
Renamo 2004
Cinco princípios para cinco anos

Sumário das nossas principais políticas

Introdução

O partido Renamo foi fundado para trazer uma nova perspectiva e uma democracia 
livre numa era pós-colonial em Moçambique. Uma era de princípios democráticos e 
de boa governação, que prioriza os direitos humanos e liberdade individual 
fundada numa economia de mercado; onde o estado é o mediador das regras 
inerentes à lei e onde existe um sector privado fortemente sustentável.

Moçambique é um país rico em pessoas e em recursos naturais – o nosso potencial 
para prosperar é enorme.

Até agora passam-se 10 anos de experiência multi-partidária em Moçambique e todo
o país construiu uma capacidade e um desejo de lutar pela paz, desenvolvimento 
económico e estabilidade política.

No entanto, esta capacidade não foi efectivamente explorada pelo presente 
Governo.

A Frelimo falhou em Moçambique.

Falhou no baixo nível de igualdade, falhou na redução da exclusão social e 
intolerância e falhou, fundamentalmente, no alcance necessário para consolidar a
paz e democracia em Moçambique.

Nós acreditamos que já chega. A Frelimo teve a oportunidade de cumprir com as 
suas promessas, mas agora está claro que chumbou em Moçambique.

É tempo de mudança.

É tempo de Moçambique ter o Governo que merece.

Este manifesto faz referência ao novo tipo de Governo que a Renamo pretende 
seguir para o povo de Moçambique.

Um Governo baseado em Cinco Princípios para  Cinco anos de Governação:

1. Dignidade

2. Oportunidade

3. Prosperidade

4. Segurança

5. Justiça

1.Dignidade e Respeito pelo indivíduo

A Renamo acredita que o indivíduo é o centro do desenvolvimento da sociedade 
moçambicana. A dignidade de Moçambique será baseada na valorização do indivíduo 
e da família.

Respeitaremos a identidade nas suas múltiplas dimensões: civil, política, 
económica, cultural e religiosa.

A independência de Moçambique significou a libertação do país, mas não das 
pessoas porque a Frelimo era contra todas as formas de liberdade e concretizou o
desejo do Partido tornando-o indistinguível do estado.

A Frelimo distruiu a autoridade dos pais, dos líderes  religiosos, de líderes 
tradicionais e do Governo em si através  da imposição de um sistema de aldeias 
comunais e através de um forte mecanismo de controle e opressão contra a família
e o indivíduo.
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Na sociedade moçambicana, usualmente, a mulher não tem acesso à saúde, educação 
e emprego e não participa numa base igual com a do homem na tomada de decisão e 
na determinação dos seus próprios destinos e no destino de Moçambique.

Existe uma grande incidência de pobreza entre as mulheres e isto traduz-se na 
massiva participação da mulher e da criança na economia informal.

O emprego é importante para a auto-estima e dignidade humana. Entretanto, o 
desempregoem Moçambique está a aumentar e a afectar a camada jovem.

A Renamo acredita que a reposição da dignidade em Moçambique assenta na 
autoridade moral da família.

A Frelimo minou a dignidade...

A chamada “Operação Produção” fez com que pessoas fossem indiscriminadamente 
presas e deportadas para campos de educação.

Muitas pessoas desapareceram e muitas famílias foram distruídas.

... E proibiam a expressão individual

Ao suprimir as tradições da sociedade moçambicana a Frelimo proibiu os 
indivíduos de serem eles próprios, e assim, foi-lhes negada a própria existência
em todas as suas dimensões: cultural, social e filosófica.

A Nossa Visão: Repor a dignidade do indivíduo.

Acreditamos que a reposição da dignidade à Moçambique depende do reconhecimento 
do indivíduo como o centro de desenvolvimento humano.

2. oportunidade para Todos, Sem Discriminação

A Renamo acredita que a oportunidade para todos significa oportunidades na 
educação, cuidados médicos e negócios e isto é dependente da liberdade para 
criar ou juntar-se em associação, partidos políticos e grupos religiosos.

A Frelimo minou a oportunidade.

Até 1990 não existia oportunidade para as pessoas trabalharem de forma privada, 
ou para as suas famílias.

Os outros partidos políticos não podiam operar.

A oportunidade existia apenas se alguém se identificasse com a Frelimo.

Apesar de alguns direitos estarem estabelecidos em 1990 as pessoas ainda 
permaneciam sem poder alcançar o seu verdadeiro potencial.

A Frelimo promoteu estender a oportunidade e acabar com a discriminação...

O artigo 43 da Constituição estabelece que “o estado promove e apoia a 
participação activa de ___”

O artigo 77 estabelece que “os cidadãos gozam da liberdade de criar e formarem 
partidos políticos.”

... Mas falhou na sua implementação na prática.

O Governo da Frelimo nunca enacted a prometida lei que encorajaria e apoiaria 
entrepreneurs na economia nacional.

Em 2000 o Presidente Chissano estabeleceu que “o que a nação precisa são 
trabalhadores leais à Frelimo”.

3. um Próspero Futuro para Moçambique

A agricultura é a base da economia moçambicana e mais de 70% da população 
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trabalha na terra, que pertence ao estado.

O Governo da Renamo providenciará e encorajará mais investimento nos campos 
privados e nas machambas familiares, a espinha dorsal do sector agrícola.

Nós criaremos um ambiente de negócios que permitirá a expansão do investimento 
estrangeiro no país e estimular a criação de uma economia de mercado em 
Moçambique.

Sob o comando da Frelimo houve um crescimento económico limitado e não 
desenvolvimento económico.

A larga maioria de investimento estrangeiro é dirigido para as províncias de 
Maputo e Sofala no sul.

O vale do Zambeze no centro e Niassa no norte são as províncias com menos 
investimento.

Existem poucas ligações entre o investimento estrangeiro e a economia doméstica 
o que resulta num impacto limitado sobre a economia como um todo.

A Frelimo não privatizará a terra...

Dois anos atrás, Helder Muteia, Ministro da Agricultura cessante, sugeriu que 
parte da terra fosse privatizada para servir de garantia para os agricultores 
procurarem crédito bancário.

A Frelimo ainda não pôs em prática.

...O resultado é o empobrecimento dos agricultores

Como os agricultores não têm bens eles não podem assegurar o crédito para 
modernizar as suas farmas.

Isto leva ao descréscimo daprodutividade na agricultura.

O não conseguir apoiar o sector agrícola mina toda a economia, causando um 
aumento do número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza.

A Frelimo não apoia os empreendedores, os criadores de riqueza...

Não existem incentivos para empreendedores jovens.

Os potenciais empreendedores nãotêm acesso à formação em negócio e são sufocados
pela corrupção do governo e burocracia.

...O resultado é um limitado crescimento económico sem desenvolvimento económico

Indúctrias locais importantes como as processadoras de castanha de cajú foram 
destruídas através da má gestão da Frelimo.

Existe pouca ligação entre o capital intensivo do investimento estrangeiro e o 
resto da economia. O resultado é a falta de inovação e o crescimento do 
desemprego.

Nosso Objectivo: Estabelecer condições que facilitem a criação de riqueza em 
Moçambique, para acabar o ciclo de pobreza

4. Segurança para as pessoas, não apenas para o partido no poder

A visão da Renamo é para prover a segurança para todos ao contrário da Frelimo 
que pratica a repressão das pessoas e promovendo a segurança para eles próprios.

No momento, as pessoas não têm segurança.

A polícia está preocupada em prover segurança para o partido Frelimo e seus 
líderes.
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A polícia não é confiada pelos cidadãos nem mesmo pelo Governo, que confia na 
Força de Polícia Especial.

A Polícia Especial apenas responde pelo Presidente do Partido Frelimo.

O Governo não confia não confia nas forças armadas porque são apolíticas.

A falta de visão da Frelimo no que se refere à segurança dos cidadãos está 
reflectida no extremamente baixo nível de recursos alocados às forças armadas e 
à polícia. 
Sem um adequado apoio do governo, a polícia e as forças armadas ficam sem 
oportunidadede para desenvolver e profissionalizar as suas operações.

A Frelimo apenas acredita na segurança para eles próprios

Apenas a polícia especial, encarregue de proteger o Governo e o partido Frelimo,
são propriamente financiadas.

... O resultado é uma falta de segurança para as pessoas

O tráfico de drogas, corrupção e crime organizado tem tido permissão para 
florescer, o que resulta na transformação de Moçambique num corridor de droga de
Africa.

Nosso Objectivo: Uma segurança baseada no estabelecimento de forças especiais 
profissionais

5. Justiça

A Renamo entende que a justiça genuína só é possível se a magistratura for 
independente das interferências e controle políticos.

Na prática isto significa um sistema independente de compromissos sem 
interferência política no orçamento da magistratura.

O sistema de justiça apenas será realmente independente quando houver uma 
efectiva separação de poderes entre o partido, o executivo e a justiça.

Sob o comando da Frelimo a força da lei foi minada.

A lei só se aplica a alguns não a todos.

Ela apenas é consistentemente reforçada contra os pobres e/ou para aqueles que 
não têm ligação com o partido no poder.

Existe também uma cultura endémica de suborno e intimidação.

Isto frequentemente deixa o cidadão ordinário sem defesa e sem recurso à 
justiça.

A Frelimo provê acesso limitado à justiça...

Os tribunais estão tão congestionados que muitos casos nunca serão ouvidos.

Em muitas partes do país, simplesmente, não existe um sistema legal.

... O resultado é um sistema em caos

O Governo não pode cumprir com a sua responsabilidade de prover documentos 
essenciais ao estado necessários para a vida diária dos cidadãos como o Bilhete 
de Identidade e cartas de condução porque existe muita burocracia e 
incompetência do estado.

Nosso Objectivo: Um sistema de justiça que as pessoas podem confiar baseada na 
verdadeira lei.     
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