
Daviz Mbepo Simango

Senhoras e Senhores Delegados ao Congresso;
Autoridades Políticas, Civis, Militares, Diplomáticas e Religiosas;
Membros da Imprensa;
A todas moçambicanas e moçambicanos de boa vontade;

Permitam-me saudar a cada um dos presentes nesta sala com esperança de 
que estejam bem de saúde e que tenham deixado as vossas famílias gozando 
de óptima saúde, na esperança que tenham feito boa viagem na vinda a esta 
cidade de cultura africana peculiar e centro de exercício da verdadeira De-
mocracia em Moçambique. Sejam bem-vindos a esta zona libertada. 

Gostaria de, a partir deste pódio, saudar e agradecer aos diversos mili-
tantes do Partido espalhados pelo País e pelo Mundo, que tornam possível 
a presença do Partido e que sob diversas adversidades e escassez lançam e 
defendem o bom nome do MDM, a vós que Deus vos abençoe e que con-
tinuem a servir o partido e, através dele, a toda população moçambicana.

Duma forma particular quero saudar os nossos membros que estão hoje 
na condição de presos políticos nas cadeias de Inhambane, Maxixe, Ho-
moine, Murrombene e Ndlavela, manifestando o nosso apreço por terem 

consentido tanto sofrimento, com risco de morrer, pelo Partido MDM e pela 
Democracia.

Permitam-me também agradecer o facto da Delegação Política Provincial 
de Sofala ter aceite este desafio de acolher o Primeiro Congresso, que por 
sinal irá definir estratégias importantes para o Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM).

Gostaria de tomar este momento para agradecer aos diversos órgãos do 
partido, às organizações de massas e aos quadros envolvidos na organiza-
ção, por nos terem trazido até aqui e, pelo facto de o partido, no meio de 
muitas dificuldades financeiras, conseguir realizar o seu Primeiro Congres-
so, algo de louvar tendo em conta a realidade moçambicana. 

Gostaria de cumprimentar, em especial aos membros da imprensa, pois 
sem imprensa livre não se constrói um estado democrático, nem se garante 
à sociedade os seus direitos.

Estão entre nós, diversas personalidades políticas, agentes económicos, 
sociedade civil e diplomatas, a esses uma palavra de apresso por se terem 
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deslocado à Cidade da Beira para testemunharem os acontecimentos que o 
Galo vai cantar nestes quatro dias. Queiram aceitar em nome do Movimento 
Democrático de Moçambique os nossos agradecimentos por terem acedido 
ao convite que formulámos.

Estimados Colegas
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Não tenho dúvidas que o MDM chega hoje, na altura do seu Congresso 
como o verdadeiro partido da unidade nacional representado por pessoas e 
culturas de todas as regiões do país e representante de todos os moçambi-
canos.

Por este motivo, nossa responsabilidade é grande e precisamos ter a cla-
rividência necessária para compreendermos de que o futuro do MDM como 
uma organização política de respeito e de alternância, se joga na exaltante 
aventura da união e oportunidades dos seus militantes, na capacidade or-
ganizacional da base ao topo, isto é, estrutura partidária funcional, órgãos 
partidários operacionais, na capacidade de vivermos e alimentarmos os de-
bates internos com pontualidade e respeito mútuo do pensamento e opinião 
de outrem.

É preciso criar capacidade interna, sem discriminação, temos que promo-
ver o empoderamento da mulher e dos jovens no nosso seio, daí que deve fi-
car claro aos militantes a obrigatoriedade das cotas para essas organizações 
de massas. Refiro- me, que devemos revisitar as cotas da Liga da Juventude 
e da Liga da Mulher, devemos ter consciência da distribuição clara de as-
sentos nos poderes de decisão e de oportunidade no seio do partido.

Temos que ter quadros comprometidos com princípios e valores do MDM, 
temos que ter mais mulheres e jovens em acção, temos que conquistar mais 
membros e eleitores trabalhando como fiéis obreiros do Moçambique para 
todos, empenhados, motivados e determinados.

A nível dos quadros do MDM e fazedores de opinião a todos níveis, den-
tro dos nossos princípios, é preciso reconhecermos a importância crucial 
do diálogo político interno para o alcance dos nossos objectivos de modo a 
cumprirmos com os compromissos assinados com os moçambicanos, isto é, 
a pluralidade de pontos de vista deve ser respeitada e promovida na nossa 
organização.

Companheiros,

Os moçambicanos, isto é, a juventude, homens e mulheres, se agarram 
hoje ao MDM, porque lhes dá garantia, mas se perdermos tempo a discutir 
pessoas, no lugar de nos concentrarmos em princípios e valores do partido, 
em debate de ideias, em programas e manifestos do partido, seguramente 
perderemos este afeto, dai que temos que decidir se devemos optar por pro-
tagonismos individuais ou pelo trabalho colectivo e de equipa no processo 
de consolidação dos grandes sucessos alcançados na luta por um Moçam-
bique para Todos.

Temos que rever e revisitar a nossa vida partidária, temos que ter cons-
ciência de que perante a carta mãe do partido somos todos membros com 
direitos iguais, por isso, convido a todos para debates internos duma forma 
franca e aberta, em que ninguém se sinta no direito de intimidar, seja quem 
for, pelo nível de intervenção ou crítica a ser aqui apresentada, analisando 
claramente donde saímos, o que temos feito, em que temos vindo a falhar 
nesta conjuntura político-partidária. 

Desta forma estaremos a criar alicerces para a nossa autocritica e correc-
ção, pois só assim estaremos em condições de trilhar e crescer num hori-
zonte dum partido estruturado, onde os órgãos exercem o seu papel, onde 
as responsabilidades individuais e colectivas sejam de elevar o bom nome 
e a marca MDM.

Temos que ser um movimento a marchar, porque os moçambicanos pre-
cisam da nossa energia.

Companheiros, 

O nosso partido, atingiu um nível de desenvolvimento, de progresso e de 
satisfação colectiva que nenhum partido em Moçambique tinha atingido 
em tão pouco tempo e de maneira tão democrática, mas, estas atribuições, 
não nos podem levar ao relaxamento na luta por Moçambique para Todos, 
dai a necessidade contínua de mantermos o voo do Galo e a moda do Galo, 
trabalhando e servindo, transformando os nossos obstáculos em desafios 

onde cada um cumpra com as suas obrigações estatutárias; 
Temos que ter consciência do quanto foi difícil e doloroso chegarmos 

onde chegámos, temos colegas que ficaram pelo caminho, porque as suas 
ambições individuais não se realizaram como tinham planificado, temos 
colegas com cinto apertado, sem recursos nem esperança de uma refeição, 
mas os que adiantaram para certas mordomias se esquecem de que a casa 
precisa de ser alimentada para engradecermos o número de oportunidades.

Temos colegas que são hoje presos políticos e detidos duma forma injus-
ta, tudo porque se entregaram na luta pelos valores e princípios do MDM, 
na luta por um MOÇAMBIQUE PARA TODOS. 

Devemos apostar no desenvolvimento humano, daí que convido aos De-
legados a este Congresso, a uma grande reflecção sobre a pertinência duma 
escola interna do partido para formar as pessoas e harmonizar os princípios 
e ideologia do partido no nosso seio.

Gostaria de lembrar aos colegas que no exercício das nossas funções po-
lítico- partidárias e governativas, nós não passamos de portadores dum con-
trato que realizamos com a sociedade moçambicana, nas diversas esferas da 
sua existência, dai que temos a obrigação de a servir com profissionalismo, 
transparência e dignidade.

Na qualidade de militantes do partido MDM, temos que promover uma 
sociedade digna, uma sociedade solidária, uma sociedade em que os seus 
recursos estão para a promoção do equilíbrio social, económico, ambiental 
e cultural, dando aos nossos compatriotas o direito real de usufruir do que 
a natureza nos proporciona, num ambiente são.

Irmãos de luta, 

As conquistas que em tão pouco tempo conseguimos, fazem de nós os 
alvos principais daqueles, que durante anos, viveram como os principais e 
incontornáveis actores e protagonistas políticos neste país. A nossa existên-
cia, com a força e popularidade que temos hoje, fez com que nos constituís-
semos um grande incómodo para os beneficiários da falecida bipolarização, 
por isso, meus irmãos de luta, temos a missão de continuar e massificar essa 
luta para que possamos tornar realidade o MOÇAMBIQUE PARA TODOS, 
que é a nossa principal missão.

Temos que continuar a defender e a lutar pelos princípios fundamentais 
como a promoção da liberdade e direitos individuais, da Democracia e dos 
direitos humanos, do Estado de Direito, da Justiça e da Igualdade, do res-
peito pelas instituições nacionais fortes e transparentes assim, como da pro-
moção de eleições livres e justas, acrescidas de uma liberdade de imprensa 
e imparcialidade na informação, bem como a responsabilidade do governo 
perante os concidadãos.

As violações das liberdades e dos direitos humanos nunca devem ficar 
impunes, continuaremos a lutar para que na nossa pátria não haja estas si-
tuações, pois a Democracia e os seus procedimentos só são atingidos com 
a participação das minorias, pelo respeito dos direitos políticos, por uma 
mudança cultural, onde um dos pontos centrais é a tolerância e o respeito 
pelos direitos de cada cidadão, acima de tudo os direitos que devem ser 
protegidos por um sistema judicial independente. 

Portanto convido-vos a trabalharmos de forma inteligente, sem pré con-
dições e não nos deixemos cair na ilusão; temos que ser persistentes e in-
cansáveis obreiros e estafetas do MDM, pois só assim estaremos a servir os 
desejos de milhares de moçambicanos que são: um MOÇAMBIQUE PARA 
TODOS, e o fim do uso abusivo da maioria parlamentar.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Estamos aqui para viver as emoções do Primeiro Congresso, cujas reco-
mendações irão definir a nossa vida nos próximos cinco anos. Já o haví-
amos definido também em Março de 2009 quando decidimos formalizar 
o partido e concorremos às eleições gerais e provinciais de Outubro do 
mesmo ano, coragem esta inspirada nos jovens da Revolução 28 de Agosto 
de 2008, que resistiram e derrotaram sem piedade a todas adversidades da 
época, mostrando desta forma capacidade de organização e de reacção.

Decorriam apenas cinco meses, de Maio, altura do registo oficial do par-
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tido, a Outubro, altura das eleições, mesmo assim, fomos às eleições e que-
brámos a bipolarização e hoje somos a terceira força política em Moçambi-
que, estamos a trilhar os caminhos sinuosos da vida política moçambicana 
com determinação, segurança e esperança.

Neste percurso fomos às eleições intercalares de Cuamba, Pemba e Que-
limane, hoje somos o poder em Quelimane e por sinal o único partido da 
oposição moçambicana que tem o governo local, que tem o território, que 
traz e produz experiencia plena de governação.

Fomos a Inhambane, vivemos a instrumentalização das forças de seguran-
ça e ordem pública que, por sinal, recebem salários dos impostos que nós 
pagamos, vivemos também uma justiça manipulada violando claramente o 
Estado de Direito e o ressurgimento de presos políticos em Moçambique, 
perante o silêncio de quem deveria repor a legalidade.

Nesse percurso todo, até a data deste Congresso, perdemos muitos co-
legas, uns da geração de 28 de Agosto e outros fundadores e militantes do 
MDM em várias frentes, com destaque para Chico José, Presidente da Mesa 
do Conselho Nacional, vítima de acidente de aviação a 20 de Novembro de 
2011, quando seguíamos em coluna para a hoje zona libertada de Quelima-
ne. Com ele tombaram Tiago Militão, Manuel Braz e Josias Mundoringa, 
todos militantes da primeira hora desde da Revolução de 28 de Agosto.

Que o sangue derramado por todos companheiros que perderam a vida, 
militantes do MDM, cuja mortes, atestam o lema morrer pelo MDM nos sir-
va de fonte de inspiração e reflexão para termos maiores responsabilidades 
e entrega total na nossa missão de lutar por Moçambique para Todos, que 
Deus os tenha, nossos heróis, e por cá continuaremos a Marcha que juntos 
iniciamos a 28 de Agosto de 2008, culminando com o MDM. Para eles e 
para tantos outros heróis do MDM tombados pela causa do nosso partido, 
peço-vos um minuto de silêncio.

Estimados Delegados ao Congresso,

Estarão na mesa do Congresso muitas matérias, destacando-se: Relatório 
de actividades do partido; Os Estatutos; Programa do Partido; Hino do Par-
tido; Participação do partido nas eleições municipais; participação do par-
tido nas eleições provinciais, legislativas e presidenciais; eleições internas 
entre outras Políticas Sectoriais, com destaque as da juventude e da mulher. 

Como podem constatar, temos a missão de analisar e deliberar sobre im-
portantes matérias que serão a base da preparação do nosso Partido para 
a nossa participação plena, de forma organizada, programada e prevenida 
nas próximas eleições municipais de forma a conquistarmos maior número 
de municípios para que possamos melhorar a qualidade de vida dos nossos 
concidadãos residentes nesses municípios. Particular importância deve ser 
dada a definição de estratégias claras para a sensibilização das populações 
para se recensearem, de forma a terem cartão de recenseamento eleitoral, 
elemento fundamental para a mudança, assim como estratégias para persu-
adir cada vez maior número de jovens para ingressarem no MDM.

Por outro lado este Congresso tem a Missão de nos guiar para as eleições 
Gerais e provinciais de 2014, altura em que os moçambicanos serão chama-
dos mais uma vez a optarem pelo seu destino, entre manter o regime ou por 
no poder o movimento em marcha.

Companheiros,

O vazio ético, que o nosso estado vive hoje, conduz a anarquia, que é a 
negação de uma sociedade política organizada, enquanto comunhão com o 
destino.

Nesse processo da nossa luta não podemos ficar indiferentes às chocantes 
desigualdades que se vivem na nossa sociedade, sob pena de nos divorciar-
mos dos direitos humanos.

O fenómeno de globalização, a crise de estado, a crise da Democracia 
representativa, a exclusão, a negação dum mundo de civilização onde a 
competência, o profissionalismo e habilidades são factores para o progresso 
de carreira e de oportunidade dum emprego, o agravamento das novas pos-
sibilidades de violência e de criminalidade organizada, a não distribuição 
equitativa das nossas riquezas, a ausência de ética dos nossos governantes, 

a ausência de estratégia virada para os interesses da maioria na condução da 
nossa economia, ausência de políticas financeiras viradas para o interesse 
nacional, a ausência da política de empoderamento da classe média moçam-
bicana, a ausência de estratégias políticas de gestão, exploração e conser-
vação dos recursos naturais, sobretudo minerais; Tudo isto, aliado ao fraco 
desempenho do executivo nas áreas impulsionadoras do desenvolvimento 
humano, nos induz a um Estado de uma economia de mercado selvagem.

As organizações especializadas em provocar a morte, o crime organizado 
no quadro das mafias que exploram tráfico ilícito de droga, de armas, de 
emprego, e até de seres humanos tem como sustentáculo o poder económico 
e, através deste, o poder Político. 

Temos que mudar esse cenário se quisermos sobreviver e salvar as futuras 
gerações, dai que temos que combater globalmente os que nos atacam a ní-
vel global, e localmente os responsáveis por esses actos cruéis e contrários 
aos direitos humanos no nosso seio. 

Alguns dos mais significativos valores morais e sociais apagam-se ver-
tiginosamente. Temos que envolver a sociedade na recuperação e consoli-
dação da primeira colectividade e escola da vida que é a família, e há que 
envolver as confissões religiosas e a sociedade civil para que a sua voz seja 
ouvida e respeitada.

Moçambicanas e Moçambicanos, 

         O Estado moçambicano precisa de ser emancipado, pois precisamos 
dum Estado com a sua população em pleno gozo dos seus direitos, com a 
sua identidade reconhecida e valorizada, os seus órgãos de soberania valo-
rizados de forma equilibrada, uma imprensa livre de interferências estra-
nhas ao sector, um Estado livre do fenómeno selvagem de partidarização 
das suas instituições e do saque do património do povo em nome dos liber-
tadores, um Estado onde a esposa do chefe do Estado não usurpe as funções 
dos titulares da instituições do Estado fazendo transparecer uma ambição 
doentia sob olhar impotente do chefe do Estado. Ou seja, Moçambique pre-
cisa de um verdadeiro Estado de Direito. 

O MDM deve-se esforçar para evoluir progressivamente e alargar a sua 
presença em todas unidades territoriais do país e organizando as populações 
para compreenderem o seu manifesto e participarem activamente nos pro-
cessos eleitorais de 2013 e 2014.

Temos que trabalhar para conquistarmos o poder para garantirmos a equi-
dade e a justiça na distribuição da riqueza moçambicana, assegurando o 
equilíbrio das despesas públicas e a sua participação duma forma clara e 
transparente para transformação estrutural da nossa economia, promovendo 
a criação de postos de trabalho, a coesão dos moçambicanos e a redução das 
assimetrias, tendo como bandeira um verdadeiro Estado de direito demo-
crático, num Moçambique para todos e com todos.

Minhas Senhoras e Meus Senhores

Quero desejar a todos Delegados muito debate, de forma aberta e livre, 
dinâmica e democrática para trazer soluções e recomendações para uma 
acção política forte, correcta, simples e percetível que aglutine todos mem-
bros do MDM na luta pelos nossos objectivos e na consolidação da nossa 
posição de única alternativa de governação do país de 2013 para os anos 
seguintes. 

Convido a todos a envolverem-se na agenda de trabalhos do Primeiro 
Congresso, com entusiasmo, empenho e confiança.

É, como no início destas palavras, reafirmo-vos hoje, com muita alegria 
que vejo o MDM a consolidar-se como o partido que chegou para unificar 
todo o país em torno de um ideal maior. 

Bom trabalho para todos e que Deus ilumine as vossas mentes, por um 
Moçambique para Todos.

E desta forma declaro aberto o Primeiro Congresso do Movimento Demo-
crático de Moçambique.

Muito Obrigado!

Beira, 05 de Dezembro de 2012

O Presidente

Daviz Mbepo Simango



Maria José Moreno Cuna, presidente da Mesa da Congresso, deu posse a Daviz Mbepo Simango e 
apresentou ao congressistas e convidados o líder do MDM eleito para os próximos cinco anos  Congressista a votar no I Congresso na Beira
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Senhora Presidente da Mesa do Congresso;
Senhores membros da mesa do Congresso;
Senhoras e Senhores Delegados ao Congresso;
Autoridades Políticas, Civis, Militares, Diplomáticas e Religiosas;
Irmãs e irmãos na luta pela Democracia,
Membros da Imprensa;
A todas moçambicanas e moçambicanos de boa vontade;

Muito obrigado Cocoricoo! São estas minhas primeiras palavras, para 
vos agradecer esta fantástica demonstração de cidadania moçambicana, 
este vosso entusiasmo inesquecível. Agradeço sobretudo a confiança que 
depositaram em mim, ao convidar-me para liderar o partido neste primei-
ro Congresso. Espero sinceramente corresponder às vossas expectativas.

Durante os quatro últimos dias, a Cidade da Beira galvanizou atenções 
de milhares de moçambicanos, em todo o nosso País, e não só. Compa-
triotas radicados no exterior, e amigos de outros países, também acompa-
nharam com interesse, este movimento de massas, aqui representado por 
ilustres delegados ao Congresso, vindos de todas as províncias e distritos 
de Moçambique.

O dia de hoje marca mais um importante passo em nossa marcha pela 
construção de um Moçambique melhor, pois concluímos com êxito e sob 
todas as dificuldades, o Primeiro Congresso do MDM, aqui na Cidade da 
Beira.

Não há dúvidas de que essa marcha vai continuar a avançar, graças a 
todos, que dedicaram seu tempo e sua energia para que esse Congresso 
pudesse ser realizado. Esse mérito é de todos os que estão aqui e os que de 
alguma maneira não puderam estar connosco, mas que lutam com garra 
no seu dia-a-dia, a reafirmarem o compromisso maior para o progresso da 
nossa pátria. Essa grande festa é de todos vós. Parabéns a todos!

Somos uma grande família. Uma família que está a crescer cada vez 
mais e que busca os ideais de liberdade, de dignidade e de oportunidades 
para todos. E esta família provou, no decorrer dos últimos dias, que é 
capaz de dialogar, apresentar ideias, discutir seus pontos de vista e, sobre-
tudo, escutar o seu próximo. 

Ouvir, aprender e respeitar as mais diferentes opiniões deve ser a nossa 

prática, e unidos por um ideal comum deve ser a nossa grande riqueza. 
Uma riqueza que não se compra, uma riqueza que não se impõe, mas que 
se pratica de boa vontade. Essa é a grande marca de diferença a cultivar 
no MDM. Somos um partido com ideal, com objectivo de fazer valer, de 
facto, os direitos dos moçambicanos, por um Moçambique para Todos.

O MDM consolida-se, nesse momento histórico, como um partido de 
todos os moçambicanos, porque estão aqui representados, neste Congres-
so, mulheres, homens, jovens e velhos de todas as nossas Províncias e 
de todas as culturas de Moçambique. Pessoas que dedicam suas vidas a 
trabalharem pelo Galo em cada canto deste país. E provamos mais uma 
vez de que somos a nova força política de Moçambique, um partido de 
unidade nacional, comprometidos com a Democracia e Estado de Direito, 
onde há clareza na separação de poderes.

Por isso, é com muita emoção, que quero agradecer, primeiramente a 
Deus e, merecidamente, a todos vós pelos resultados.

Uma palavra de apresso às nossas mulheres, representadas pela Liga 
das Mulheres do MDM, pelo magnífico trabalho que fazem junto às mães, 
às famílias e às crianças, diminuindo-lhes o sofrimento e dando-lhes as 
esperanças de uma vida melhor. Ensinando que a política é ferramenta 
importante para a transformação da nossa sociedade. 

Mais, queiram aceitar continuar na vanguarda a mobilizar as popula-
ções para a família MDM, seja onde estiverem. 

Outra palavra de apresso vai para os nossos jovens, representados pela 
Liga da Juventude, futuro desta nossa nação, pela dedicação e pela cora-
gem de serem “diferentes”, de tomarem uma posição contrária ao regime 
do dia, mesmo correndo o risco de agressões e intimidações. Continuem 
nesse rumo: o futuro lhes pertence!

O que pedimos, é que continuem a trabalhar carregando a Bandeira e a 
marca MDM, para todo canto de Moçambique com coragem, eficiência e 
determinação, e que olhem para os obstáculos como fonte energética para 
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auto determinação.

Aos nossos presos políticos, que proporcionaram um dos momentos 
mais emocionantes da minha vida, ao vê-los entrar aqui, libertos, no pri-
meiro dia do Congresso. A vós, nossos eternos agradecimentos, pela bra-
vura com que enfrentaram esses momentos difíceis, com perseverança e 
determinação. Saibam, meus amigos, que vós sois símbolos de resistên-
cia. 

O MDM quer que o mundo veja Moçambique como uma nação moder-
na, democrática e como um Estado de Direito de facto. Onde quem tenha 
opiniões diferentes das do partido no poder, possa manifestá-las livremen-
te sem correr riscos ou privações, por isso arbitrariedades como essas, não 
podem ser toleráveis. Que fique aqui registado o nosso protesto às nossas 
Instituições Judiciais e aos magistrados, convidando-os a respeitarem e a 
valorizarem a sua profissão com dignidade e ética e que contribuam para a 
construção dum estado mais justo, solidário e com separação de poderes.

Quero ainda agradecer aos nossos velhos, que tiveram a coragem de 
apoiar a causa do MDM. Pessoas sábias, que lutaram muitas guerras, em 
nome da liberdade e da justiça, para que hoje pudéssemos estar aqui, a 
construir um novo partido, verdadeiramente democrático. Pessoas que sa-
bem o valor da paz e da estabilidade política, porque viveram em tempos 
difíceis. Saibam que, vocês são as nossas raízes, de cujos conhecimentos 
continuaremos apreender. Não se cansem de transmitir a luz da razão.

A todos os nossos militantes, seja qual for a posição que ocupem: somos 
todos partes importantes da mesma engrenagem e é esse senso de união 
de forças que nos faz avançar cada dia mais. Caminhemos juntos para 
MOÇAMBIQUE PARA TODOS!  A todos que tornaram possível a rea-
lização deste evento, vão os nossos agradecimentos por todas facilidades 
que nos facultaram. Sem os vossos apoios não teríamos atingido os níveis 
de qualidade e satisfação que conseguimos.

A todos, um muito obrigado especial.

Caras amigos e amigas,

Moçambique é um país de incontáveis riquezas. Riquezas que vão desde 
a força de seu povo, até os grandes recursos naturais. Infelizmente esses 
recursos não são transformados no país, por conseguinte não contribuem 
para a promoção de pequenas e medias empresas, o que permitiria a trans-
ferência de tecnologia e conhecimento para além de proporcionar postos 
de trabalho. Por outro lado não existem políticas de reserva, não existem 
sindicados de defesa do cidadão abrangido, por conseguinte penaliza as 
famílias abrangidas e as gerações vindouras.

Não é aceitável que nossas crianças morram sem ter acesso às garantias 
de suas necessidades mais básicas, como o alimento, a saúde e a forma-
ção. 

Não é aceitável que nossos jovens não tenham oportunidades e pereçam 
vítimas de uma violência que está a crescer em nossas cidades. 

Não podemos aceitar que nossos homens e mulheres não tenham empre-
go, não tenham condições de cuidarem de suas famílias. 

Não é aceitável que uns poucos se beneficiem, enquanto a maioria sofre 
as consequências de um Estado que confunde o partido com a nação, com 
total incapacidade de gerir os bens do país. Um Estado que distribui pri-
vilégios somente aos amigos. 

Um país moderno, cujo Estado de Direito e os Direitos Humanos sejam 
respeitados, sabe fazer chegar às pessoas mais pobres os seus direitos bá-
sicos, através da distribuição de renda e das oportunidades.

O MDM é um partido extremamente jovem. Porém, mesmo com tão 
pouco tempo, já firmou sua marca de modernidade em todas as oportuni-
dades que teve em administrar. Somos o único partido de oposição, que 
tem mostrado uma nova alternativa de governação, mais justa e humana. 
E esse exercício não nos foi concedido gratuitamente. Foi, sim, fruto de 
trabalho, luta, determinação e real envolvimento de todos no processo 
eleitoral.

Neste Congresso traçamos as bases de preparação para as eleições mu-
nicipais de 2013, assim como as provinciais, legislativas e presidenciais 
de 2014. E essa preparação vem confirmar o nosso desafio em aumentar a 
participação na governação do nosso país, para que possamos melhorar as 
condições de vida de nossos concidadãos.

Aprovamos os Estatutos e Programa do partido, apreciamos as três pro-
postas do hino e canalizamos ao Conselho Nacional para devidos efeitos 
recorrendo se a instituições profissionalizadas para devido aprumo, apro-
vamos o relatório de actividades, moções e elegemos membros do Conse-
lho Nacional e o presidente do partido, e agora o que nos resta é pormos 
o movimento em marcha.

Com essa missão, nasce uma grande responsabilidade. A responsabili-
dade de trabalharmos duro, de maneira incansável, para levar esperança e 
mudança para todas as regiões. 

Não deixemos passar as oportunidades. Não deixemos nos intimidar. 
Cada um de nós é uma parte importante nesse processo de transformação, 
dum partido de oposição para um partido dominante.  

E esse sonho é possível, acredito que todos juntos, podemos construir 
uma nova realidade, com esperança e combater as desigualdades que nos 
assolam. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Durante este Congresso, que marcou a história de Moçambique rumo a 
uma nova era de pluralidade política, onde a bipolarização não tem mais 
espaço, fomos honrados por muitos visitantes. Gostaria de agradecer a to-
dos que vieram prestigiar-nos nesse momento de tanta alegria e trabalho: 
às autoridades civis, militares, diplomáticas e religiosas, que para cá se 
deslocaram para prestigiar o MDM, recebam dos delegados aqui presen-
tes os nossos sinceros agradecimentos.

Dentre esses visitantes, cabe-nos ressaltar a presença da imprensa, que 
com competência realizou o seu importante trabalho. Não se esqueçam, 
de que um país sem imprensa livre, não pode ser um país democrático. 
A imprensa livre desempenha um valioso papel na consolidação dos pro-
cessos democráticos em todo o mundo. E, em Moçambique esse trabalho 
sério e imparcial é fundamental para o nosso progresso. Por isso, recebam 
os melhores cumprimentos por essa cobertura e continuem na grande mis-
são de representarem a voz da verdade.

Tudo correu bem, tudo foi maravilhoso nesses últimos dias, apesar das 
dificuldades do trabalho. Que este seja o primeiro de muitos outros en-
contros, verdadeiros exemplos de convivência entre as pessoas de boa 
vontade. 

E é com emoção imensa, meus amigos, que chego ao final deste impor-
tante encontro, com a certeza de que novos rumos serão possíveis, porque 
se uniram aqui corações e mentes em busca de um só objectivo, um só 
ideal: um Moçambique mais justo, mais democrático. Um Moçambique 
para todos!

Desejo um bom regresso às vossas origens, com esperança que encon-
trem as vossas estimadas famílias a gozarem de boa saúde, e lembrem-se 
de que vos reserva a missão de irem às bases razão da nossa existência.

Que Deus abençoe a todos!

E nestes termos declaro encerrado o Primeiro Congresso do Movimento 
Democrático de Moçambique.

Beira, 08 de Dezembro de 2012.

Presidente
Daviz Mbepo Simango



Daviz Simango saudado pelos congressistas, depois de anunciado 
o resultado eleitoral
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Quelimane é a quar-
ta Cidade Capital do 
nosso País e é gover-
nada pelo Edil Manuel 
de Araújo, membro do 
Movimento Democrá-
tico de Moçambique.

Quelimane está a viver 
uma experiência única na 
sua história. Tudo come-
çou no dia 7 de Dezem-
bro de 2011, dia memorá-
vel em que os munícipes 
decidiram pela mudança. 

Desde a sua eleição, 
Manuel de Araújo e a 
sua equipa de trabalho 
têm demonstrado práti-
cas de boa governação, 
resgatando gradualmente 

Os recursos naturais cons-
tituem uma fonte de riqueza 
capaz de gerar emprego, va-
lor acrescentado e o bem-es-
tar social das populações, se 
forem devidamente geridos 
na base da transparência e da 
prestação de contas.

A nossa preocupação fun-
damental é como garantir 
que a abundância dos recur-
sos represente uma bênção 
para o Povo e não um foco 
de conflito.

Apesar da adesão de Mo-
çambique a Iniciativa de 
Transparência nas Indústrias 
Extractivas (ITIE) o Gover-
no do dia não possui uma 

os valores dos munícipes 
e a dignidade da cidade.

Quelimane com a nova 
governação tem regis-
tado um franco desen-
volvimento em todas 
as áreas, com destaque 
para as vias de acesso 
e saneamento do meio.

Pelo que os Congres-
sistas, em nome de todos 
os membros do MDM, 
reconhecem, saúdam e 
louvam a boa governação 
da cidade de Quelimane.

Beira aos 07 de 
Dezembro de 2012

Presidium do I 
Congresso do MDM

gestão transparente. Não 
existe clareza nos procedi-
mentos de licenciamentos, 
há falta de acesso de infor-
mação ao público sobre os 
contratos, relatórios financei-
ros e as transacções relacio-
nadas aos recursos naturais.

Pelo que os Congressistas, 
em nome de todos os mem-
bros do MDM, repudiam a 
ausência da transparência de 
exploração e gestão dos Re-
cursos Naturais.

Beira, aos  07  de
 Dezembro de 2012

Presidium do I Congresso 
do MDM

Moção de Boa Governação na 
Cidade de Quelimane

MOÇÃO DE REPROVAÇÃO

Ausência de uma Política Nacional 
transparente de exploração e gestão 
dos Recursos Naturais

Manuel Araújo, edil de Quelimane, homenageado em braços pelos congressistas do MDM



Fernando Nhaca, candidato a presidente do Município de Inhambane, 
homenageado no Congresso pelo brilhante resultado conseguindo em eleições 

em que o eleitorado foi amedrontado pela Policia da República de Moçambique
no pré-cenário dos julgamentos políticos de 05 de Outubro

Daviz Simango no momento de homenagem aos PRESOS POLÍTICOS DE 
INHAMBANE no estrado do presidium do Congresso, um dos momentos de 

mais alto entusiasmo dos congressistas

Filho de Flora Impula homenageado no Congresso por sua Mãe 
ainda se encontrar como presa política nas mamorras do regime, 

em Inhambane.(Continua na página seguinte)

O governo do dia referen-
cia a agricultura como sendo a 
base do desenvolvimento sócio-
-económico do país. Entrentan-
to, não se justifica que com a 

abundância de recursos hídricos 
e alta percentagem de terras ará-
veis em todo território nacional, 
o país não tenha uma política 
agrária clara, eficaz e eficiente, 

capaz de garantir a auto-sufi-
ciência da produção agrícola.

Em Moçambique, as zonas 
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Nas vésperas do dia da ce-
lebração dos 20 anos da Paz 
(03/10/2012), alguns membros 
do MDM estavam no banco dos 
réus em julgamento no Tribunal 
da Cidade de Inhambane na se-
quência da acção policial ao lon-
go das eleições intercalares de 18 
de Abril do ano em curso, o que 
constituiu uma clara violação dos 
princípios fundamentais e liber-
dades políticas que regem um 

Estado de Direito Democrático, 
igualitário e inclusivo como con-
sagra a Constituição da Republica.

 A sentença foi lida no dia 5 de 
Outubro e todos foram condenados 
com penas não remíveis, na ordem 
de dois meses para cada um e com 
prisão efectiva. Logo após a leitura 
da sentença os condenados (com-
panheiros nossos) foram encami-
nhados, imediatamente, à cadeia.

Na madrugada do dia 06 de 
Outubro do corrente ano a polí-
cia sob a autorização do juiz da 
causa transferiu-os para diversas 
cadeias do país, 10 Senhoras fo-
ram encaminhadas para cadeia 
de Ndlavela em Maputo, outros 
divididos (homens) em cadeias 
de Maxixe, Homoine, Morum-
bene e da cidade  de Inhambane. 

Não obstante à tamanha injus-
tiça de que foram vítimas pelo 

sistema judicial moçambicano, 
sobretudo, as péssimas condições, 
a brutalidade, a falta de huma-
nismo com que foram tratados 
desde a acusação ao julgamento, 
da sentença ao cumprimento da 
pena, continuam corajosos, deter-
minados, comprometidos e abne-
gados para juntamente com todos 
os moçambicanos de boa vonta-
de, construírem um Moçambique 
para todos através do Movimento 

Democrático de Moçambique.
 Pelo que os Congressistas, 

em nome de todos os mem-
bros do MDM, reconhecem, 
saúdam e louvam esta atitude 
de abnegação, coragem, deter-
minação e comprometimento.

Beira, aos 07de Dezembro de 
2012

Presidium do I Congresso do 
MDM

Moção de Reconhecimento

Moção de aprovação pela determinação, cometimento 
e coragem demonstrada pelos Membros do MDM 
condenados pelo “Julgamento Político” de 05 de 
Outubro de 2012 em Inhambane

Moção da reprovação da 
ausência de uma política 
nacional da agricultura 
capaz de garantir a 
auto-suficiência alimentar



(Continuação da página anterior)

Perante a evidência e persis-
tência da cultura Partido - Estado 
herdada do sistema mono - parti-
dário demonstrada pelo Partido no 
poder foi elaborada esta Moção 
para manifestar a nossa indignação 
contra a partidarização do Estado.

As manifestações da cultura Par-
tido - Estado são caracterizadas por 
políticas de exclusão, intimidação, 
perseguição, instalação de células 
partidárias nas instituições públicas, 
estabelecimentos de ensino e insti-
tuições paramilitares, controlo de 
actividades empresariais, promoção 

dos funcionários públicos na base 
de confiança político - partidária, 
nomeação de juízes de acordo com 
um compromisso político, acesso ao 
emprego em troca do cartão verme-
lho e outras formas de discriminação. 

Pelo que, os Congressistas 
em nome de todos os membros 
do MDM condenam todas for-
mas de discriminação, a parti-
darização do Estado e as práti-
cas da cultura Partido – Estado. 

Beira,  aos 07de Dezembro 
de 2012

Presidium do I Congresso do MDM

Os serviços de transportes pú-
blicos em Moçambique são ine-
ficazes, inadequados e não são 
fiáveis. A maior parte das viatu-

ras usadas é inadequada para o 
fim a que se destina, encontra-se 
em mau estado de conservação 
e a sua gestão é má. O serviço 

pode ser descrito como sendo 
“um serviço pobre para pesso-
as pobres.” É insustentável na 
medida em que se não forem 

tomadas acções de uma gestão 
eficaz, em breve, a capacida-
de do sistema irá desaparecer 
deixando os utentes à sua sorte.

A política dos transportes pú-
blicos do governo do dia não é 
clara, é aplicada de forma incon-
sistente. Várias instituições estão 
envolvidas na prestação de ser-
viços mas as responsabilidades 
são incompatíveis e sobrepõem-
-se, facto que gera confusão.

 A política dos transportes 
deve ser clarificada, os seus 
objectivos: acessibilidade, se-
gurança, cobertura, fiabilidade, 
conveniência, conforto, consi-
derações de natureza ambiental, 
gestão do tráfego e sustentabili-
dade que possam corresponder 
a demanda social. Devem ser 
criadas autoridades dos trans-
portes para se responsabilizarem 
por todos os aspectos da presta-
ção de serviços dos transportes 
públicos e para providenciarem 
sistemas integrados e coorde-

nados de transportes públicos.
Os custos de operação têm 

vindo a aumentar de forma 
constante nos últimos anos, 
enquanto a receita líquida dos 
operadores tem vindo a baixar. 
As tarifas têm vindo a aumen-
tar periodicamente, mas não o 
suficiente para compensá-los 
totalmente pelo aumento dos 
custos. Como se não bastasse, 
o Governo do dia importou no-
vos autocarros de marca “You-
tong e TaTa”, sem acessórios, 
passados seis meses, alguns 
desses autocarros avariaram.

Pelo que, os Congressistas, 
em nome de todos os membros 
do MDM, reprovam a política de 
Transportes Públicos Urbanos 
que se mostra inviável para sa-
tisfazer a demanda dos utentes. 

Beira, aos 07de Dezembro
 de 2012

Presidium do I Congresso
 do MDM

Congressista em momento da votação

Momento em que os votos secretos eram escrutinados à vista de todos os congressista e convidados
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agro-ecológicas não desen-
volvem devido a fraqueza das 
infra-estruturas de desenvolvi-
mento, estradas e pontes, linhas 
férreas que dificultam o aces-
so aos principais mercados de 

abastecimento e armazenamen-
to dos produtos. Ademais, cons-
tata-se que o governo do dia tem 
atribuído grandes parcelas de 
terra aráveis a mega projectos, o 
que choca com os interesses dos 

camponeses e com os objectivos 
da produção agrícola em geral.

Como consequência, o país 
depende da importação dos pro-
dutos de primeira necessidade 
como é o caso do tomate, repo-

lho, arroz, cebola, batata, etc.
Pelo que os Congressistas, 

em nome de todos os membros 
do MDM, reprovam a ausên-
cia de uma política nacional 
da agricultura capaz de garan-

tir a auto-suficiência alimentar.

Beira, aos  07  de Dezembro 
de 2012

Presidium do I Congresso do 
MDM

Moção de Reprovação da Ausência de 
uma Política Nacional de Transportes 
Público Urbano Adequado

Moção de Repúdio à Partidarização 
do Estado




