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Manifesto Eleitoral 2004

Raul Domingos, o PDD e voce vao fazer a diferenca neste Mocambique

Juntos por urn Mocambique diferente e melhor para todos

Um novo contrate social entre eu e voce;

Uma administracao publica, educacao, saude e justica ao servico do cidadao e da 
comunidade;

Uma politica social mais humanista, solidaria e justa;

Uma governacao transparente e um combate feroz a corrupcao;

Uma nova forma de fazer politica e de trabalhar para um Mocambique melhor.

Mensagem do Presidente do PDD

Estimados mo~ambicanose moqambicanas,

As eleicoes deste ano marcam uma nova etapa na consolidaq30 da Democracia em
Moqambique.

Os dias da escuridio e das incertezas estio a desaparecer, particularmente
no que toca a quest30 do retorno a guerra e a violencia politica.

Infelizmente as incertezas do amanhi em termos de emprego, melhoramento de 
condicoes de vida, seguranqa social, qualidade do sistema de ensino, do sistema 
de saude, qualidade do sistema judiciario e da administracao publica ainda vivem
nas mentes e nos coracoes das nossas mies, pais, avos e irmaos.

Toma-se necessirio acabar com estas incertezas de caracter socio-economico para 
que a Democracia se consolide e a Paz florescad e uma vez para sempre.

O PDD e um partido novo e diferente.

Novo em idade, mas diferente na forma de fazer a politica.

O PDD faz a diferenca ao falar a verdade e ao fazer a sua politica baseada na
reconciliacao, solidariedade e humildade.

Estes valores fazem do PDD um partido de servidores.

Um partido que nao quer o poder para servir-se dele, mas sim quer o poder
politico para transformar a vida daqueles que mais sofrem as injusticas 
economicas e politicas do passado e do presente.

Nestas eleicoes gerais de 2004, o PDD propoe aos mocambicanos um novo contracto
social.

Um contracto que se fundamenta num conhecimento rigoroso, realista e profundo
da situagio do nosso Pais.

Atingimos, neste momento, a fase decisiva de estabelecermos este contrato.

Do lado do PDD, estarnos decididos e preparados para assinar este contrato.

Um contrato nao de prornessas, mas sim, de certezas e de verdades.

Por isso, o PDD diz com clareza: temos de veneer o percurso mais ingreme, mais 
duro, que nos leve ao poder eatraves dele poderrnos construir um Mocambique 
melhor para todos.
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O PDD sabe que este contracto ira mobilizar os mocambicanos para a construcao do
futuro.

E com os olhos nesse futuro, propomos um contracto ambicioso para o nosso
Pais: Mocambique dos melhores entre os melhores.

Vota no Raul Domingos e no PDD e Juntos faremos a diferenca.

Rail Dorningos

Quais sao os valores que o PDD  defende?

Se voce quer salvaguardar o seu direito e os seus sonhos futuros, vora num 
partido moderado que sabe como fazer com que a paz seja consolidade, como fazer 
que o pais cresca em termos de qualidade de vida e bem estar social: o PDD.

O PDD defende os seguintes valores.

O PDD assume-se como um partido liberal guiado pelos principos e valores, que se
identifcam com a promocao da economia social e do mercado;

O PDD e um partido inclusivo e defende um tratamento igual de todos os 
mocambicanos sem distincao da cor, tribo, regiao, lingua, cultura ou religiao;

Guiados pelos valores civicos religiosos, o PDD defende uma sociedade mais 
humanista, solidaria e integra;

O PDD defende uma sociedade inspirada nos melhores valores democraticos e 
humanistas e esta aberto a todos os cidadaos que perfilhem os ideais 
democarticos, de loberdade e de justica;

O PDD e um partido que acredita ne critica construtiva como um elemento chave na
construcao de um Mocambique diferente;

O PDD representa um compromisso da verdade e um contracto de justica social;

O PDD recusa todas as formas de violencia parao alcance de fins politicos ou de 
otra indole.

O PDD entra no espaco politico do pais, nao como mais um partido, mas sim como 
um partido diferente na sua pratica politica, na conduta dos seus membros, na 
resolucao dos problemas e na implementacao do seu projecto politico para 
Mocambique.

Raul Domingos, o PDD e voce vao fazer a diferenca nest Mocambique

Vota no Raul Domingos e no PDD e juntos faremos a differenca.

As grandes prioridades do PDD

Educacao

A educacao nao pode continuar a ser um centro de experiencias pedagogicas e de 
baixa qualidade.

Se e educacao continuar a ser o centro de experiencias pedagogicas e de baixa 
qualidade estaremos a formar ignorantes e analfabetos do amanha.

A qualidade, em vez da quantidade, e uma politica educacional serias devem ser a
prioridade das prioridades de qualquer governo.

Para Raul Domingos e o PDD, a educacao de qualidade e a  base do futuro da nossa
Nacao.

Um povo sem educacao de qualidade nao pode vencer a probenza e sonhar com o 
presente e com um futuro risonho.

Um povo sem educacao ou com educacao sem qulidade e o pobre do amanha.
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O PDD acredita que so atraves da educacao de qualidade e acessivel a todos 
podera
acontecer a verdadeira transformacao social de Mocambique.

O PDD e uma certeza na qualidade da Educacao em Mocambique.

Se o PDD e uma certeza na qualidade da Educacao, o que e que o PDD e Raul 
Domingos oferecem aos Mocambicanos?

O PDD propbe uma reforma profunda de todo o sistema educacional.

Assim, os nossos compromissos sio OS seguintes:

- Criacao de um programa de merenda e fardamento escolar gratuito, fornecido
pelo Estado, no ensino de nivel basico;

- Fim da corrupcao em todos os niveis de ensino;

- Criar mecanismos transparentes no process de matriculas na rede publica;

- Aumento de salarios dos professores e pagamento a tempo e horas;

- Avaliacao rigorosa das escolas, Institutos ou Universidades ao nivel da
produtividade e dos resultados;

- Alterar os conteudos programaticos curriculares e adequa-Ios ao novo contexto 
socio-economico;

- Criacio de um programa de assistencia medica escolar, vacinacao e de
educacio civica sobre as doencas ligadas ao HIV / SIDA, malaria, colera e
tuberculose, etc.;

- Alterar a gestao dos estabelecimentos de ensino para um modelo
descentralizado e participativo;

- Criar uma Comissio de Defesa do Direitoa Educacao;

- Criar escolas moveis e cursos temporarios que devem funcionar nas comunidades 
onde nao seja possivel haver escolas fixas, com vista a alfabetizar os adultos, 
comunidades isoladas e criancas sem recursos;

- O PDD defende um novo criterio da evolucao na carreira do docente,
alicercado na anilise da folha de servico e do historico pessoal de cada
efectivo, como forma de premiar a competencia, dedicacao e esforco;

- O PDD vai apoiar, prestigiar e valorizar o corpo docente e administrativo
atraves de estimulos (medidas de natureza remuneratbrias, subsidios de
deslocac;io e forma~io,e tc.);
.O PDD defende uma escola e urn ensino, sobretudo virados a formar mulheres
e homens mo~ambicanos, cultivar o amor por Mo~ambique, o orgulho
national, a confianga do sacrificio e no esforco do presente pela f4 nos altos
destinos da Patria.

Seite 3


