual negação das liberdades, deveres e direitos 
contitucionalmente assegurados aos Moçambicanos, um desrespeito flagrante, por 
parte da nossa elite política e dos órgãos do Estado, da legislação em vigor em 
Moçambique, uma partidarização da função pública, um abuso do poder, 
cristalizado na utilização abusiva do erário público, etc.

Grande parte destes abusos, fraudes e desmandos são feitos em benefício da elite
política e dos membros do partido no poder.

Este estado de coisas deve-se, por um lado, ao enfraquecimento da oposição e, 
por outro lado, à fraca exigência da sociedade civil Moçambicana.

Esta triste realidade governativa pode sofrer um agravamento difícil de 
reparação se, nas eleições legislativas e presidenciais de Outubro de 2009, o 
partido no poder conseguir uma vitória semelhante à das eleições Autárquicas de 
2008.

O Perigo está à vista. Há que evitá-lo, porque as consequências de tal cenário, 
podem ser fatais para a liberdade que o Povo Moçambicano conquistou à custa
de muito esforço e sacrifício.

O MDM surge exactamente para lutar contra este perigo iminente, com vista a 
salvaguardar a democracia, a vida e o bem-estar dos Moçambicanos.

2.1. Todos os Cidadãos são Chamados a Defender a Democracia Moçambicana

Em 2008, algo de inédito e bastante revelador aconteceu em Moçambique.

No dia 28 de Agosto de 2008, milhares de beirenses insurgiram-se contra as 
manobras e manipulações saíndo à rua e lutando por aquilo em que acreditavam.

Esta afirmação de dignidade corajosa galvanizou muitos outros moçambicanos até 
então obrigados a se conformarem com as opções oferecidas pelos outros partidos.

Se aqueles moçambicanos da segunda maior cidade de Moçambique se tivessem 
resignado e conformado perante aquela atitude irresponsável e arrogante, da 
então liderança da oposição em Moçambique, o poder político no Município da 
Beira teria sido, seguramente, conquistado pelo partido no poder.
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O desespero fez nascer a esperança que através de um candidato independente 
seria possível superar e vencer os candidatos alternativos, incluindo os que 
eram apoiados pelos dois grandes partidos com assento parlamentar.

O movimento em defesa da democracia, ocorrido na Beira, em 2008, resultou numa 
vitória esmagadora e histórica a favor do poder local, participativo, renovador,
unificador e determinado.

Esta vitória demonstrou que os moçambicanos são capazes de se mobilizar, de se 
unir e de se organizar para defender as alternativas com que se identificam; que
são capazes de vencer manobras e atitudes destrutivas das iniciativas 
individuais e colectivas.

É neste contexto que surge o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), cujo 
objectivo mais imediato é preparar, organizar e mobilizar os moçambicanos, 
preocupados com o futuro da nossa jovem democracia, para impedir que o Partido 
no Poder conquiste, nas eleições Provinciais e Legislativas, a maioria 
qualificada que tanto ambiciona e com isso evitar que o Partido no Poder obtenha
mais de dois terços de deputados na Assembleia da República, os quais validariam
a efectivação de um novo monopartidarismo, disfarçado de multipartidárismo 
assente numa democracia de fachada.

A consequência deste monopartidarismo velado seria devastadora para a nossa 
jovem democracia, pois o Partido no Poder ficaria livre para alterar a 
Constituição a seu belo prazer e assegurar a perpetuação do actual Presidente da
República no poder, ou para acabar com o voto directo do Presidente da República
pelo povo, impondo que o mesmo passasse a ser eleito pelo partido vencedor, ou 
pela maioria na Assembleia da República.

O acto de afirmação e elevada consciência política manifestado pelos 
moçambicanos residentes na cidade da Beira constituirá uma referência histórica 
e inspiradora para uma nova esperança e consciência pró-activa a nível nacional.

O ano de 2009 será decisivo para a democracia em Moçambique.

A maioria dos moçambicanos terá a oportunidade de evitar que o monopartidarismo 
se imponha em Moçambique.

Nas actuais condições, além do MDM, nenhuma outra força política existente em 
Moçambique tem condições de mobilização, organização e liderança, para assumir, 
com sucesso, a tarefa que o MDM se propõe realizar.

Os militantes e simpatizantes do MDM não podem cruzar os braços e permitir que 
os Moçambicanos percam o que com muito esforço e sacrifiício conquistaram.

O MDM, com os Moçambicanos comprometidos com o país irá lutar em defesa da 
democracia.

O MDM tem a consciência de que a construção de um projecto político e social 
alternativo para Moçambique exige de cada um de nós, um enorme empenho e 
responsabilidade individual e colectiva e, sobretudo, exige construir 
instituições políticas e económicas mais justas que garantam uma maior 
estabilidade e sustentabilidade do desenvolvimento de Moçambique.

O MDM acredita que a Democracia deve ser o destino de Moçambique, pois foi este 
o caminho que a grande maioria dos moçambicanos escolheu seguir.

Para isso, a liberdade e a igualdade de condições entre os moçambicanos 
consubstanciados no respeito pela diferença e no estímulo à criatividade 
individual e colectiva, devem constituir-se nos alicerces fundamentais, sem os 
quais a democracia, o Estado de Direito, o desenvolvimento humano e a justiça 
social, não podem, de facto, florescer.

Tal como o sol brilha para todos, o MDM tudo fará para que todos os moçambicanos
sejam beneficiários das conquistas da Independência de 1975 e da Democracia de 
1992.

2.2. 2009: Um Ano Decisivo para a Democracia e a Vida dos Moçambicanos
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O Ano de 2009 é um ano decisivo para Moçambique, pois foi o ano em que os 
Moçambicanos passaram a contar com uma formação política alternativa séria,
responsável e fortemente comprometida com os reais interesses dos Moçambicanos.

O Ano de 2009 é também o ano em que os moçambicanos terão a oportunidade de, de 
acordo com a sua consciência, escolher a formação política que tornará
realidade um antigo sonho de um Moçambique para todos.

Em Outubro de 2009 os Moçambicanos terão a oportunidade de negar e expurgar, 
definitivamente, a ameaça do monopartidarismo que, de uns tempos para cá, se 
tornou presente na realidade política moçambicana e fazer justiça à luta do Povo
Moçambicano pela independência, democracia e desenvolvimento.

3. Visão do MDM sobre Liderança Democrática

O MDM acredita que só com a criação de institucionais políticas, sociais e 
económicas, independentes, inclusivas, responsabilizadoras e capazes de defender
o interesse comum, em conformidade com o estabelecido na Constituição da 
República e demais legislação em vigor no país, será possível assegurar a 
tranquilidade, dignidade e confiança aos moçambicanos.

Para que esta crença do MDM se transforme em realidade é necessário que a 
liderança política do país esteja embuída do espírito de melhor servir e
esteja seriamente comprometida com as necessidades dos Moçambicanos e do país.

Uma das causas da decadência da liderança da classe política, tanto em 
Moçambique como noutras partes de África e do mundo, tem a ver com a forma como 
os líderes recrutam, lidam e se relacionam com os seus colaboradores; tem a ver,
sobretudo, com a fraqueza de mecanismos organizativos e efectivos que previnam, 
imunizem e impeçam o desvio das organizações para o autoritarismo, corrupção, 
clientelismo, burocratismo ou outras formas nada saudáveis e ineficientes de 
trabalho.

O MDM tem perfeita consciência dos efeitos gravemente nefastos e devastadores 
que o autoritarismo, corrupção, clientelismo, etc., trazem para o país e para o 
povo, e é por isso que se compromete a lutar, com todas as suas forças, contra 
estes males que infelizmente atormentam Moçambique.

Para o MDM, a chave para o sucesso político, social, económico e cultural do 
nosso país está numa liderança política democrática, seriamente comprometida
com os princípios democráticos; uma liderança que aposta na transparência em 
tudo quanto se relacione com a distribuição do poder político e utilização dos 
recursos do Estado; uma liderança que aposte no profissionalismo das pessoas que
assumam cargos públicos ou semi-públicos, pois, só assim é que o país se 
libertará das amarras do subdesenvovimento e aumentará o bemestar do povo 
moçambicano.

Uma liderança política que assegure que todos os detentores de cargos públicos, 
a todos os níveis dos poderes executivo, legislativo e judiciário, declarem os 
seus
bens antes de assumirem os respectivos cargos.

O Sistema democrático, que o MDM defende demonstrou ao longo dos tempos que é o 
único sistema político capaz de conduzir os destinos de um país ao bom porto, 
elevar a consciência de cidadania e erradicar o sub-desenvolvimento económico.

4. Pela Democracia Participativa, Plural e Inclusiva

O MDM nasce em defesa de um MOÇAMBIQUE PARA TODOS, assente na participação 
efectiva e ampla da maioria dos moçambicanos; uma participação plural, defensora
de consensos alargados e sólidos.

Neste contexto, o MDM irá lutar pela edificação de uma Nação Moçambicana plural,
diversificada, inovadora e harmonizadora da riqueza de expressões políticas e 
culturais diversas.

O MDM defende a unidade nacional, mas uma unidade com conteúdo real, múltiplo, 
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inclusivo e agregador da diversidade de identidades culturais, políticas
e sociais.

Após décadas de mono-partidarismo em 1992 Moçambique iniciou-se numa experiência
sem precedentes em toda a sua história - a experiência de luta e edificação de 
uma democracia representativa, participativa e dignificadora da liberdade e 
cidadania dos moçambicanos.

Esta experiência trouxe, sem dúvidas, grandes avanços em termos de cidadania, 
mas não tem sido um processo fácil e pacífico.

Após um início entusiasmante, em que perto de 90% dos moçambicanos com direito a
voto aderiram às eleições gerais e exerceram o seu direito de voto, depressa se 
começou a sentir o esmorecimento desse entusiasmo por parte dos eleitores 
moçambicanos.

A Figura 1 ilustra bem as tendências contraditórias na participação dos cidadãos
nos processos eleitorais, pois, se por um lado, quando se trata de eleições 
gerais, o fenómeno que se verifica é que de eleição para eleição a abstenção tem
crescido  continuamente onde, nas eleições de 2004, a abstenção atingiu 64% de 
um universo de nove milhões de cidadãos com direito a voto, tendo o vencedor 
destas eleições sido eleito por apenas 20% do eleitorado moçambicano e o segundo
candidato presidencial mais votado tido 11% do voto popular.

Por outro lado, no que concerne às eleições autárquicas, o fenómeno que se 
verifca é o contário.

Ao nível das eleições autárquicas, a primeira indicação da falta de sintonia e 
discrepância entre a democracia representativa e exercício de voto participativo
surgiu nas eleições de 1998 onde nos 33 municípios onde se realizaram as 
eleições apenas 15% do eleitorado participou, contra 85% de abstenção, porém, 
nas recentes eleições autárquicas, realizadas em Novembro de 2008, nos 43 
municípios com direito à escolha dos seus dirigentes verificou-se a participação
de 46% do eleitorado, o que demonstra um crescimento da participação política ao
nível autárquico.

Convém referir que, não obstante se verificar no país a realização de eleições 
presidenciais, legislativas e autárquicas e, a partir de 2009, eleições para as 
assembleias provinciais, ao nível do poder local, apenas 25% da população 
moçambicana tem desfrutado do direito de escolher os seus dirigentes nas 
principais cidades e vilas e os restantes 75% de moçambicanos são privados do 
direito de escolha dos seus dirigentes locais, sendo estes nomeados 
administrativamente por entidades que também não foram eleitas directamente 
pelos cidadãos.

Os dados disponíveis testemunham uma progressão rápida para a falência do 
sistema político e de representação do cidadão ao nível dos órgãos do poder 
legislativo, presidencial e autárquico.

Esta elevada abstenção, particularmente ao nível das eleições gerais, tem várias
causas uma das quais relacionase com a desconfiança da população em relação ao 
pocesso eleitoral, em si, bem como aos partidos políticos que detêm maior 
expressão no país. Gradualmente, o Povo Moçambicano está a perder a confianca no
poder do seu voto, bem como na importância de se votar e escolher os seus dignos
representantes.

O MDM vem responder aos anseios da população moçambicana e constituir, em si, 
uma resposta ao fracasso das forças políticas até aqui existentes, incluindo as 
forças com representação parlamentar.

Moçambique não será capaz de, com um Estado fraco e manipulador, concebido e 
desenvolvido à imagem e semelhança das forças políticas que o constituíram, quer
directamente, no caso do partido no poder, quer indirectamente, no caso das 
forças políticas na oposição, atingir a verdadeira democracia e alcançar o tão 
almejado desenvolvimento sustentável.

O MDM é a favor e tudo fará para a realização de reformas políticas efectivas do
actual sistema político e da Administração Pública em geral, de modo a 
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estabelecer a confiança no cidadão quanto à utilidade do seu voto, monitoria e 
responsabilização dos eleitos, prestação de contas e dignificação dos dirigentes
políticos e governantes.

Só com reformas efectivas será possível evitar que a frágil “estabilidade 
política e social” que vivemos, se desintegre à semelhança do que aconteceu e 
acontece em muitos países africanos.

Nestes termos, o MDM defende os seguintes objectivos prioritários:

- Reforçar o Estado de direito e uma revisão constitucional com vista a 
assegurar maior independência político-partidária e responsabilização dos 
dirigentes perante o cidadão. O texto constitucional necessita de ser melhor 
compatibilizado com os valores democráticos, a moralização e maior 
responsabilização individual na sociedade moçambicana.

Precisa também de ser livre de todas as disposições marcadamente ideológicas, 
que favorecem a manipulação da confiança que os cidadãos depositam nos eleitos, 
ou sejam susceptíveis de facilitar o autoritarismo e abuso do poder.

- Acabar com a discriminação de mais de 70% dos cidadãos nos 128 distritos que 
continuam excluídos das eleições autárquicas.

Ao fim de mais de uma década do processo de autarcização, apenas em 43 
autarquias os cidadãos exercem o seu direito de voto e escolha dos seus 
dirigentes, enquanto no resto do país os dirigentes são nomeados e não eleitos.

- Ampliar o clima de confiança e vontade do cidadão em exercer o seu direito de 
cidadania; não apenas nos actos eleitorais, mas principalmente no quotidiano da 
vida política, social e económica da Nação Moçambicana.

- Reforçar a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão e 
responsabilização da classe política, contribuindo assim para o reforço da 
sociedade civil moçambicana, que se quer atenta, activa e exigente, 
transformando-se na principal destinatária da prestação de contas dos políticos 
moçambicanos.

- Rever o actual sistema de justiça de forma a garantir a todos os cidadãos uma 
justiça em tempo útil, isenta e realmente comprometida com o país e livre de 
quaisquer constrangimentos resultantes dos compromissos pessoais ou partidários 
dos agentes da justiça.

Enquanto prevalecer a excessiva centralização burocrática e delegação política 
do poder de decisão, a situação ilustrada na Figura 2 continuará a ditar uma 
elevada exclusão do cidadão tanto em relação ao poder de decisão política e 
administrativa, como em relação à distribuição dos recursos financeiros 
públicos.

4.1. Tornar a Democracia

Moçambicana mais Participativa Presentemente, o eleitorado apenas desfruta do 
direito de voto directo em relação ao Presidente da República e aos Presidentes 
das Autarquias Municipais, os demais órgãos de poder são preenchidos pelo 
eleitor, através do voto delegado aos partidos, que indicam os representantes 
com assento nos órgãos legislativos.

Ao nível do poder Executivo, os governantes tanto ao nível central, provincial 
como em outras instituições públicas, como por exemplo Universidades Públicas, 
são nomeados.

Para o reforço da democracia e da participação política e responsabilização dos 
eleitos pelos eleitores é imprescindível a adopção de normas que vão 
regulamentar as formas de manifestação da soberania popular expressas na 
Constituição da República de Moçambique nomeadamente o referendo e a acção 
popular.

Nesse sentido o MDM entende ser urgente a instauração de um sistema de 
democracia directa, conjugado com os instrumentos e mecanismos representativos e
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participativos já existentes.

Neste âmbito, o MDM propõem-se a:

- Regulamentar e ampliar os mecanismos de democracia directa previstos na 
Constituição da República: referendos e acção popular.

No caso dos referendos preconiza a instauração de dois eixos centrais para a 
regulamentação:

i) convocação regular de referendos e outras formas de consultas para os 
principais temas nacionais e

ii) o processo de organização e debates que precede o dia da votação (propaganda
nos órgãos de comunicação social publica) deve ter a participação da sociedade 
civil;

- Instituir – nas províncias, distritos e municípios – os mecanismos de 
aplicação dos instrumentos de referendos e acção popular.

- Realizar referendos aquando da ratificação de acordos e tratados 
internacionais que alterem a ordem constitucional.

- Estabelecer uma política pública de educação para a cidadania, oferecendo 
condições para que a sociedade possa influenciar efectivamente as políticas 
públicas.

- Criar e divulgar, por parte do poder executivo e legislativo, programas de 
formação e campanhas educativas com o objectivo de proporcionar à população os 
instrumentos necessários ao exercício da cidadania e a uma participação mais 
qualificada sobre as políticas públicas, tais acções viriam a complementar 
acções semelhantes levadas a cabo pelas organizações não-governamentais.

- Ampliar os espaços públicos, formais e institucionais, para o controlo das 
políticas e de recursos públicos, garantindo-lhes mecanismos para a efectiva 
partilha do poder de decisão.

- Construir um sistema integrado de participação dos cidadãos e envolver a 
sociedade civil na definição das prioridades de agenda da Assembleia da 
República e Assembleias Provinciais e Municipais, defendendo o direito dos 
cidadãos em participar na definição das prioridades das agendas legislativas.

- Criar mecanismos de participação, deliberação e controle social das políticas 
económicas e de desenvolvimento no âmbito das intervenções de instituições tais 
como o Banco Central e o Ministério das Finanças;

- Permitir o acesso universal às informações orçamentárias do Governo Central, 
Provincial e Distrital.

5. Aumentar a eficácia e a eficiência das instituições públicas

As instituições públicas moçambicanas, no seu funcionamento, não têm pautado por
uma conduta de eficácia e eficiência.

Como é do conhecimento geral, Moçambique tem carência de recursos financeiros de
tal forma que, uma ineficiente utilização destes recursos significa que alguns 
moçambicanos deixarão de beneficiar do bem-estar que a utilização desses 
recursos poderia trazer, porque os mesmos foram aplicados em determinadas 
instituições que, ao invés de os utilizar da melhor forma possível, 
desperdiça-os, o que representa um prejuízo directo para a vida do país como um 
todo.

É urgente adoptar medidas que tornem possível o alcance da eficácia e eficência 
das instituições públicas moçambicanas.

Deste modo, o MDM pugnará por:

- Clarificar as relações institucionais da Assembleia da República com o 
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Governo, tendo em conta as exigências da lógica de funcionamento destes órgãos e
visando impedir que o Executivo assuma funções da responsabilidade da Assembleia
da República;

- Incutir, através de incentivos, formação e outras acções, o espírito de 
racionalização dos recursos e o espírito de bem servir o cidadão;

- Acabar com a proliferação de instituições públicas que, em última análise, 
prestam serviços semelhantes e concentrar a actividade dessas instituições numa 
única instituição;

- Acabar com a criação de instituições e cargos públicos com o intuíto de 
acomodar pessoas ligadas ao partido no poder.

5.1. Reforma Política: Modernização do Estado Moçambicano 

Muitos dos problemas de governação têm as suas razões na estrutura 
constitucional vigente e nos amplos poderes concentrados nas mãos de única 
pessoa, o Presidente da República.

Por outro lado, urge, para o bom funcionamento da justiça moçambicana, libertar 
os diferentes juízes e a procuradoria da interferência do poder politico 
devendo, os respectivos cargos, serem ocupados por gente profissionalmente 
competente.

O MDM entende que somente com uma profunda reforma política que vise consolidar 
a efectiva separação dos poderes acompanhada de uma reforma acelerada da função 
pública é que se poderá conferir mais transparência no combate à corrupção.

A experiencia da vida humana, ensinou aos povos que poderes excessivos nas mãos 
de um único homem, conduzem a abusos e arbitrariedades contra os cidadãos.

É assim que o MDM preconiza a redução do poder do Presidente da República, 
implementando o princípio de limitação dos mandatos dos poderes executivo, 
legislativo e Judiciário e ajustamento de algumas instituições, respectivamente,
nos seguintes termos:

a) Transformar o Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional;

b) Eleger os Presidentes dos Tribunais Supremo, Administrativo e Constitucional 
pela Assembleia da República após uma selecção prévia dos Candidatos em Concurso
público dirigido pela Assembleia da República cabendo ao Presidente da República
empossá-los;

c) Eleger o Procurador-Geral da Republica nos mesmos termos previstos nos órgãos
da alínea b);

d) Prever na Constituição da República a fiscalização da execução orçamental do 
Executivo por parte da Assembleia da Republica.

e) Delegar à comunidade universitária a eleicao dos Reitores das Universidades 
Públicas a serem empossados pelo Presidente da República;

f) Delegar à comunidade estudantil, docentes e encarregados de educação a 
eleição dos Directores das escolas do ensino secundário e pré-universitario, 
respeitando os requisitos básicos.

g) Nomear os Governadores Provinciais, sob proposta do partido vencedor das 
Assembleias Provinciais;

h) Nomear o Governador do Banco Central, ouvida a Assembleia da República;

5.2. Administração Pública Profissional e Eficiente

A concretização efectiva da descentralização em Moçambique deverá 
materializar-se, como indicado acima através da conjugação da autarquização em 
todo o território nacional com o reconhecimento de uma regionalização 
construtiva das grandes regiões do País, tendo em conta a distribuição 
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geográfica, demográfica e económica do País.

Este processo necessita de ser complementado por reformas Administrativas, 
incluindo a dignificação dos funcionários públicos, a superação das modalidades
de participação ineficientes e onerosas para a sociedade, a favor dum aparelho 
administrativo mais eficiente, eficaz e inclusivo.

A participação real e ampla do cidadão na Administração Pública deve 
operacionalizar-se por vias profissionais e eficientes, envolvendo a 
participação activa da Sociedade Civil na criação de uma burocracia, moderna e 
virada para a satisfação das necessidades do cidadão e defesa do erário público.

5.3. Uma Administração Pública ao serviço do cidadão

O MDM pretende aprofundar a reestruturação da função pública de forma a colocar 
a administração pública ao serviço do Cidadão, expandindo e melhorando o 
funcionamento dos Balcões de Antendimento Único, com vista a diminuição da 
burocracia existente.

Para o efeito o MDM irá:

a) Continuar e aprofundar as reformas institucionais para remover as barreiras 
administrativas, ao investimento privado gerador de riqueza e de emprego.

b) Despartidarizar o Estado proibindo o funcionamento de células de partidos 
políticos e o exercício de actividades políticas partidárias nas instituições 
públicas;

c) Profissionalizar a função pública através de concursos públicos 
transparentes, de selecção de candidatos incluindo para os cargos dos Directores
nacionais, Presidentes do Conselho de Administração das Empresas Públicas, e 
outras instituições superiores do Estado, cuja condição do emprego e manutenção 
do cargo, será a competência e o desempenho;

d) Racionalizar a estrutura ministerial do Governo de Moçambique.

5.4. Em defesa de funcionários públicos eficientes e dignificado Para assegurar 
uma maior eficiência e conferir maior dignidade aos funcionários públicos o MDM 
irá:

- Rever e melhorar as remunerações na função pública, respeitando zelosamente os
critérios estabelecidos nas carreiras profissionais e instituir carteiras 
profissionais;

- Dignificar a função pública, dando garantias de independência política e 
regulamentação do direito de associação de funcionalismo;

- Rever o sistema salarial de modo a valorizar os quadros nacionais, quando 
credenciados com qualificações e experiência profissional reconhecida;

- Rever e melhorar o sistema de recrutamento de quadros de modo a sempre se 
valorizar e dar prioridade na ocupação dos postos vagos à cidadãos nacionais;

- Restruturar o aparelho do Estado de modo a torná-lo mais eficiente e 
funcional, para permitir uma redistribuição mais racional dos quadros e do 
orçamento do Estado;

- Desenvolver uma política de protecção da maternidade e da primeira infância.

- Garantir a valorização das capacidades da mulher no desempenho de qualquer 
actividade e proteger o trabalho feminino.

- Instituir um sistema de abonos de família.

- Desenvolver sistema polivalente de formação profissional que obrigue a 
participação do Estado.

6. Poder Central e Local: Prioridade aos Governos Distritais e às Autarquias 
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Locais.

O MDM é um partido comprometido com o processo de democratização e 
descentralização e defende a ampliação do papel dos municípios e das povoações,
direito constitucional que merece ser respeitado e implementado o mais depressa 
possível.

Defende ainda a descentralização de fundos dado que actualmente 67% dos recursos
do Estado são geridos ao nível central, as províncias possuem 30% e os distritos
apenas 3%.

O MDM entende que este mecanismo de distribuição de Orçamento do Estado 
perpectua as assimetrias regionais.

Neste âmbito, o MDM compromete-se a:

- Tornar célere e flexível o processo de descentralização e desconcentração;

- Garantir que mais de 50% do Orçamento do Estado seja alocado as províncias e 
Distritos do País.

6.1. Melhorar o processo de descentralização administrativa e orientar os 
Administradores distritais para as suas funções

O MDM considera que o distrito deve assumir o seu verdadeiro papel nos escalões 
político-administrativos e nas dinâmicas de desenvolvimento.

O MDM defende Governos Distritais liderados por Administradores empenhados e 
profissionais que se concentrem na administracao publicas distritais e locais 
competentes, e que sejam os garantes da regulação e facilitação do 
desenvolvimento local.

Para tal o MDM empenhar-se-á nos seguintes objectivos:

- Acabar com os desmandos cometidos com os fundos públicos, sob a alegação de 
que os Administradores devem promover e liderar iniciativas para promover 
emprego, produzir comida e gerar desenvolvimento.

Estas actividades são da competência dos agentes económicos, competindo aos 
Administradores capacitar a máquina de administração pública distrital para o 
apoio aos parceiros económicos locais;

- Definir mecanismos, prioridades e critérios transparentes no processo de 
concessão e gestão do orçamento de investimento e iniciativa local, dada a 
importância de que se reveste no processo de desenvolvimento local;

- Mobilizar o apoio e consenso político das demais forças políticas para que o 
processo de eleições dos órgãos autárquicos, por enquanto limitado a 43 
autarquias, seja generalizado a todos os municípios e povoações.

6.2. Prosseguir e ampliar a descentralização assente no desenvolvimento 
equilibrado de todas as regiões do país.

O MDM empenhar-se-á na regionalização com os seguintes objectivos de 
desenvolvimento:

- Apresentar à Assembleia da República um projecto de lei-quadro sobre a 
importância do reconhecimento da regionalização, tanto em termos administrativos
como económicos.

- Mostrar como a regionalização tem mais sentido estruturante da sociedade e da 
economia nacional, do que a recente insistência do partido no poder,
em torno do distrito como base do desenvolvimento.

- A questão da regionalização foi, no passado, objecto de diabolização e 
associação a um regionalismo negativo e divisionista.

Porém, o MDM defende que é tempo de a sociedade moçambicana fazer melhor uso da 
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regionalização, no sentido de maximizar o potencial diversificado e plural das 
principais regiões geográficas (Norte, Centro e Sul), compensar as ineficiências
do Estado demasiado centralizado e concentrado na Capital do País, estimulando o
papel catalizador que unidades regionais com economias de escala podem assumir 
no processo de desenvolvimento nacional.

- Valorizar e reconhecer as grandes regiões do País, mediante o estudo e adopção
de um conjunto articulado de providências de natureza global que permitam 
combater a exagerada centralização de poderes na Capital do País e estimular o 
crescimento harmonioso das três principais regiões geográficas e potencialmente 
económicas de Moçambique:

Norte, Centro e Sul.

- As evidências e informações disponíveis sobre o associativismo local mostram 
que a maior parte das associações civis concentram-se nos distritos e 
localidades.

Porém, tais associações carecem de recursos humanos e financeiros para crescer e
operar com efectividade satisfatória.

O MDM encorajará o fomento do associativismo local, com vista a permitir que 
tais Organizações da Sociedade Civil (OSC) contribuam com mais eficiência e 
eficácia no desempenho das suas tarefas e realização dos seus objectivos.

6.3. Apoio financeiro às autarquias locais

A prioridade da descentralização e apoio financeiro e técnico às autarquias 
locais serão geridos através da celebração de protocolos de cooperação que 
compreendam, designadamente:

- Celebrar Contratos-programas nas áreas de reabilitação urbana para a resolução
dos problemas do desordenamento informal, resultante das graves carências de 
infra-estruturas básicas e ausência de políticas e acções de ordenamento e 
planeamento urbano adequado;

- Celebrar Contratos de reequilíbrio financeiro para as autarquias locais em 
situação económica deficitária;

- Definir Contrapartidas, designadamente financeiras, correspondentes à 
transferência de novas competências para autarquias locais;

- Reformular os critérios de orçamentação e alocação de recursos a nível 
central, provincial, distrital e autárquico;

- Permitir que as Autarquias Locais possam prôpor ao Governo Central projectos 
para serem enquadrados no Orçamento do Estado (OE).

6.4. Enquadrar a actividade de fomento autárquico

Uma vez a autarcização generalizada e a administração pública harmonizada, a 
actividade empresarial nas autarquias locais, deve ser amplamente estimulada, 
segundo um enquadramento específico e adequado.

O MDM envidará esforços com vista a:

- Criar um quadro legislativo de referência para as actuações autárquicas e 
municipalizadas;

- Incentivar a função das autarquias locais como instrumentos de desenvolvimento
económico e local.

6.5. Formar, aperfeiçoar e dignificar

A dignificação do exercício do Poder Local pressupõe condições mínimas para o 
funcionamento da Administração Local.

Por isso, o MDM irá:
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- Providenciar o auxílio financeiro aos Governos distritais para que apoiem as 
autoridades dos postos administrativos e localidades na sua capacitação para o 
efectivo exercício das suas funções ao serviço do cidadão;

- Conceder o apoio à reconstrução dos edifícios-sede das administrações dos 
postos administrativos e localidade, começando pelas que se encontram 
manifestamente degradadas e ponham em causa a dignidade do Estado a nível local;

- Realizar acções de formação aos eleitos locais e criação de fluxos de 
informação e comunicação profissional entre a Administração Central e Local;

- Apoiar a introdução de técnicas modernas de gestão, mediante a definição de um
programa nacional para a capacitação, formação e actualização dos funcionários 
autárquicos.

7. Liberdade e Segurança:

Proteger as Pessoas e os Bens Particularmente nos centros urbanos, o povo 
moçambicano tem sido víttima das mais diversas manifestações dos criminosos.

As atitudes criminosas que se registam nas cidades moçambicanas são de vária 
ordem: crimes violentos contra pessoas, crimes contra os bens dos Moçambicanos e
crime organizado.

Os Moçambicanos têm o direito de viver e desenvolver as suas actividades num 
ambiente calmo e seguro livre das ameaças constantes dos criminosos.

A impunidade e deficiente funcionamento da justiça moçambicana que hoje se 
verifica em Moçambique tem dado cobertura e compactuado com a actuação dos 
criminosos, pois estes não sentem, na sua actuação, qualquer receio de serem 
punidos por atentarem contra a vida e contra os bens dos Moçambicanos.

O MDM entende que só será possível garantir aos moçambicanos o sentimento de 
segurança, paz e tranquilidade que o povo merece, com um comprometimento sério 
das instituições responsáveis pela segurança da população, associado a campanhas
de educação para a cidadania.

Deste modo, o MDM entende que é urgente uma acção integrada de forma a reverter 
o actual estado de insegurança e impedir que mais pessoas ingressem para a vida 
criminosa.

Esta acção integrada envolve:

- Revisão do Código penal e demais legislação penal em vigor em Moçambique de 
forma a torná-los mais adequados à realidade actual Moçambicana;

- Divulgação, a nível nacional, das condutas consideradas criminosas pela 
legislação em vigor em Moçambique, bem como as penas que cabem a cada conduta 
criminosa;

- Introdução nas escolas de programas de educação dos mais novos alertando-os 
para os perigos e efeitos nefastos da criminalidade, para as pessoas e para a 
sociedade;

- Revisão e simplificação das normas de processo penal de modo a imprimir 
celeridade na punição dos criminosos, bem como introduzir meios alternativos do 
cumprimento das medidas punitivas de acordo com a natureza do crime cometido;

- Introduzir, para os crimes menos graves, medidas punitivas não privativas de 
liberdade, como por exemplo prestação de serviços para a comunidade, de modo a 
descongestionar as cadeias e contribuir para uma efectiva recuperação do 
criminoso;

- Promover a separação dos reclusos conforme a gravidade dos crimes cometidos de
modo a evitar que os criminosos menos perigosos apreendam técnicas de crimes 
graves com os criminosos mais perigosos;
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- Introdução de programas de recuperação e reintegração dos criminosos na 
sociedade.

Estes programas terão o acompanhamento de técnicos especializados, nomeadamente 
psicólogos.;

- Dotar as instituições responsáveis pelo combate ao crime dos meios materiais, 
técnicos, humanos, etc. necessários para um eficaz e eficiente combate ao crime;

- Reformular a estrutura orgânica e operativa da Policia da República de 
Moçambique (PRM), com áreas bem distintas de actuação: criminalidade grave, por 
um lado, e pequena e média criminalidade, por outro;

- Promover a criação de oportunidades de emprego para os jovens de modo a evitar
que estes ingressem para o mundo do crime;

- Remover todos os obstáculos ao investimento nacional e estrangeiro de forma a 
aumentar a oferta de emprego e com isso evitar o ingresso de mais pessoas no 
mundo do crime;

- Formular estratégias firmes de combate ao desemprego, promoção de autoemprego 
e criação de incentivos aos jovens empreendedores;

- Criar ao nível das instituições responsáveis pela segurança da população um 
quadro funcional e valorizador de competências profissionais, eliminando 
definitivamente critérios assentes na filiação partidária ou outras formas de 
clientelismo dependentes de interesses privados e manipulativos;

- Adoptar medidas que valorizem e estimulem a acção da família, da escola e das 
organizações da sociedade civil no combate a todas as formas de violência e 
possibilitem uma mais perfeita consciencialização, em matéria de liberadades 
fundamentais, deveres e direitos consagrados na Constituição da República.;

- Intensificar a repressão ao crime organizado, a vigilância das fronteiras para
impedir o tráfico de drogas e armas e combater a lavagem de dinheiro, integrando
mecanismos de investigação, ampliando as bases de dados, reforçando a cooperação
internacional;

- Introduzir o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), para agilizar os 
fluxos informativos entre instituições e melhor combater a criminalidade;

- Ampliar o papel de indutor de princípios e práticas policiais a serem 
desenvolvidas pela Academia da Polícia de Moçambique;

- Aumentar o efectivo da Polícia da República de Moçambique, reforçando a sua 
independência e fortalecendo à sua actuação no controlo de fronteiras;

- Criar a Polícia Judiciária de Moçambique, articulando a prevenção e a 
repressão ao crime e fortalecendo os serviços de inteligência e informação;

- Dar início ao processo de integração dos Sistemas de Informações Criminais, 
com a ampliação do Serviço de Informação e Segurança do Estado, em todos os 
níveis;

- Desenvolver a Rede Nacional de Educação em Segurança Pública, exercitando a 
cidadania, com a formação integrada dos profissionais;

- Promover a iluminação pública nos locais públicos;

- Reestruturar a Direcção Nacional das Prisões, criando mais cadeias de 
segurança máxima e investir na formação de agentes prisionais;

- Fomentar o tratamento diferenciado aos presos conforme a gravidade dos 
delitos, reforçando programas de reintegração com ênfase no trabalho e ensino 
dos presos;

- Incentivar a aplicação de penas alternativas, e de programas de justiça 
comunitária;
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- Valorizar os espaços de auscultação junto da comunidade onde o crime foi 
cometido antes da aplicação de penas alternativas ou liberdade condicional;

- Dar início ao processo de auscultação pública visando aferir qual a melhor 
abordagem no tratamento dos deliquentes menores de idade;

- Criar centros que administrem programas de recuperação e reintegração dos 
deliquentes menores de idade na sociedade.

O MDM acredita que com estas medidas e outras que se mostrarem oportunamente 
adequadas é que será possível garantir aos Moçambicanos, a ordem, a segurança e 
a tranquilidade que o nosso povo merece. Este é um dos compromissos que o MDM 
solenemente adopta perante a população moçambicana.

O MDM acredita e tudo fará para construção de uma Comunidade Moçambicana Segura,
Livre e Próspera.

7.1. Prevenir desastres ou catástrofes

Nas útimas décadas, à semelhança do que ocorre noutros países, mercê das 
alterações climáticas, Moçambique tem sido palco de desastres e catástrofes que 
exigem do país a tomada de medidas urgentes de forma a reduzir drasticamente a 
exposição da nossa população a estes desastres e de forma a criar um sistema de 
alerta e protecção da população aquando da ocorrência dessses fenómenos.

O MDM acredita que é possível adoptar-se um sistema integrado de prevenção e 
protecção contra os desastres e catástrofes.

Assim, o MDM compromete-se a:

- Investir nas estações metereológicas nacionais, de modo que, em cooperação com
outras estações meteorológicas regionais ou internacionais, se possa obter 
previsões credíveis e em tempo útil de acidentes naturais a ocorrer no país;

- Melhorar o sistema de informação ao nível interno de modo a que os fluxos de 
informação sobre as previsões cheguem, em tempo útil, às entidades responsáveis 
pela protecção civil da população para que estas por sua vez possam tomar as 
medidas adequadas junto das populações a serem afectadas pelas catástrofes 
naturais;

- Dotar as instituições nacionais responsáveis pela protecção civil da população
de meios para que estas sejam capazes de garantir, em tempo útil, a protecção da
população afectada, minorando assim os danos humanos decorrentes das 
catástrofes;

- Introduzir campanhas educativas de forma a consciencializar a população sobre 
os riscos decorrentes dos acidentes naturais e indicar as medidas a serem 
tomadas imediatamente aquando da ocorrência dos mesmos;

campanhas educativas de forma a alertar a população sobre os perigos das 
queimadas e seus impactos negativos;

- Intensificar a prevenção e preparação para a ocorrência de desastres de forma 
a minimizar os seus efeitos devastadores.;

- Aumentar o número de corporações de bombeiros e entidades afins e dotálos de 
meios formativos e operacionais adequados;

- Propor a aprovação da Lei de Protecção Civil;

- Aprovar o Programa Nacional de Protecção Civil.

8. Progredir, Criar e Distribuir Melhor a Riqueza nacional

O MDM incentivará a criação de riqueza e sua distribuição mais equitativa.

Este é o objectivo primordial da política económica do MDM. Sem o crescimento 

Seite 16



MDM 2009
económico, sem produção efectiva de riqueza, Moçambique continuará a consumir o 
que não produz, o que significa, que não pode distribuir o que não tem.

Não pode haver melhoria duradoura do padrão de vida dos Moçambicanos se o país 
não proporcionar ambiente favorável à criação de postos de trabalho e emprego, 
ou geração de oportunidades inovadoras de produção.

Por isso, o desenvolvimento económico, através da expansão de oportunidades de 
emprego e do trabalho, constitui o cerne da política económica de curto, médio e
longo prazo do MDM.

Esta opção implica apostar no futuro, através do incentivo ao investimento 
produtivo massivo e de mão-de-obra intensiva, ao nível sobretudo da pequena e 
média Empresas.

Esta opção de estratégia económica do MDM distinguese da estratégia assente na 
economia consumista e de investimento não produtivo e financiado pela ajuda 
externa.

O MDM defende a liberdade de iniciativa, a concertação social entre os 
principais actores económicos e a promoção de maior responsabilidade social do 
Estado, incluindo a sua transformação no melhor pagador e cumpridor das suas 
obrigações para com os fornecedores nacionais de bens e serviços.

Portanto, o MDM propõe um modelo de crescimento económico com uma equilibrada 
redistribuição da riqueza e inclusão social.

8.1. Desenvolver a base Produtiva da Economia Nacional

O Governo do MDM defende um desenvolvimento baseado numa economia de mercado e 
aposta na inovação e tecnologias apropriadas com vista a proporcionar uma 
distribuição de riqueza mais justa, estabilidade de preços, redução das 
vulnerabilidades decorrentes de factores internos e externos e incentivo para 
mais investimentos na economia nacional.

Assim, o MDM, irá:

- Estimular a produção nacional e diminuir a dependência externa de forma a 
equilibrar a balança comercial do País;

- Regular os mecanismos de exploração dos recursos naturais nacionais para o 
benefício dos moçambicanos reduzindo a dependência externa e melhorando a 
qualidade de vida de Moçambicanos;

- Desenvolver infra-estruturas, nomeadamente estradas, pontes, rede e fontes de 
abastecimento de água, rede eléctrica, telecomunicações, entre outras relevantes
para impulsionar o crescimento económico;

- Apostar na inovação tecnológica e no desenvolvimento da propriedade industrial
com vista a tornar as empresas nacionais mais competetivas, com marcas 
registadas.

8.2. Política Fiscal e Monetária: racionalizar as despesas públicas, controlar a
inflação e realizar uma descentralização financeira séria e responsável

O MDM defende que políticas fiscais e monetárias eficientes e eficazes são 
fundamentais para garantir estabilidade e o crescimento económico do País.

Assim, o MDM irá:

- Promover o alargamento da base tributária com vista a aumentar de forma 
significativa a contribuição das receitas internas para o financiamento do 
Orçamento do Estado;

- Aperfeiçoar, com os parceiros de cooperação internacional, as formas de 
mobilização dos recursos financeiros para o financiamento ao orçamento do 
Estado;
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- Realizar profundas reformas no sistema de impostos com vista a assegurar a 
redistribuição equitativa do rendimento nacional e eliminar as assimetrias 
existentes;

- Reduzir as taxas aplicadas no Imposto de Rendimento de Pessoas Singulares 
(IRPS) com vista a melhorar o poder de compra do cidadão;

- Reduzir as isenções fiscais sobretudo de bens de consumo como forma de 
aumentar a arrecadação de receitas do Estado;

- Reduzir os impostos sobre consumos específicos de produtos nacionais e 
importados, para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos;

- Assegurar que as empresas públicas e comparticipadas pelo Estado aumentem as 
suas contribuições para as receitas do Estado;

- Desencadear um processo de redução das despesas públicas, através da 
racionalização de gastos correntes de bens e serviços;

- Priorizar a execução de despesas públicas eficazes, nomeadamente a construção 
e manutenção de infra-estruturas sócio-económicas (estradas, pontes, rede de 
abastecimento de água e expansão de redes electrícas);

- Aumentar as alocações do orçamento do Estado destinados aos sectores de Saúde,
Educação, Ciência e Tecnologia;

- Descentralizar a estrutura dos gastos públicos, aplicando mais recursos do 
orçamento do Estado para as Províncias e Distritos;

- Assegurar uma gestão eficiente da inflação (a um digito), uma taxa de câmbio 
estável e competitiva com vista a garantir níveis adequados e sustentáveis de 
reservas internacionais;

- Assegurar e potenciar a supervisão bancária com vista a alcançar um sistema 
financeiro saudável e sustentável;

- Reduzir gradualmente a taxa das reservas obrigatórias com vista a criar mais 
liquidez aos bancos e ao sistema financeiro do País.

8.3. Sector privado: a nossa aposta para criar a riqueza nacional

O MDM consciente da importância estratégica que o sector privado representa na 
criação da riqueza nacional e no desenvolvimento da economia irá:

1. Promover o surgimento de um empresariado nacional jovem, recém-formado, com 
vista ao aumento de postos de trabalho de forma inclusiva e ao aumento de 
rendimentos;

2. Potenciar o empresariado nacional de modo a que este se desenvolva de forma 
sustentável;

3. Criar benefícios e incentivos fiscais para a produção nacional e potenciar a 
indústria nacional emergente;

4. Promover o surgimento de operadores económicos que facilitem o escoamento da 
produção agro-pecuária para os mercados de consumo;

5. Criar incentivos que favoreçam o crescimento sustentável do empresariado 
nacional, com vista a torná-lo competitivo na Região e no Mundo.

Por conseguinte, o MDM irá assegurar processos mais transparentes e abrangentes 
que visem garantir à obtenção de créditos bonificados aos produtores nacionais, 
acesso aos concursos públicos para o fornecimento de bens e serviços ao Estado, 
melhores oportunidades no estabelecimento de joint-venture com investidores 
nacionais e estrangeiros, ao nível interno e externo do país;

6. Reduzir o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) para a taxa de 14%, 
conforme a prática da SADC;
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7. Reactivar, priorizar e modernizar a actividade agrária, particularmente a 
agro-indústria, de modo a aumentar os postos de trabalho, dinamizar o comércio 
rural e a qualidade de vida das famílias;

8. Incentivar o exercício de pequenas e médias empresas com vista a aumentar o 
emprego e crescimento económico;

9. Reduzir ou desarmar, onde for necessário, as taxas sobre combustíveis, para 
estabilidade dos preços de bens e serviços e melhorar o poder de compra do 
cidadão;

10. Garantir celeridade no pagamento dos pedidos de reembolso do IVA e do IRPS 
solicitados pelos contribuintes, evitando a acumulação da divída do Estado para 
com o cidadão;

11. Incentivar a expansão do sistema financeiro para as zonas rurais, promover o
crédito e difundir outras inovações financeiras, tais como a criação de Fundos 
de Desenvolvimento para financiar indústrias e projectos sectoriais e 
específicos na economia;

12. Reduzir a taxa de juros (de redescontos), com vista a incentivar o recurso 
ao crédito bancário para projectos de investimentos de pequenas e médias 
empresas;

13. Intensificar a expansão da rede bancária para as zonas rurais com vista à 
captação das poupanças e concessão de créditos;

14. Reduzir as taxas aplicadas na importação de bens de investimentos para o 
aumento da capacidade produtiva nacional e aumento do emprego;

15. Gerar mais e melhores empregos, por meio da expansão do investimento público
e do estímulo ao investimento privado nos sectores com maior potencial de 
criação de novos postos de trabalho;

16. Incrementar o crédito e o fomento aos micro-empreendimentos, cooperativas, 
associações de pequenos produtores e a outras práticas de economia solidária;

17. Definir mecanismos, prioridades e critérios transparentes para a concessão 
do orçamento de investimento de iniciativa local;

18. Promover o livre empreendimento, a competição económica e a criação de mais 
emprego.

19. Garantir que as empresas privadas possam desenvolver as suas actividades 
livre da influência e dos abusos, por parte do poder político, e que tenham a 
sua voz ouvida no que afecta o seu sector;

20. Assegurar que o sector privado tenha direito a um ambiente de negócios 
aberto, justo e estável.

8.4. Política de rendimentos e de concertação social: aumento dos salários reais
e do emprego Actualmente o emprego constitui, cada vez mais, um grande problema 
social determinando, de algum modo, as possibilidades e limitações dos 
indivíduos se sentirem integrados na sua sociedade de pertença.

Quando não se tem emprego também pode-se considerar que o indivíduo não está 
incluído e há uma factura social que o mesmo paga dentro da sua família ou na 
sua comunidade. Em Moçambique a maior parte da população, em idade 
economicamente activa (PEA), não possui um emprego formal.

Por outro lado, verifica-se uma enorme ausência de articulação entre os sectores
formal, informal e as políticas governamentais de criação de postos de trabalho.

O MDM compromete-se a criar o Programa MOÇAMBIQUE, MAIS EMPREGO PARA TODOS, que 
irá absorver as populações do campo e da cidade para o mercado de emprego, 
aproximando os sectores Privado, Universidades e a Sociedade.

Seite 19



MDM 2009
Nesta área, o MDM irá:

- Criar zonas francas de modo a atrair, para diferentes pontos do país, 
pequenos, médios e grandes investimentos estrangeiros e nacionais, criando 
postos de trabalho;

- Definir critérios do que se deve considerar actividade económica informal e, 
em função disso, proceder à sua formalização de modo a funcionar dentro dos 
padrões legais de emprego formal;

- Abrir linhas de crédito bancário para abertura de pequenas e médias empresas 
para jovens e cidadãos em situação de desemprego prolongado;

- Abrir linhas de crédito bancário para o financiamento de abertura de pequenas 
e médias empresas de tipo:

“EMPRESA JOVEM”, “EMPRESA FAMÍLIA” e “EMPRESA AMIGO”;

- Diminuir a taxa fiscal para pequenos e médios investidores de modo a que se 
sintam atraídos/estimulados a investir dentro de Moçambique;

- Criar tecnologias de baixo custo e adequadas ao contexto nacional para uso e 
aumento da produtividade nas áreas económicas e sociais;

- Abrir um leque de oportunidades de emprego para as mulheres, quer na 
agricultura comercial, quer em actividades não-agrícolas, de modo a aumentar a 
mobilidade feminina para fora da agricultura;

- Ao nível do relacionamento intersectorial, definir um programa entre as 
universidades e o sector privado para o aproveitamento de “novos candidatos” de 
jovens e “cérebros” em formação e recém-formados para as médias e grandes 
empresas;

- Criar um programa de reconhecimento, estímulo e incentivo para entidades 
individuais e colectivas relevantes que contribuam para a criação de mais postos
de trabalho.

O MDM vai dar tratamento de preferência a pequenas e médias empresas que, no 
contexto do trabalho formal, empregam a maior parte da População Economicamente 
Activa.

Assim, o MDM irá:

- Fazer o levantamento e incentivo, ao nível nacional, de pequenas e médias 
empresas para conhecer a sua situação de forma a contribuir para o aumento da 
sua produtividade;

- Incentivar a abertura de novos negócios e facilitar o acesso ao crédito para 
gerar mais postos de empregos e melhorar a renda familiar;

- Promover e estimular a legalização das empresas formais, de modo a garantir 
maior segurança ao trabalhador bem como aumentar a base tributária;

- Desburocratizar e tornar célere o processo de abertura e legalização de 
empresas;

O MDM está, igualmente, ciente de que para impulsionar a criação de empregos 
remunerados, Moçambique precisa de investimento directo estrangeiro nas 
indústrias de mão-de-obra intensiva e não limitar-se a mega-projectos 
industriais de capital e energias intensivos, que não absorvem muita 
mão-de-obra.

O sector doméstico industrial de Moçambique é na generalidade muito pequeno, 
concentrando-se em produtos alimentares de baixa tecnologia e qualidade, 
incluindo bebidas e corte de madeiras.

Aproveitando-se do potencial existente, neste sector, o MDM irá:
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- Promover a diversificação para a produção manufactureira (intensiva em 
mão-de-obra) para o consumo interno e para a exportação, o que irá atrair o 
investimento
directo estrangeiro necessário à criação de empreendimentos de mão-de obra 
intensiva;

- Promover indústrias com maior aproveitamento de recursos naturais de que o 
País mais dispõe;

- Encorajar uma definição diversificada do salário em função não somente dos 
graus académicos mas também do desempenho e da produtividade.

A progressão salarial e na carreira profissional constituirão a base fundamental
de justiça laboral para o MDM;

- Encorajar o pagamento do IRPS (Imposto sobre o Rendimento da Pessoa Singular) 
procurando evitar que o mesmo tenha um impacto negativo no rendimento real do 
trabalhador.

O MDM, defende que parte dos gastos que o trabalhador tem com as despesas 
sociais e outras nomeadamente, assistência médica e medicamentosa, propinas e 
material escolar, juros do crédito para habitação, seguros de vida e de 
viaturas, doações às  instituições de caridade e outras sejam deduzidas no fim 
de cada ano económico no IRPS de modo a minimizar a redução do rendimento real 
do trabalhador.

O MDM propõe-se ainda a:

- Dar continuidade à recuperação do salário mínimo com aumentos acima da 
inflação e acentuar o crescimento de empregos formais;

- Definir uma política de recuperação do poder de compra do salário mínimo, 
através da comissão quadripartida, formada por governo, empresários, 
trabalhadores e aposentados;

- Democratizar as relações de trabalho, com a aprovação da Reforma Sindical e 
encaminhamento do debate sobre a actualização da lei do trabalho, com garantia 
dos direitos fundamentais dos trabalhadores;

- Ampliar as oportunidades de inserção de jovens, mulheres e incluindo 
trabalhadores com mais de 40 anos no mercado de trabalho.

8.5. Agricultura: Sector Prioritário

Não obstante ao facto de a agricultura ter sido, até aqui, considerada como a 
base de desenvolvimento de Moçambique, nos últimos 34 anos, assistimos a uma 
decadência e quase desaparecimento do sector agrícola e as políticas do actual 
governo mostraram-se ineficazes ou pouco consistentes à nossa realidade e às 
necessidades do nosso desenvolvimento.

Se há 20 anos atrás Moçambique despendia algumas dezenas de milhões de dólares 
na importação de alimentos hoje, em virtude do aumento dos preços de alimentos, 
no mercado internacional e da ausência de uma política agrícola eficaz, gasta 
dez vezes mais na importação dos mesmos alimentos.

Actualmente, Moçambique passou a importar os produtos agrícolas (milho, arroz, 
tomate, cebola, etc.) de que era produtor tradicional.

Portanto, consciente deste cenário e do facto de a agricultura empregar a maior 
parte da nossa população, o MDM pretende introduzir reformas profundas na 
abordagem que o governo tem dado até ao momento à agricultura e para o efeito 
adoptar as seguintes acções:

- Promover o desenvolvimento da agricultura nacional com ampliação da renda e 
cidadania no campo, gerando um ambiente de produção e trabalho que garanta a 
ampliação da renda agrícola, oferta adequada de alimentos e geração de divisas e
mais postos de trabalho, com preservação dos recursos ambientais.
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- Ampliar os recursos de crédito rural para o financiamento da produção 
agropecuária, com custos e prazos adequados à realidade do sector;

- Promover à universalização do crédito e políticas diferenciadas aos 
agricultores familiares, em todas as regiões, promovendo a diversificação da 
produção da agricultura familiar;

- Rever a política agrícola em vigor dotando o país de uma política agrícola 
mais integrada com as outras componentes de desenvolvimento de modo a tornar o 
desenvolvimento da agricultura mais amplo, massivo e de qualidade;

- Dar prioridade à mecanização da agricultura, ao nível do sector privado e 
familiar;

- Promover o desenvolvimento da agricultura nacional com ampliação da renda dos 
cidadãos camponeses promovendo, simultaneamente, o sector agroindustrial e 
comercial;

- Incentivar a produção agrícola do pequeno camponês, estabelecendo os linkages 
entre os insumos, a produção e a comercialização dos excedentes agrícolas, 
contribuindo para gerar um ambiente de produção e trabalho que garanta o aumento
da renda familiar do agricultor, oferta e segurança alimentar e geração de 
divisas;

- Resolver a problemática do crédito para financiamento da produção 
agropecuária;

- Desenvolver, em consulta com os actores - chave, uma Politica Nacional para o 
Desenvolvimento da Agricultura, para resolver as questões que emperram o 
desenvolvimento do sector;

- Reconhecer a diversidade rural de Moçambique, nos seus aspectos ambientais, 
sociais, culturais e económicos, que exigem políticas públicas específicas para 
distintas regiões, incluindo as políticas do género e juventude na agricultura;

- Orientar a acção do Governo para uma melhor integração da actividade agrícola 
no processo de desenvolvimento económico e o reforço da multi - funcionalidade 
do sector, articulando a protecção do ambiente, o ordenamento do território, a 
gestão dos recursos naturais com especial realce para a optimização da 
utilização da água, a segurança alimentar, a criação / manutenção de empregos e 
o aumento da produção e da qualidade.

A integração das actividades agrícolas e não – agrícolas será optimizada, com 
base na exploração sustentável dos recursos naturais, humanos e económicos.
Neste âmbito, o MDM irá:

- Introduzir sistemas modernos de irrigação que irão aumentar de forma 
significativa a diversificação das culturas, em particular no domínio da 
horticultura com impacto no abastecimento regular do mercado;

- Definir o ordenamento das bacias hidrográficas;

- Prosseguir com importantes projectos em curso e/ou em fase de arranque;

- Incentivar a produção nacional de sementes melhoradas, fertilizantes e todo o 
tipo de insumos agrícola;

- Aumentar o financiamento na área de investigação agrária com vista a imprimir 
um novo dinamismo no sector agrícola.

Para a concretização desses objectivos as intervenções deverão articularse de 
forma complementar em torno dos seguintes eixos:

1. Por meio de um plano estratégico de desenvolvimento agrícola de longo prazo 
(horizonte 2020) e um plano de acção de desenvolvimento agrícola de médio prazo 
(horizonte 2015);

2. Através da Gestão, de forma durável, os recursos naturais – hídricos, 
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fundiários e biológicos - visando a intensificação e a diversificação da 
produção agrícola, nomeadamente no reforço das infra-estruturas e das 
capacidades de gestão das comunidades rurais, no quadro do ordenamento das zonas
agro – ecológicas e do fomento do sistema agro – florestais;

3. Por intermédio da Valorização dos produtos agrícolas, pelo reforço das 
actividades de conservação, transformação, comercialização e promoção, de forma 
integrada, das actividades rurais geradoras de rendimento;

4. Através do Reforço dos serviços de extensão e de investigação / 
desenvolvimento, com base na abordagem de produção e protecção integrada na 
articulação inter-sectorial e orientada para:

a) O reforço da ligação entre a investigação / desenvolvimento e a extensão / 
vulgarização;

b) O desenvolvimento de uma capacidade de prestação de serviços especializados;

c) A análise das componentes sócio - económicas dos sistemas de produção, 
assente numa forte articulação entre os serviços públicos, privados e 
comunitários.

Outras actividades geradoras de rendimento serão promovidas no seio das 
comunidades rurais, através do incentivo à criação de uma rede de associações e 
de micro e pequenas empresas em domínios como:

- A defesa e conservação do ambiente;

- A animação sócio cultural,

- A execução e gestão de infra-estruturas comunitárias;

- A promoção de mutualidades

- O artesanato local,

- A transformação, embalagem e comercialização,

- A pesca artesanal,

- O turismo rural.

O MDM entende que o objectivo da nossa agricultura é produzir para garantir a 
segurança alimentar e diminuir a importação de alimentos.

Assim, o MDM se compromete a levar a cabo um profundo debate nacional, 
envolvendo todas as forças vivas da sociedade e actores sociais e económicos 
afins para a definição de uma estratégia de médio e longo prazos.

8.6. Desenvolvimento Rural: Monetarizar e Modernizar a Economia Rural

Politicas e acções viradas ao meio rurail visando o seu desenvolvimento 
significam, em primeiro lugar, dar a devida atenção a base, na qual reside a 
grande maioria (mais de 70%) da população moçambicana.

Iniciativas e políticas de desenvolvimento rural, até aqui, não surtiram efeitos
desejados no concernente à criação de bases sustentáveis de criação de riqueza e
de combate à pobreza.

Um dos factores que tem contribuído para esse fracasso é a não relação e 
articulação entre a economia nacional (macro) e a economia rural (micro); falta 
de incentivos fiscais para alargar os investimentos, em diferentes sectores, 
fora do meio urbano e ausência de uma estratégica clara para fazer face as suas 
adversidades.

Para o MDM, o desenvolvimento rural centrar-se-á, fundamentalmente, na 
valorização da visão e interesses das comunidades.
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Assim, o MDM irá, neste âmbito:

- Criar um banco de dados sobre as potencialidades sócio-económicas, naturais e 
culturais existentes nas zonas rurais com vista a facilitar as actividades dos 
agentes económicos interessados em investir nas respectivas zonas e de outros 
actores ou parceiros de desenvolvimento;

- Construir infra-estruturas sociais e económicas para atrair recursos humanos e
técnicos bem como investimentos públicos e de iniciativa privada para dinamizar 
o meio rural;

- Aprovar na Assembleia da República um orçamento virado, especificamente, para 
o Desenvolvimento Rural;

- Estimular uma “ nova agricultura” com o surgimento de fileiras competitivas, 
incluindo a prestação de serviços, em especial o turismo rural, em particular 
através da articulação com o processo de desenvolvimento de parques naturais e 
de valorização dos recursos ambientais e conservação da natureza.

Neste sentido, serão reforçadas as acções nos domínios da formação, da extensão 
rural e do crédito, visando criar novas oportunidades e reduzir os 
desequilíbrios no acesso aos recursos.

O desenvolvimento do sector do turismo abre novas perspectivas à produção agro –
pecuária. Assim, o MDM irá:

- Promover a melhoria da qualidade e do circuito de comercialização e o reforço 
da capacidade empreendedora dos produtores agro-industriais.

8.6.1. Desenvolvimento rural numa perspectiva integrada: Estado, Sector Privado 
e as comunidades

É do entendimento do MDM que deve haver um desenvolvimento integrado das 
comunidades rurais.

Tal desenvolvimento deve ter como base uma participação alargada e efectiva das 
comunidades e a responsabilização dos respectivos beneficiários na definição de 
todo o processo do desenvolvimento rural sustentável.

Para o efeito o MDM irá:

- Estabelecer um ambiente socio

- económico e político favorável, através do reforço das infra-estrutras de 
abastecimento de água e saneamento, vias de acesso, electrificação rural, saúde,
etc; do desenvolvimento dos serviços de promoção e apoio adaptados (factores de 
produção, micro - crédito, formação, comercialização);

- reforço da capacidade empreendedora dos produtores agrícolas; da criação de 
empresas e de associações de produtores;

- da formação /capacitação dos produtores e o estímulo à profissionalização dos 
trabalhadores da agricultura moderna;

- do reforço da capacidade de seguimento e avaliação, incluindo as estatísticas 
sectoriais; a qualidade e a segurança da cadeia alimentar;

- Garantir a Segurança Alimentar e Nutrição, incluindo o desenvolvimento de 
sistemas de alerta e de intervenção rápidos, com base num sistema de informação 
para a segurança alimentar;

- a complementaridade entre os projectos de investimento e as acções de 
protecção, em particular para as camadas mais vulneráveis da população.

Nesta perspectiva, os programas de emprego público, designadamente através das 
frentes de alta intensidade de mão-deobra, utilizados na luta contra a pobreza 
serão desenvolvidos de forma a garantir a articulação entre as necessidades de 
garantir um rendimento estável, a curto prazo, e a problemática de 
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desenvolvimento rural global, a longo prazo, com vista a se estabelecer uma base
para o  desenvolvimento económico sustentável, em particular para as populações 
rurais mais pobres.

Para garantir a rentabilidade dos investimentos e a consolidação do 
desenvolvimento rural serão, desenvolvidas as seguintes acções:

- Ampliação do sistema de gestão fundiária, em estreita articulação com a 
política de ordenamento do território;

- Reforço dos serviços financeiros rurais;

- Elevação das capacidades técnicas dos serviços públicos, da sociedade civil e,
sobretudo, dos beneficiários;

- Informação e a extensão para uma verdadeira participação e responsabilização.

8.7. Pescas: Apostar no desenvolvimento sustentável da actividade pesqueira.

Moçambique tem um litoral vasto e um canal de águas quentes e é um país 
privilegiado em termos de fauna marinha e vários são os rios que desaguam no seu
mar: Save, Limpopo, Zambeze e Rovuma bem como existem dentro do país muitos 
lagos dentre os quais o lago Niassa.

Todos estes recursos proporcionam um potencial em pescarias lacustres e fluviais
enormes.

Para o bom aproveitamento destas riquezas o MDM vai:

- Apostar na construção e manutenção de embarcações não só para pescaria como 
também para navegação;

- Formar recursos humanos de modo a corresponder a esse desafio;

- Reforçar a fiscalização das suas águas interiores e oceânicas de modo a 
defender-se da pirataria internacional;

- Implementar um sistema de quotas que permitam gerir razoavelmente os recursos 
marinhos, fluviais e lacustres;

- Implementar critérios de concessão de licenças para a exploração pesqueira 
baseados na capacidade económica, financeira e de boa gestão e no respeito pelo 
meio ambiente;

- Dar continuidade às acções e programas que visam reorganizar a cadeia 
produtiva da aquicultura e pesca, para fazer de Moçambique um dos maiores 
produtores mundiais de pescado;

- Aprofundar o processo de inclusão social e económica dos pescadores 
artesanais, especialmente as acções de assistência técnica, crédito, subvenção 
ao óleo e diesel, comercialização e direitos sociais;

- Implementar políticas que visem atrair mais investimento estrangeiro para a 
pesca artesanal e semi-industrial com vista a gerar mais postos de emprego e 
melhorar as receitas do Estado;

- Encorajar as parcerias entre o sector privado nacional e estrangeiro no 
desenvolvimento sustentável e rentável da actividade pesqueira.

8.8. Viabilizar o Comércio e a Indústria Nacional: Apostar na Iniciativa Privada

A adesão de Moçambique à Organização Mundial do Comércio (OMC) vem obrigando o 
país a um esforço considerável de revisão legislativa com vista à adequação das 
regras do comércio interno e externo às regras desta organização planetária.

O MDM continuará o processo de adequação e de modernização da legislação 
comercial.
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Tal processo irá no sentido de uma maior liberalização, simplificação e 
facilitação, tanto das actividades de comércio interno como externo.

O MDM fomentará a criação de um sector comercial moderno e organizado, através 
de conveniente regulação e regulamentação do mercado interno e da promoção da 
concorrência, bem como do reforço da capacidade humana e institucional.

O paradigma de desenvolvimento industrial deverá sofrer alterações para ter em 
conta o novo contexto mundial ditado pela globalização.

A produção industrial para o mercado internacional particularmente nos segmentos
intensivo em mão de obra de baixo custo, como confecções, calçados entre outros 
tornou-se mais problemática com a liberalização introduzida recentemente pela 
OMC que facilitou o acesso de países altamente competitivos aos grandes mercados
consumidores.

Esta situação interpela uma nova política industrial.

Por outro lado, o incremento do turismo e dos serviços poderá ter um efeito 
induzido significativo em certo tipo de produção industrial, nomeadamente a 
construção civil, bens alimentares e bebidas.

Assim o MDM procederá à revisão da política industrial no âmbito da discussão e 
aprovação do novo Estatuto Industrial.

No quadro desta revisão será dada atenção especial ao novo contexto de 
competitividade internacional criado pela liberalização do comércio, à 
importância estratégica da a economia de uma produção industrial virada para 
exportação, e ao tipo de produção industrial e seu aumento induzido pelo 
incremento do turismo e dos serviços.

Para complementar o acima exposto, o MDM irá:

- Aprimorar a política Industrial e de Inovação com ênfase para os sectores de 
biotecnologia, energias renováveis, tecnologia de informação e comunicação;

- Apoiar a reconstrução de sectores industriais destruídos ou falidos devido a 
vários factores históricos políticos e de gestão;

- Criar em cada província Centros de Inovação e Desenvolvimento de Empresas, 
para promover o espírito empreendedor;

- Aprofundar o conceito de “Empresariado Nacional” com novos indicadores de 
desdobramento e expansão para o “Empresariado Provincial” e “Empresariado 
Local”;

- Melhorar o ambiente de negócios simplificando a legislação para abertura de 
empresas e legislação sanitária e ambiental;

- Construir um Pólo Petroquímico e uma Siderúrgica na região centro ou norte do 
país;

- Garantir o fornecimento do gás que viabilize a construção e a operação da 
Siderúrgica;

- Apoiar à construção de sectores industriais como a indústria naval, 
especialmente para viabilizar o transporte fluvial;

- Simplificar os mecanismos de acesso a programas de Inovação por meio de 
incentivos fiscais previstos por lei e pelos Fundos Sectoriais de Ciência e 
Tecnologia;

- Fortalecer os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento para empresas;

- Simplificar a legislação de abertura de empresas;

- Aprofundar a política nacional para micro, pequena e média empresas que 
estabelece tratamento diferenciado em matéria de crédito, acesso à tecnologia e 
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mercado e às exportações.

8.8.1. Comércio: Incentivar uma Rede Comercial na Base da Concorrência Leal

1. Incentivar o comércio externo impulsionando a expansão e crescimento de 
indústrias inovadoras de exportação;

2. Reforçar a capacidade institucional do Instituto de promoção das exportações 
(IPEX) e da Marca Moçambique.

8.9. Valorizar e Diversificar os Recursos Naturais

O MDM considera Moçambique uma potência energética e mineira e, como tal, 
deverá:

- Consolidar o novo modelo do sector eléctrico, mantendo os investimentos na 
expansão da geração e transmissão de energia eléctrica;

- Concluir o estudo de impacto ambiental para a construção das Barragens de 
Mpanda Ncua e Moamba Major, com respeito às normas ambientais;

- Prosseguir na extensão das linhas de transmissão, que interligam o país, 
privilegiando as zonas rurais, peri-urbanas e as zonas de expansão industrial;

- Dar continuidade ao fomento do potencial de fontes alternativas;

- Introduzir o Programa Luz para Todos, garantindo à totalidade dos moçambicanos
o acesso à electricidade;

- Manter investimento crescente na prospecção, exploração e produção de 
petróleo, garantindo a manutenção e ampliação da auto-suficiência.

Iniciar a construção da Refinaria de Nacala-a-Velha e uma refinaria na região 
centro;

- Dar prioridade à criação de novas oportunidades na exploração e produção de 
gás natural, visando, a curto prazo, a independência dessa fonte energética, 
ajustando a produção às necessidades nacionais, por meio da gestão planeada dos 
recursos gasíferos;

- Continuar os investimentos na expansão da malha de gasoduto;

- Consolidar os pólos de biocombustíveis – etanol e biodiesel incentivando a 
formação de cadeias produtivas, que reunirão a agricultura familiar e comercial,
o sector de máquinas e equipamentos para refinarias, além do desenvolvimento de 
pesquisa em sementes, cultivos e novas gerações de biocombustíveis e derivados.

Incentivar a exportação da tecnologia de biocombustíveis para a Europa e outras 
regiões;

- Introduzir novos mecanismos de apoio à produção de biodiesel;

- Consolidar os programas de aumento da eficiência energética, fomentando a 
adopção de tecnologias mais eficientes nos carros, motores, electrodomésticos 
etc.

Criar estímulos à repotenciação de antigos empreendimentos hidroeléctricos e 
instituir programas de conscientização, capacitação e acesso à informação dos 
benefícios ambientais, sociais e económicos relativos às medidas do uso 
eficiente de energia;

- Fortalecer e modernizar a gestão do Estado sobre os recursos minerais e aos 
levantamentos geológicos e aerogeofisicos para a descoberta de novas jazidas nas
áreas com grande potencial, criando vantagens comparativas para a atracção de 
investimentos nacional e estrangeiro;

- Dar maior competitividade à indústria mineira, através de programas de apoio 
financeiro - tecnológico para a verticalização e agregação de valor à produção 
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mineira, a organização e formalização da actividade extractiva mineira, a 
estabilidade jurídica das concessões governamentais, minimizando os impactos 
ambientais no sector;

- Aumentar a capacidade de produção e distribuição de energia eléctrica através 
de construção de centrais hidroeléctricas e geradores de energia eléctrica;

- Avaliar a viabilidade do Projecto Mpanda Mcua para o rio Zambeze;

8.10. Sector Empresarial Público: Rentabilizar o que Subsiste e Consolidar
o que for Relevante

Em defesa da eficiência, rentabilidade, profissionalismo e transparência, sempre
que se julgar pertinente, o Estado poderá transformar as empresas públicas em 
empresas de capitais mistos, detendo o Estado a posição de accionista 
maioritário.

O MDM irá dar prioridade a:

- Terciarização dos serviços para os quais o Estado não esteja vocacionado sem 
descurar da responsabilidade do Estado de prestar determinados serviços de 
carácter social;

- Revisão da legislação que regula o funcionamento das empresas públicas de modo
a ajustá-lo ao contexto actual da nossa economia e aos desafios da actual 
conjuntura internacional, conferindo às empresas públicas uma maior eficiência, 
rentabilidade, profissionalismo e transparência;

8.11. Turismo: Aproveitar e Rentabilizar as Nossas Potencialidades

- Maximizar as potencialidades existentes do ponto de vista natural e da 
biodiversidade para a definição de uma política moderna na área do turismo de 
modo a que este sector se torne numa das mais importantes bases de 
desenvolvimento de Moçambique;

- Prosseguir na estratégia de aumento e diversificação dos produtos turísticos 
de qualidade, contemplando e respeitando a diversidade cultural, os recursos 
naturais e as diferenças regionais do país;

- Consolidar a imagem de um país moderno, diversificado, hospitaleiro e 
competitivo internacionalmente, valorizando a Marca “Produzir Moçambicano” e 
buscando aumentar a inserção do país no mercado turístico internacional;

- Imprimir maior dinâmica na implementação da actual estratégia nacional do 
turismo.

8.12. Transportes e Comunicações: Investir em Infra-estruturas

8.12.1. Viabilizar os transportes rodoviários e ferro-portuário

A extensão territorial de Moçambique e a localização dispersa da sua população 
requer uma politica de transportes capaz de atingir todas as regiões, 
localidades
e comunidades do país.

O MDM compromete-se a construir o corredor de Moçambique.

Trata-se de construção de uma via-férrea e rodoviária que irá ligar todo o país 
a partir do Norte, Centro e Sul.

O MDM irá, igualmente:

- Consolidar e dinamizar a planificação estratégica de longo prazo, vinculada à 
integração regional, nacional e da SADC, associada ao combate às desigualdades 
regionais e sociais e ao desequilíbrio ambiental;

- Concluir obras de recuperação e ampliação de outros eixos estruturais de 
escoamento de carga e passageiros;
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- Expandir a infra-estrutura ferroviária: continuar as obras em curso e aumentar
a capacidade das ferrovias existentes;

- Expandir a infra-estrutura portuária: continuar as obras dos principais 
portos, responsáveis pela maior movimentação de carga do país, dando-lhes maior 
capacidade, segurança e eficiência;

- Modernizar infra-estruturas aeroportuárias dos Aeroportos da Beira, Quelimane,
Nampula, Tete e Pemba dandolhes maior capacidade, segurança e eficiência no que 
se refere ao transporte de cargas e passageiros, especialmente no suporte ao 
turismo;

- Desenvolver e implementar um novo modelo de gestão, com controlo social e 
avaliação de desempenho na área portuária e nas hidrovias;

- Reabilitar as linhas-férreas Quelimane-Mocuba e Cuamba-Lichinga e iniciar a 
construção do ramal Mocuba-Malawi e outras onde se achar conveniente;

- Iniciar o processo de reabilitação do Portos de Pebane, Chinde e melhorar o 
desassoreamento do Porto da Beira com vista a assegurar maior movimentação de 
carga na região, conferindo-lhe uma maior capacidade, segurança e eficiência;

- Continuar os esforços de modernização das infra-estruturas aeroportuárias: com
ampliação dos principais aeroportos Moçambicanos, provendo-lhes maior 
capacidade, segurança e eficiência no que se refere ao transporte de cargas e 
passageiros, especialmente no suporte à industria do turismo;

- Construir terminais rodoviárias nos principais centros urbanos 
transformando-os em autênticos cartões-de-visita;

- Desenvolver uma gestão profissional nos sistemas rodoviários, ferroviário, 
portuário e hidro-viário;

- Unificar o trabalho das agências reguladoras de transportes e comunicações, 
eliminando a proliferação dos Institutos dentro do sector;

- Aumentar uma fiscalização da actividade do transporte rodoviário;

- Clarificar a política de assistência técnica ao equipamento do transporte 
rodoviário;

- Definir uma nova política para o transporte público urbano com prioridade para
as grandes cidades do país;

- Melhorar a segurança no transporte ferroviário de pessoas e bens;

- Tornar efectiva a liberalização do sector da aviação civil;

- Harmonizar as políticas sectoriais de transportes, correios e telecomunicações
para responderem aos esforços do desenvolvimento nacional com prioridade para as
zonas rurais.

- Encorajar as parcerias público-privadas (com o envolvimento dos governos 
Autárquicos) para melhor gerir os transportes de passageiros nas cidades e 
periferias urbanas.

- Contribuir para a criação de facilidades de crédito bancário e incentivos 
fiscais para que os operadores privados de passageiros possam substitur as suas
frotas de autocarros por viaturas de maior capacidade e comodidade dos cidadãos;
reduzindo deste modo o tráfego rodoviário, melhorando a segurança dos cidadãos e
aumentando a rentabilidade dos operadores privados.

- Conceder incentivos fiscais e contribuir para a criação de facilidades de 
crédito bancário que estimule o surgimento de mais operadores privados no 
transporte de bens e pessoas nas cidades e no campo e entre o campo e a cidade.

8.12.2. Maximizar as Potencialidades na aérea das telecomunicações
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No domínio das telecomunicações a política do MDM visa a melhoria da oferta para
o consumidor final e como filosofia substancial a liberalização do mercado, ou 
seja, o estabelecimento duma plena concorrência no sector;

Nesta área, o MDM irá:

- Incentivar os operadores no acesso às comunicações, expandindo-as para as 
zonas rurais, num processo de convergência tecnológica, incentivando a criação 
de sistemas de comunicação, circulação e de acesso aos conteúdos pela população;

- Criar um banco de dados, em cada província e ao nível nacional, de informação 
alargado sobre as zonas rurais em articulação com o Instituto Nacional de 
Estatística;

- Fortalecer as radiodifusões públicas e comunitárias, as TV’s, a inclusão 
digital, as produções regionais e independentes e a competitividade no sector;

- Implementar a liberalização do sector nos termos da Política de 
Telecomunicações.

8.13. Desenvolvimento Regional

O MDM reconhece a persistência das assimetrias regionais do ponto de vista do 
desenvolvimento sócio-económico.

Com vista a um maior equilíbrio, o MDM compromete-se a:

- Elaborar e aprovar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, 
dinamizando as economias regionais, fortalecendo a base social e respeitando a 
diversidade regional;

- Continuar a reconhecer a existência de regiões menos dinâmicas e com precárias
condições sociais em todas as macro-regiões do país, sem deixar de actuar nas 
áreas com padrão macro-regional de desigualdade;

- Aprovar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, garantindo maior 
financiamento das políticas de desenvolvimento regional e a selecção dos 
melhores investimentos para aumentar a competitividade das economias locais;

- Aperfeiçoar e acelerar a implantação do Plano de Desenvolvimento do Vale do 
Zambeze;

- Implantar obras de infra-estrutura estratégicas para sustentar o 
desenvolvimento provincial e regional;

- Ampliar a capacidade de navegação do rio Zambeze de Tete ao Chinde e construir
o porto do Chinde.

9. Bem-Estar, Solidariedade e Moralização da Sociedade

Os moçambicanos têm direito a uma vida melhor e justa redistribuição da riqueza 
naciona.

A riqueza nacional é criada pelos cidadãos e por isso a eles deve destinar-se, 
por eles deve repartirse com justiça e harmonia.

Todos os trabalhadores têm à propriedade, meios dignos de sustento e 
oportunidades de acesso a formas de protecção pessoal, familiar e social 
efectivas. O MDM lutará contra a indiferença e pelo fim da indigência, da fome e
da pobreza, provocada pelos obstáculos ao aproveitamento de oportunidades, 
sub-aproveitamento e desvalorização dos recursos naturais e humanos nacionais.

9.1. Política de Saúde: Massificar, Sim, Mas Com Qualidade Reconhecendo o 
alargamento da rede sanitária, o MDM compromete-se em garantir uma saúde para 
todos e de qualidade.

Assim, o MDM compromete-se a:

Seite 30



MDM 2009

- Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de Saúde, pública e inclusiva, com 
controlo social, como instrumento de identificação das necessidades da 
população,
atendimento ao interesse público e combate à corrupção;

- Organizar as acções e serviços em rede nacional única e integrada de atenção
à saúde;

- Introduzir e universalizar o cartão do Utente do Sistema Nacional de Saúde e 
informatizar o acesso e os atendimentos;

- Assegurar a universalização do acesso às acções e serviços de atenção básica, 
por meio de equipas de saúde da família e das unidades básicas de saúde nos 
bairros;

- Criar Centros de Atendimento Especializado de média complexidade, para 
assegurar o tratamento completo dos utentes do Sistema Nacional de Saúde.

Estes Centros irão realizar consultas especializadas, exames, serviços de 
reabilitação com fornecimento de próteses, pequenas urgências e cirurgias 
electivas que não necessitam de hospitais ou pronto-socorros e distribuição de 
medicamentos excepcionais;

- Introduzir o Moçambique Sorridente.

Trata-se de um programa que visa ampliar a rede de Centros Especializados em 
tratamento dentário no país, virado para crianças e jovens;

- Criar Hospitais Universitários nas cidades de Maputo, Beira e Nampula;

- Criar o TELESAÚDE, permitindo que equipas de saúde, de qualquer parte do país,
falem com centros de especialidades do Sistema Nacional de Saúde e dos Hospitais
Universitários para discutir casos clínicos e demais procedimentos, aumentando a
eficiência na gestão, evitando o transporte de pacientes e eliminando gastos 
desnecessários;

- Introduzir e ampliar o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
estendendo, com o apoio das Forças Armadas e para militares, o atendimento em 
regiões de difícil acesso;

- Privilegiar e implementar uma Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 
considerando os princípios de universalidade e da integralidade, com prioridade
para o acesso aos medicamentos de alto custo;

- Fortalecer e ampliar as acções preventivas das doenças sexualmente 
transmissíveis e do HIV, ampliando o acesso aos preservativos e às acções 
educativas, bem como garantir o acesso aos anti-retrovirais, fortalecendo a 
capacidade nacional de produção desses medicamentos.

Para o efeito o MDM irá instalar uma fábrica de anti-retrovirais;

- Incentivar acções de modernização e ampliação da capacidade instalada e de 
produção dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais.

- Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e industrial sustentável, 
para a auto-suficiência na produção de matéria-prima para vacinas, medicamentos 
e equipamentos, e a melhoria de diagnósticos e tratamentos para a redução de 
custos no tratamento de doenças;

- Propor a Assembleia da Republica a aprovação da Lei que regula a Medicina 
Tradicional dada a sua importância e o numero de cidadãos que dela usufruem;

- Garantir a SEGURANÇA ALIMENTAR PARA TODOS como o mais importante mecanismo de 
prevenção da doença, sobretudo para as populações pobres ou as mais carenciadas;

9.2. Desenvolvimento social: transferências sociais para as famílias
carenciadas
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Uma politica eficaz de desenvolvimento social é aquela que garante o não retorno
de grupos sociais vulneráveis a situação inicial de pobreza e / ou de falta de
liberdade de escolha.

O MDM vai promover políticas mais realistas e virada para as necessidades de 
desenvolvimento e de melhoria das condições de vida dos cidadãos, com programas 
de criação de emprego.

O MDM como governo comprometese a levar a cabo um programa de integração social,
Bolsa-Família, com vista a combater à fome, a pobreza e as desigualdades 
sociais, bem como:

- Expandir a rede de serviços básicos para os beneficiários da Bolsa Família, 
através de programa interministerial que promova a auto-suficiência das famílias
atendidas;

- Introduzir o Sistema Único de Assistência Social, expandindo territorialmente 
a presença do Estado junto às famílias em situação vulnerável, por meio da rede 
de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), articulada aos outros 
sistemas públicos;

- Expandir a rede de serviços sócioassistenciais para reduzir os riscos 
inerentes ao ciclo de vida, em especial de crianças, adolescentes, jovens, 
idosos e pessoas com deficiência;

9.3. Habitação e Desenvolvimento Urbano

Volvidos trinta anos desde que o Governo Moçambicano assumiu, embora de forma 
controversa, uma acção visando garantir habitação condigna para os moçambicanos,
através das nacionalizações dos prédios de habitação, não se vislumbra para a 
esmagadora maioria dos cidadãos que vivem do seu salário, perspectivas de ter 
uma casa própria.

O MDM irá criar o Fundo Habitação para Todos.

O MDM compromete-se em destinar 1% do PIB do país para financiar o Fundo 
Habitação para Todos.

Se tivermos em conta que 1% do PIB corresponde a cerca de 64 milhões de dólares 
americanos e cada casa possa custar em média 25 mil dólares americanos, isto 
significa que o MDM irá construir 2.560 casas por ano em todo o país ou seja 232
casas em cada provincia por ano e o equivalente a 12.800 casas nos cinco anos do
seu mandato.

Neste âmbito, o MDM irá também:

- Criar o sistema de Crédito Jovem Habitação e condições favoráveis aos jovens e
cidadãos recém-casados para a aquisição de habitação própria, nas cidades, no 
campo e na periferia urbana;

- Oferecer lotes de urbanizados para que as famílias construam suas próprias 
casas;

- Transferir as famílias que vivem em áreas de risco para casas populares em 
lotes urbanizados, respeitando as crenças e tradições locais;

- Financiar a compra de material de construção, através do Fundo Habitação para 
Todos;

- Levar infra-estrutura urbana e saneamento básico às comunidades carentes;

- Encorajar o surgimento de indústrias de produção de material de construção no 
território nacional e reduzir os impostos na importação de material destinado à 
construção da casa própria, de modo a permitir que mais cidadãos tenham uma casa
para morar;

- Elaborar um Plano Estratégico de Urbanização e de Habitação.
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9.4. Segurança Alimentar

Para os indivíduos comprovadamente carenciados e inaptos para o trabalho, o MDM 
vai introduzir o Programa Fome Zero de modo a ampliar o acesso dos mesmos à 
alimentação.

O MDM irá introduzir um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
democratizando o acesso à produção, à comercialização e ao consumo alimentar 
para as famílias moçambicanas, propiciando maior acesso a alimentos 
diversificados e baratos.

9.5. Infância e Adolescência

As crianças e os jovens / adolescentes constituem a principal base da pirâmide 
etária da população moçambicana.

Assim, o MDM promete:

- Consolidar os Programas Nacionais de Garantias e Protecção de Direitos para a 
Infância e a Adolescência, fortalecendo as políticas e programas existentes e 
potenciando seu carácter transversal;

- Universalizar os instrumentos de defesa de crianças e adolescentes em todo o 
território moçambicano, com padrões de acção adequados e qualificados;

- Manter as prioridades de combate ao trabalho infantil, abuso e exploração 
sexual infanto-juvenil, garantindo a atenção integral das políticas sectoriais;

- Efectivar o funcionamento de um sistema de informações, criando o Observatório
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

- Criar o Instituto da Criança para o atendimento integral da criança e do 
adolescente.

9.6. Política para a Pessoa Idosa

Em Moçambique, os idosos, na sua maioria, constituem a população com baixo poder
poder de compra; são social e economicamente excluídos e desamparados, em 
resultado de rupturas estruturais, familiares e morais da sociedade moçambicana.

Ciente desta situação, o MDM irá:

- Promover a inserção e a qualidade de vida dos idosos, através de programas que
fortaleçam o convívio familiar e comunitário, garantindo o seu acesso a 
serviços, lazer, cultura e actividade física, de acordo com sua capacidade 
funcional;

- Desenvolver a formação de pessoal especializado na atenção ao idoso;

- Desenvolver política de humanização do atendimento ao idoso, principalmente
em instituições de longa permanência;

- Garantir o atendimento integral do idoso, valendo-se, dentre outros serviços, 
do Programa de Saúde da Família;

- Valorizar a mão-de-obra da terceira idade em serviços especiais, como agentes 
e conselheiros de Saúde e em outras actividades em que a sua experiência de vida
pode constituir uma maisvalia;

- Estimular a criação de centros de convivência que agrupem os idosos em torno 
de actividades de lazer, cultura e desporto.

9.7. Pessoas com Deficiência

À semelhança dos idosos, as pessoas portadoras de deficiência são, muitas vezes,
vítimas de exclusão social e económica.
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Ciente desta situação, o MDM irá:

- Fazer cumprir da legislação de acessibilidade das pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, elaborando as regulamentações complementares;

- Elaborar um Programa de Educação Inclusiva;

- Combater, em locais públicos e privados, incluindo no interior das famílias, a
estigmatização e a discriminação contra pessoas portadoras de deficiência;

- Consolidar a Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Deficiência, prevenindo 
e executando intervenções básicas de reabilitação;

- Disponibilizar instrumentos de compensação de acordo com problemas específicos
de deficiência;

- Promover o reordenamento dos serviços previstos no Sistema Único de 
Assistência Social, garantindo o acesso das pessoas com deficiência em situação 
de vulnerabilidade;

- Criar o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência;

- Garantir o direito da pessoa portadora de deficiência à saúde, à educação, ao 
desporto, ao lazer e a profissionalização;

- Criar normas que assegurem que as novas edificações e o trânsito em geral 
possibilitem um acesso facilitado a pessoas portadoras de dificiência.

9.8. Pela Diversidade e Desenvolvimento Cultural

O desenvolvimento da cultura em Moçambique passa, em primeiro lugar pelo 
reconhecimento da nossa diversidade linguística, étnica e multi-cultural e pelo 
respeito dessa diversidade.

A adopção de uma política de promoção das culturas nacionais marcará o 
reencontro de Moçambique consigo mesmo.

No Governo do MDM, o livro, a música, o cinema, o teatro, as artes plásticas e 
todas as outras manifestações culturais, constituirão uma das nossas grandes 
prioridades.

Assim, o MDM irá:

- Revitalizar e ampliar os centros culturais existentes no País;

- Estimular a preservação do património histórico, artístico e natural, tomando 
em consideração a diversidade histórica e cultural de Moçambique;

- Criar um programa de registo de memória das cidades, vilas e comunidades;

- Elaborar um calendário anual de manifestações e eventos culturais;

- Revitalizar e expandir o número de bibliotecas fixas e ambulantes;

- Elaborar uma lei de incentivos fiscais mais eficientes para a promoção da
cultura;

- Avançar na consolidação do Sistema Nacional de Cultura, com pactos 
progressivos com as províncias e as autarquias locais, fortalecendo o Plano 
Nacional de Cultura, integrando políticas de financiamento e estimulando 
práticas participativas na gestão cultural;

- Criar e implementar mecanismos de financiamento para estabelecer o Bilhete 
Cultural, como forma democrática de acesso da população aos bens e serviços 
culturais;

- Acelerar o processo de revisão do Fundo Nacional de Cultura e das demais leis 
de incentivo, preservando a transparência e o controlo público sobre esses 
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instrumentos de financiamento à produção cultural;

- Articular as acções governamentais em educação, cultura e comunicação, 
reconhecendo e apoiando a diversidade cultural do país;

9.9. Para Todos: Desporto e Lazer

Um dos fundamentos da cidadania é o direito ao Desporto e ao lazer.

Estas actividades merecerão destaque do MDM de modo a contribuir para melhorar a
qualidade de vida dos moçambicanos.

O MDM vai:

- Implantar parques desportivos em todo o país e, em parceria com empresas 
privadas, investir na formação de atletas e cidadãos;

- Introduzir o Sistema Nacional de Desporto e Lazer;

- Articular programas de Desporto e lazer com iniciativas de promoção da saúde, 
promovendo parcerias com os Governos Provinciais e Municipais;

- Promover uma política adequada ao incentivo do desporto;

- Manter o apoio à realização de grandes eventos desportivos nacionais e 
Internacionais, com destaque para os Jogos Escolares, Olimpíadas Universitárias,
Pan-africanos, etc.

- Criar Academias de desporto para jovens e crianças para estimular talentos e 
desenvolver o desporto de alta competição em parceria com os clubes desportivos,
sector privado e outros.

9.10. Juventude: “A Nossa Cara de um Novo Moçambique”

O MDM vê na Juventude a grande esperança de um Moçambique novo e para Todos.

A Juventude será o eixo inspirador e condutor da acção governativa do MDM.

Neste sentido, a Juventude será a grande prioridade do governo do MDM.

Para o fortalecimento da juventude moçambicana, o MDM compromete-se, como sua 
grande prioridade para este grupo social, criar Postos de trabalho, Serviço de 
Acção Social Escolar e destinar 1 % do PIB para financiar o Programa Nacional de
Habitação para a juventude.

A participação e apropriação do processo do desenvolvimento por parte dos jovens
vai merecer do Governo o maior empenho, como forma de reforçar e aprofundar a 
participação dos jovens e, como via privilegiada de assegurar patamares mais 
elevados de desenvolvimento económico e social.

Para tal, o Governo do MDM irá ainda:

- Promover acções que estimulem o espírito empreendedor nos jovens de modo a 
envolverem-se activamente nos processos de desenvolvimento do país, adquirindo e
aplicando habilidades que os tornem cidadãos produtivos e desenvolvam as 
capacidades de gestão e liderança;

- Estimular através de uma educação sólida e continuada, o desenvolvimento de 
uma geração mais qualificada, melhor preparada, mais solidária e mais 
participativa;

- Criar o Serviço de Acção Social Escolar em todas as instituições públicas e ou
privadas do ensino superior, de modo a assegurar a igualdade de acesso ao Ensino
superior por parte dos estudantes carenciados oferecendo maiores oportunidades 
de bolsas de Estudos;

- Administrar durante o serviço militar cursos profissionalizantes nos ramos 
militares e outros de modo a conferir aos jovens um sentido de maior 
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oportunidade e utilidade, tanto na iniciação de formação profissional como em 
apoios de natureza social e outros da sua vida particular;

- Fortalecer a Juventude, implementando o Sistema Nacional de Políticas para a 
Juventude, de modo a criar condições para uma maior autonomia e independência 
ideológica em estrito respeito e cumprimento da Constituição da Republica;

- Ampliar e consolidar as políticas de juventude, articulando em estrito 
cumprimento com o definido na Constituição da Republica;

- Introduzir programas de divulgação da importância de se frequentar o ensino
médio, técnicoprofissional e de artes e ofícios;

- Introduzir, em parceria com os Governos provinciais e municípais, a rede das 
Casas de Cultura em localidades desprovidas de equipamentos públicos de cultura 
e inclusão digital.

Essa parceira deverá estender-se aos equipamentos de desporto e lazer;

- Promover o festival Nacional da Juventude ao 12 de Agosto de cada ano;

- Promover Fóruns regulares de debate de matéria juvenil para alimentar a
acção governativa em todos os âmbitos;

- Criar o sistema de Crédito Jovem Habitação e condições favoráveis aos jovens 
para a aquisição de habitação própria, nas cidades, no campo e na periferia 
urbana;

- Incentivar o Associativismo Juvenil como modelo de organização e espaço de 
desenvolvimento integral dos jovens, de aprendizagem de princípios e valores 
essenciais ao desenvolvimento de um espírito de sã convivência e de vivência 
democrática, constituindo um fórum de partilha de ideias e concretização das 
mesmas, na perspectiva de luta por uma democracia política, económica, social e 
cultural que vá de encontro à expectativa de todos os jovens;

- Criar o Fundo de Apoio ao Associativismo Juvenil que deverá ser implementado 
no mais curto espaço de tempo possível, pelo que, a breve trecho, o Governo 
assegurará os recursos indispensáveis à prossecução dos fins para que foi 
criado, isto é, a concessão de apoios e incentivos a associações e agrupamentos 
juvenis, de acordo com os critérios nele definidos;

- Estimular e promover o Corpo de Jovens Voluntários de Moçambique em todas as 
regiões do país, bem como a sua intervenção de qualidade nas áreas produtiva, 
social e cultural;

- Criar Centros de Juventude e Telecentros em todos os distritos e municípios e 
nas periferias das grandes cidades, considerando a sua importância como espaços 
de encontro e formulação de iniciativas juvenis, bem como de intercâmbio, lazer,
acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, formação, etc.;

- Criar Pousadas de Juventude que virão desempenhar um papel importante no 
fomento da mobilidade e intercâmbio juvenil entre as diferentes Províncias e 
regiões do país, bem assim no fomento de iniciativas visando a criação do 
emprego jovem;

- Instituir os Campos de Férias de carácter provincial, distrital e municipal 
com a preocupação de incentivar o turismo juvenil bem como de elevar cada vez 
mais as habilidades e a participação dos jovens, o intercâmbio e o debate de 
ideias;

- Implementar o Programa “Lazer e Desporto na Rua” com o objectivo de ocupar o 
tempo livre dos jovens e alargar os espaços de encontro e intercâmbio;

- Introduzir e massificar, em parceria com o sector privado, o programa 
Cartão-jovem no país, como um instrumento privilegiado de promoção da mobilidade
e intercâmbio juvenil, entre províncias, regiões e distritos e, entre os países 
da região;
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9.11. Elevação do Estatuto da Mulher

De uma maneira geral, na maior parte das sociedades modernas e tradicionais, a 
mulher foi sempre, histórica e culturalmente, colocada para o segundo plano.

Ciente desta situação e reconhecendo a necessidade de promoção deste importante 
segmento social, o MDM compromete-se a:

- Desenvolver acções afirmativas que permitam incluir as mulheres no processo de
desenvolvimento do país, por meio da promoção da sua autonomia económica e de 
iniciativas produtivas que eliminem as diferenças salariais entre homens e 
mulheres;

- Prevenir a violência sexual e doméstica, divulgando a Lei da Violência 
Doméstica, com acções que articulem prevenção e apoio às vítimas, em parceria 
com os Governos provinciais e municipais;

- Implementar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 
contemplando as especificidades de idade e local de trabalho (rural ou urbano);

- Formular propostas de mudanças na legislação, para fiscalizar o cumprimento 
das leis que assegurem e ampliem os direitos da mulher;

- Promover cursos de formação profissional e criação de auto-emprego, em áreas 
consideradas necessárias tanto em zonas rurais como urbanas, incluindo a 
formação da empregada doméstica;

- Incentivar o envolvimento das mulheres na criação de associações, cooperativas
e outros mecanismos de geração de rendimentos;

- Facilitar o acesso da mulher, com comprovado espírito empreendedor, ao crédito
bancário, para o desenvolvimento de alguma actividade de geração de
rendimentos;

- Promover programas de educacão comunitária para a divulgação e aconselhamento 
sobre as formas de prevenção das doenças que mais afectam a sociedade 
moçambicana, particularmente o HIV / SIDA, malária e cólera;

- Incentivar a participação das mulheres nos espaços de poder na sociedade e nas
decisões das políticas públicas;

9.12. Elevação do estatuto dos combatentes da luta da libertação Nacional, da 
defesa da soberania e da democracia Em Moçambique, o processo de construção da 
Nação, Estado, democracia e do Estado de direito foi marcado essencialmente por 
dois grandes acontecimentos históricos:

1. A luta de Libertação Nacional;

2. A luta pela Construção da Democracia e do Estado de Direito.

É sob estes dois pressupostos fundamentais da nossa história recente que o MDM 
reconhece e valoriza os combatentes da luta de libertação nacional, da 
democracia e da defesa da soberania.

Para o efeito, e em conformidade com os artigos 15 e 16 da Constituição da 
República de Moçambique, o MDM compromete-se a:

- Melhorar a sua identificação e localização com vista ao melhoramento da sua 
assistência social;

- Estimular projectos de auto-emprego e promoção de independência económica dos 
antigos combatentes;

- Regularizar as suas pensões e assegurar a sua efectiva canalização.

9.13. Autoridades tradicionais: a nossa reserva moral para a construção da nossa
modernidade
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As autoridades tradicionais constituem uma das bases sobre a qual construimos a 
nossa mocambicanidade, de uma forma combinada com a modernidade.

Ciente da sua importancia, o MDM respeita e valoriza as autoridades tradicionais
e compromete-se ao estrito cumprimento do preconizado na constituição da 
Republica de Mocambique.

Neste ambito, o MDM irá:

- Incluir o regulado na estrutura administrativa do Estado;

- Respeitar os mecanismos tradicionais de sucessão do poder;

- Conferir poder, de facto, às autoridades tradicionais de modo a que sejam um 
sector de complementariedade do Estado nos respectivos territórios onde possam 
existir.

10. Politica de Soberania e Dignidade de Moçambique

Apesar de um visível esgotamento do Estado, justamente no momento em que os 
Moçambicanos mais precisam de um Estado ágil e eficiente, um Estado de direito e
de justiça social, o MDM considera que Moçambique, enquanto Estado e Sociedade, 
enfrenta dois grandes desafios:

1. Garantir o bem-estar de todos os cidadãos, a partir da criação da riqueza com
vista a eliminação efectiva da pobreza;

2. Fazer de Moçambique uma sociedade livre e democrática, participativa e 
inclusiva onde todos se sintam partes de um todo.

10.1. Defesa e Segurança

O MDM compromete-se em adoptar uma política de Defesa e Segurança do Estado que 
tem em vista defender a independência nacional, soberania e a integridade
terroritorial e a segurança dos cidadãos.

Para o efeito, o MDM, irá:

- Profissionalizar as forças de defesa e segurança;

- Dotar as forças de defesa e segurança de recursos que lhes permitam cumprir 
com eficácia e eficiência as missões que lhes são legalmente atribuídas no plano
interno e externo;

- Prosseguir uma política de formação e valorização dos membros das forças de 
defesa e segurança;

- Criar condições condignas aos membros das forças de defesa e segurança no 
âmbito de aquartelamento, alimentação, salário, transporte e habitação;

- Incentivar nos cidadãos o espírito patriótico e a necessidade de ter uma 
participação passiva e activa na defesa nacional.

11. Apostar nos Moçambicanos: Conquistar o Futuro

11.1. Por uma educação de qualidade para todos

Moçambique está a entrar num novo ciclo de desenvolvimento e deve ser capaz, nos
próximos anos, de produzir e de se apropriar dos avanços científicos e 
tecnológicos, bem como da produção cultural em todos os campos como uma das 
condições da ampliação e do exercício de uma cidadania activa e inclusiva.

O compromisso do MDM é melhorar a qualidade de ensino.

O MDM vai melhorar o salário dos professores e garantir a sua presença na sala 
de aula, promover a autonomia financeira das instituições de ensino e dar boas 
condições de aprendizagem aos estudantes.
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A Educação de qualidade e ao alcance de todos deve ser concebida como 
instrumento
de produção, organização e difusão de conhecimento e cultura.

Deve contribuir para a formação de gerações de moçambicanos capazes de 
compreender criticamente e dar significação aos valores culturais construídos ao
longo da história, em diálogo permanente e afirmativo com as demais culturas do 
mundo.

O desafio central para universalizar a educação nessas bases será acompanhado 
por um conjunto de iniciativas que garantam o acesso aos bens culturais, 
tecnologias de conhecimento e de informação.

O MDM reafirma seu compromisso com uma política integrada de educação,
reconhecendo-a como direito inalienável e inadiável.

Isso exigirá expressivos investimentos na ampliação e acesso ao sistema escolar,
bem como a democratização da gestão das unidades educacionais.

Será dada ênfase ao acesso à escola pública democrática e de qualidade; à 
superação do analfabetismo, à inclusão digital, ao acesso mais amplo à educação
profissional, técnica e tecnológica, e a uma universidade reformada, expandida e
de uma qualidade reconhecida.

O MDM acredita na importância multiplicadora do ensino técnico e profissional.

Para o efeito será atribuida prioridade no investimento para a expansão deste 
tipo de ensino.

O MDM irá também:

- Realizar, logo no início do Governo, uma Conferência Nacional de Educação para
discutir com os professores, encarregados de educação e estudantes a melhoria da
qualidade de ensino no País;

- Estabelecer critérios objectivos para a avaliação do estudante, do
professor e do corpo técnico e administrativo;

- Promover um amplo debate público visando auscultar o Conselho de Reitores, a 
comunidade universitária, as ordens profissionais e a sociedade civil em geral 
quanto ao tipo de reforma curricular que vise ajustar o Ensino Superior ao 
actual
estágio de desenvolvimento do país;

- Transferir recursos da área administrativa do Ministério da Educação, ao nível
central, actualmente super dimensionada, para programas de aumento e valorização
do salário do professor;

- Criar projectos de incentivo cultural ao professor, facilitando o seu
acesso a eventos culturais, ao material didáctico como livros e computadores;

- Desenvolver a autonomia financeira, pedagógica e administrativa das escolas;

- Aprofundar a ampliação do ensino superior de qualidade: criação de novas 
universidades e de mais vagas nas Universidades Públicas existentes; aprovação 
da Reforma Universitária, desenvolvimento de Plano Nacional de Pós-Graduação
e do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, construção de novas 
residências universitárias para os estudantes e melhorar as condições de vida e 
de trabalho dos professores;

11.2. Por uma ciência e tecnologia para Todos

Investir em Ciência e Tecnologia é “Aceitar e Enfrentar os Novos Desafios 
Nacionais” para a busca de soluções, de forma autónoma e independente, aos 
nossos problemas.

Nesta área o MDM, irá:
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- Prosseguir no incentivo à inovação tecnológica da indústria e do sector de 
serviços, em conjunto com um vigoroso suporte ao pequeno e médio empreendedor, 
às incubadoras e parques tecnológicos e com o fortalecimento e expansão do 
sistema
nacional de ciência e tecnologia;

- Articular a estratégia nacional de Ciência e tecnologia e a Política
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, com ênfase nos sectores 
difusores de tecnologia, tais como software, semicondutores, fármacos, 
medicamentos e
bens de capital, assim como em áreas estratégicas como biotecnologia e biomassa;

- Criar três centros regionais de referência de ciência e tecnologia nas regiões
sul, centro e norte;

- Construir centros especializados de investigação científica em todas as 
províncias e em conformidade com as suas especificidades, potencialidades e 
condições para o seu desenvolvimento;

- Promover a interlocução permanente com a comunidade científica e tecnológica e
com outros sectores sócio-económicos, de forma articulada com os governos 
provinciais e municipais e suas respectivas políticas;

- Articular a ciência e tecnologia como importante instrumento para revolucionar
a qualidade da educação em todos os níveis, promovendo iniciativas conjuntas do 
Ministério da Educação, Ministério da Ciência e da Tecnologia e Instituições
Científicas, como a Academia de Ciências;

- Utilizar a tecnologia da informação como elemento estratégico, tanto para a 
ampliação das acções de inclusão digital para a modernização da gestão do 
Estado, a melhoria da qualidade do gasto público e o controle social 
democrático.

12. Política Externa

Por um Moçambique como porta regional aberta para o Índico e para o mundo

- Para acentuar a presença soberana de Moçambique no mundo, o MDM lutará nos 
foros internacionais pelo multilateralismo, contribuindo para a reforma das 
Nações Unidas e do seu Conselho de Segurança;

- Manterá suas iniciativas em favor de ordem económica, financeira e comercial 
mais justa que beneficie países pobres, e em desenvolvimento, ao mesmo tempo que
reduz as actuais assimetrias mundiais;

- O MDM continuará empenhado na luta contra a fome e pela paz.

Defenderá um relacionamento entre as nações baseado nos princípios de respeito à
soberania nacional, de não agressão e de não ingerência nos assuntos internos de
outros Estados;

- Privilegiará o processo de integração na região da SADC, União Africana e na 
CPLP, em especial

– e fortalecerá as relações com os restantes países africanos, ao mesmo tempo em
que buscará ampliar seu acesso aos grandes mercados da Região Austral, da 
Europa,
do continente americano e asiático e manter com os países desenvolvidos um 
relacionamento positivo e soberano.

- Desenvolverá acções concretas visando assegurar que Moçambique possa mehorar o
seu desempenho com vista a atingir os Objectivos do Milénio.

O MDM preconiza o desenvolvimento de relações na base da igualdade, respeito e 
vantagens recíprocas e pretende, também, continuar a honrar os compromissos já 
assumidos nos tratados ou protocolos regionais e internacionais.

Assim, o MDM, irá:
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- Participar activamente nas organizações regionais e internacionais, onde o 
nosso país é membro de pleno direito;

- Desenvolver acções com vista à consolidação da integração preconizada no 
âmbito da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e da União 
Africana
(UA); e

- Promover diálogo como a melhor forma de prevenção e resolução de conflitos 
inspirada na sua política de busca constante da paz e da estabilidade.

MDM

Movemento Democratico de Mocmbique

MANIFESTO ELEITORAL 2009

VOTA MDM
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