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PREÂMBULO 

Durante cinco séculos o nosso povo sofreu o jugo do colonialismo português. Foi explorado e 

humilhado. Os colonialistas utilizaram todos os meios de repressão com objective de subjugar o 

povo, degrader a sua vida e reprimir a sua cultura. 

Contudo, o povo moçambicano nunca se deixou verger à vontade dos colonialistas, nunca deixou 

de lutar: desde o combate aos invasores e usurpadores da terra, até à luta no campo, nas fábricas 

e nos portos, o nosso povo mostrou sempre uma resistência tenaz. 

É assim que, em 25 de Junho de 1962, surge a FRELIMO, o movimento que cria a unidade, 

nacional, factor indispensável na luta contra o colonialism. Em 25 de Setembro de 1964, a 

FRELIMO proclama a insurreição geral armada contra o invasor, tendo em vista a conquista da 

Independência Nacional. 

Dada a justeza da linha política definida pela FRELIMO, de criar um Moçambique livre e 

soberano, sem exploraç0πo do homem pelo homem, sem distinção de tribos, raças e etnias, linha 

que se identifica com os interesses do povo, este lança-se com ímpeto e abnegação na luta contra 

o colonialismo. 

Da FRELIMO, e no processo da luta de libertação nacional, nasceu o guerrilheiro que de armas 

na mão, desafiou vitoriosamente o exército colonial português militarmente bem treinado e 

equipado; nasceu o aluno e o professor que, em zonas das operações militares de Cabo Delgado, 

Niassa, Tete, Zambézia, Manica e Sofala, particularmante, debaixo de bombardeamentos do 

exército colonial, debaixo do sol ou da chuva, investiram na formação do Homem Novo; nasceu 

o socorrista e o enfermeiro que, em condições extremamente difíceis, tratavam os doentes e 

feridos da Guerra; nasceu o cidadão moçambicano que, pelos seus ideais de liberdade, justice e 

independência, lutando na frente da clandestinidade, sofreu na carne os efeitos dos duros golpes 

da palmatória, do chicote ou de outros métodos de tortura nas prisões; nasceu o cidadão que na 

frente diplomática, confrontando o seu número de privacies e longe dos seus camaradas, 

conquistava amizades e simpatias para o povo moçambicano em luta, bem como os apoios 

politicos, diplomáticos, financeiros, materiais e técnicos necessaries para dar maior impulse à 

causa de libertação. São, pois, esses segmentos que corporizam o Combatente da Luta de 

Libertação Nacional. 

Derrotado em todas as frentes, o colonialism português capitula e a 7 de Setembro de 1974, são 

assinados os acordos que permitiram a proclamação da Independência Nacional em 25 de Junho 

de 1975, surgindo assim um Estado livre e soberano. 

Neste combate longo e árduo, em que os melhores filhos do povo sacrificaram a própria vida, 

houve os que combateram as forças do colonialism directamente com as armas na mão e os que 

se  engajaram nas diversas  frentes da luta clandestina.  Porém, todos os combatentes da  Luta de  
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Libertação Nacional assumiram a vanguarda na luta do nosso povo. Estes Combatentes 

construíram, com a sua total dedicação ao povo, não olhando a sacrifícios, com seu esforço e 

inteligência e tantas vezes com o seu próprio sangue, a ponte através da qual o povo 

moçambicano caminhou vitoriosamente rumo à materialização de um sonho que de várias 

gerações: a Independência Nacional. 

Os Combatentes da Luta de Libertação Nacional, compreendendo, no processo da luta, a 

necessidade e a importância da unidade no combate contra o colonialismo, foram os grandes 

forjadores da unidade nacional; das diversas etnias, tribos, raças, culturas e religiões existentes 

no nosso país, surge um povo unido e coeso, uma nação única e forte. 

Após a proclamação da Independência, os Combatentes da Luta de Libertação Nacional mantém 

viva a chama do combate iniciada em Chai, prosseguindo na luta pela defesa da pátria ameaçada 

pela agressão estrangeira. Os veteranos da luta anticolonial participam ainda activamente em 

todos os sectores da actividade nacional, nomeadamente: na economia, na saúde, na educação, na 

cultura, dando um contributo inestimável na consolidação da independência nacional e no 

desenvolvimento da pátria. 

Por isso, a nação inteira reconhece o papel fundamental que os Combatentes da Luta de 

Libertação Nacional desempenharam na História do povo moçambicano. 

A nação reconhece igualmente o papel que eles ainda desempenham na manutenção da paz, na 

construção de uma sociedade dde justice social e liberdade. 

Assim, para materializer este reconhecimento e valorizar arica experiência dos Combatentes, o 

IV Congresso do Partido FRELIMO definiu a necessidade de criar a Associação dos 

Combatentes da Luta de Libertação Nacional como instrumento próprio que permita discutir e 

resolver os seus problemas específicos, assegurar e elevar o nível do seu contributo no processo 

da reconstrução nacional. 
A Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional é também uma base para a 

recolha e divulgação das ricas experiências do processo da Luta de Libertação Nacional, pois, os 

Combatentes da Luta de Libertação Nacinal constituem um motive de orgulho para todo o povo 

moçambicano, um precioso património e factor essencial na formação e educação. 

Nós, Combatentes da Luta de Libertação Nacional, reunidos na III Conferência Nacional de 28 a 

29 de Abril de 2006, na Cidade da Matola, em Maputo, reconhecendo as mudanças profundas 

nas esferas política, económicas e social operadas no país desde a realização da II Conferência 

Nacional de 11 a 15 de Janeiro de 1999, adoptamos estes Estatutos da nossa Associação. 
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CAPÍTULO 1 

DEFINIÇÃO E OBJECTIVOS 

Artigo 1 

(Definição) 

1. A Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, adiante designada por 

ACLLN é uma organização social que integra, na base de livre filiação, os cidadãos 

moçambicanos que participaram na luta de libertação nacional contra o colonialismo 

português. 

2. Na sua actividade, a ACLLN guia-se pela linha política do Partido FRELIMO. 

 

Artigo 2 

(Objectivos) 

Constituem objectivos da ACLLN, nomeadamente: 

a) Enquadrar nas suas fileiras os Combatentes da Luta de Libertação Nacional para que, de 

uma forma organizada e activa, participem na reconstrução nacional e no 

desenvolvimento social e económico do país; 

 

b) Promover a implementação dos princípios definidos pelo Partido FRELIMO; 

 

 

c) Defender os princípios consagrados na Constituição da República de Moçambique; 

 

d) Realizer acções que contribuam para a formação e elevação constant dos conhecimentos 

politicos, técnicos, profissionais, científicos e culturais dos Combatentes da Luta de 

Libertação Nacional; 

 

e) Difinir no seio das jovens gerações e da sociedade civil em geral, as gloriosas tradições 

dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, de modo a reafirmar continuamente no 

seu seio o espírito e os valores de unidade nacional, da firmeza e determinação, do 

respeito pelo povo, do trabalho árduo e paciente, da entrega total à causa justa e da 

sociedade; 

 

f) Promover acções que visem adopção da legislação adequada que garanta aos 

Combatentes da Luta de Libertação Nacional e seus familiars benefícios sociais; 

 

g) Contribuir, em coodenação com instituições apropriadas, para a criação de condições  que 

facilitem o acesso do Combatente da Luta de Libertação Nacional ao emprego;     
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h)   Empreender acções que tenham por objective recolha e divulgação de factos da nossa 

História em geral e da luta de libertação Nacional, em particular; 

 

i) Honrar e eternizar a memória dos cidadãos moçambicanos tombados pela liberdade, 

igualidade, justica e independência; 

 

j) Colocar na definição e realização de acções com vista a salvaguardar e valorizar o 

património cultural e histórico da luta de libertação nacional; e 

 

k) Representar os facilitem o acesso do Combatente da Luta de Libertação Nacional no 

plano interno e externo, promovendo o estreitamento de relações de amizade e 

solidariedade com organizações congeners de outros países na base dos princípios de 

igualidade, respeito mútuo, reciprocidade de vantagens e engajamento comum na luta 

pela independência, justiça, paz e progresso. 

       

 

CAPÍTULO II 

MEMBROS 

Artigo 3 

(Definição do Combatente) 

São Combatentes da Luta de Libertação Nacional todos os  cidadãos moçambicanos que tendo 

ingressado na Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) no period compeendido entre a 

sua fundação, 25 de Junho de 1962 e a data da vitória, 7 de Setembro de 1974 tenham 

participado na luta de libertação nacional em qualquer das suas frentes. 

Artigo 4 

(Filiação) 

1. Podem ser membros da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional os 

moçambicanos que sendo Combatentes da Luta de Libertação Nacional aceitem os 

Estatutos e Programa da Associação. 

 

2. Poderão ainda ser admitidos como membros da Associação os cônjuges e os filhos dos 

Combatentes da Luta de Libertação Nacional. 

Artigo 5 

(Categorias de Membros) 

1. São seguintes as categorias de membros da ACLLN 

 

a) Fundadores; 
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b) Efectivos; 

c) Honorários; 

d) Beneméritos; e 

e) Associados. 

 

2. São membros fundadores, os membros efectivos que participaram no processo da 

organização e realização da Conferência Constitutiva da Associação. 

 

3. São membros efectivos, os cidadãos nacionais que foram admitidos e os que vierem a 

sê-lo nos termos dos presents Estatutos. 

 

4. São membros honorário, as pessoas singulares ou colectivas nacionais ou estrangeiras a 

quem tal distinção se conceda pela sua contribuição à causa do movimento de libertação 

nacional e por service relevantes prestados à Frente de Libertação de Moçambique ou ′a 

Associação. 

 

5. São membros beneméritos, as pessoas singulares ou colectivas nacionais ou 

estrangeiras a quem tal distinção se conceda pelo monetário ou material prestado à 

Associação. 

 

6. São membros associados, as pessoas singulares ou colectivas nacionais a quem tal 

distinção se conceda pelos serviços voluntaries que prestam à Associação. 

Artigo 6 

(Pedido de Admissão) 

1. O pedido de admissão de membros efectivos da Associação deve ser subscrito por um 

número mínimo de dois membros efectivos da Associação em pleno gozo dos seus 

direitos e aprovado pelo Secretariado Provincial. 

 

2. Em caso de dúvida sobre a qualidade e categoria de membro, a confirmação da admissão 

sera feita pelo Secretariado do Comité Nacional. 

 

3. Os membros honorários e beneméritos são proclamados pelo Comité Nacional ouvido o 

Presidente da Associação. 

Artigo 7 

(Direitos) 

1. São direitos dos membros efectivos da Associação: 

a) Eleger e ser eleito para os órgãos directivos da Associação; 

b) Participar nas actividades e tarefas da associação; 

c) Participar na discussão de todos os assuntos da vida da Associação e apresentar 

proposta de solução; 

d) Exercer a crítica e autocrítica no seio dos órgãos da Associação; 
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e) Propor a admissão de membros para Associação nos termos dos Estatutos e do 

respectivo Regulamento; 

f) Apresentar proposta e sugestões que se considerem úteis e de interesse para o 

desenvolvimento de Associação e para realização dos seus objectivos; 

g) Usufruir dos beneficios inerentes à condição de membros da Associação. 

 

2. Os membros honorários e associados da Associação gozam dos direitos referidos nas 

alíneas b) c) e f) do número anterior. 

3. Os membros beneméritos gozam dos direitos referidos na alínea f) do número 1 do 

presente artigo. 

4. Os filhos menores efectivos, ou sendo maiores, quando estudantes ou incapazes, gozam 

dos direitos referidos nas alíneas g) do número 1 deste artigo. 

Artigo 8 

(Deveres) 

São deveres dos membros efectivos da Associação: 

a) Respeitar e cumprir os Estatutos, Programa e Regulamento da Associação; 

b) Participar na materialização dos objectivos e tarefas da Associação; 

c) Exercer tarefas e funções para que forem eleitos ou nomeados; 

d) Contribuir para o prestígio da Associação e para a realização dos seus objectivos; e 

e) Pagar regularmente as quotas. 

Artigo 9 

(Sanções) 

1. Aos membros efectivos da Associação que violem os Estatutos e os Regulamentos, 

abusem das suas funções ou de qualquer forma prejudiquem o prestígio e o bom nome da 

Associação, serão aplicadas as seguintes sanções: 

 

a) Repreensão simples; 

b) Repreensão pública; 

c) Suspensão da qualidade de membro; 

d) Demissão; 

e) Expulsão. 

 

2. A aplicação das sanções referidas nas alíneas c), d) e e) do número anterior sera sempre 

precedida de um processo disciplinar, salvaguardando o direito de defesa de arguido. 

 

3. Das penas referidas nas alíneas c), d), e e) do número 1 de presente artigo cabe recurso 

para a Conferência Nacional no prazo de 180 dias a contar da data da notificação do 

arguido. 

 

4. As penas devem ser registadas, salvo as referidas nas alíneas a) b) do número 1 deste 

artigo. 
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Artigo 10 

(Repreensão Simples) 

A repreensão simples consiste na advertência feita ao infractor pelo seu responsável. 

Artigo 11 

(Repreensão Pública) 

1. A suspensão determina que o infractor não goze dos direitos inerentes à qualidade de 

membro e é aplicada sempre que, no exercício das suas funções, o mesmo seja condenado 

a pena maior e pelo período correspondente ao da pena. 

 

2. A suspensão será ainda aplicada por um período não superior a 3 meses, quando se 

verifiquem infracções graves às disposições estatutárias e regulamentares. 

 

3. Havendo indícios suficientes de culpabilidade e presumindo-se à infracção cometida será 

aplicável a pena de demissão ou expulsão, o membro infractor poderá ser suspenso 

durante a instrução do processo por um period máximo de sessenta dias prorrogável 

excepcionalmente por um mês. 

 

4. Ao membro suspenso é vedado o exercício de quaisquer funções da Associação. 

Artigo 13 

(Demissão) 

1. A demissão consiste no afastamento do membro das funções para as quais tenha sido 

nomeado ou eleito no seio da Associação. 

2. A demissão aplica-se aos membros que exerçam funções nos órgãos directivos da 

Associação. 

3. A demissão sera aplicada nos seguintes casos: 

a) Reincidência de infracções graves às disposições estatutárias e regulamentares; 

b) Prática de actos ou omissões que ponham em causa o prestígio da Associação; 

c) Negligência sistemática no exercício das funções atribuídas pela Associação. 

 

4. O membro demetido poderá ser de novo nomeado ou eleito para cargos de direcção após 

um certo period de comprovado bom comportamento a ser regulado pelo Regulamento 

Interno. 

Artigo 14 

(Expulsão) 

1. A expulsão consiste no afastamento do membro das fileiras da Associação. 

2. A expulsão acarreta a perda de todos os direitos e benefícios incluindo o direito de uso e 

porte de quaisquer símbolos, títulos ou condecorações outorgados pela Associação. 
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3. É expulso da Associação, todo o membro que: 

a) Seja condenado por crime doloso a que caiba a pena maior; 

b) Prejudique através de actos ou omissões graves o bom nome e prestígio da 

Associação; 

c) Viole gravemente e de forma reiterada os Estatutos e Regulamento da 

Associação; 

d) Abandone a sua filiação ao Partido FRELIMO. 

4. Nos Casos previstos nas alínes a) e b) do número anterior, nenhum membro do Comité 

Nacional poderá ser expulso da Associação sem a aprovação de pelo menos dois terços 

dos seus membros. 

 

5. O membro expulso pode ser readmitido por deliberação de Comité Nacional, desde que 

se verifiquem cumulativamente as seguintes condições: 

a) Ter decorrido um certo period de comprovado bom comportamento a definer pelo 

Regulamento Interno; e 

b) Ser apoiado por, pelo menos, dois membros em pleno gozo dos seus direitos 

estatutários. 

CAPÍTULO III 

PRINCÍPIOS ORGANIZATIVOS 

Artigo 15 

(Método de Trabalho) 

A organização e o funcionamento da ACLLN, a todos os níveis assentam nos seguintes métodos 

de trabalho: 

a) A elegibilidade de todos os órgãos através do voto directo, secreto, periódico e pessoal; 

 

b) A apresentação de contas dos órgãos aos membros ou órgãos do escalão que os elegeu; 

 

c) A discussão democrática de todos os assuntos no seio da Associação, devendo as 

decisões serem tomadas por consenso ou, quando este não for possível, por maioria de 

votos dos membros presents; e 

 

d) A combinação da direcção colectiva com a responsabilidade individual. 

Artigo 16 

(Sistema Eleitoral) 

1. As eleições na Associação efectuam-se sempre por escrutínio secreto. 

 

2. A eleição para órgãos da Associação obedece ao sistema maioritário. 

 

3. Na candidature plurimonal é eleito à primeira volta, o candidato que obtiver a maioria 

absoluta dos votos dos membros presents em efectividade de funções do órgão 
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competente para a eleição. Caso não se atinja a maioria absoluta, concorrem ′a segunda 

volta, os dois mais votados. 

Artigo 17 

(Deliberações) 

Os actos decisórios dos órgãos da Associação tomam a forma de resolução e as demais 

deliberaçães revestem a forma de acta, proclamação ou moção.   

CAPlTULO IV 

ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO 

ÓRGÃOS CENTRAIS 

Artigo 18 

(Organização) 

São órgãos centrais da Associação os seguintes: 

a) A Conferência Nacional; 

b) O Comité Nacional; 

c) O Secretariado do Comité Nacional; e 

d) O Conselho Fiscal. 

CONFERÊNCIA NACIONAL 

Artigo 19 

(Definição, Composição, Competência e Funcionamento) 

1. A Conferência Nacional é o órgão máximo da Associação. 

2. A Conferência Nacional é composta por: 

a) Membros do Comité Nacional em exercício; 

b) Delegados eleitos pelas Conferências Provinciais; 

c) Delegados designados pelo Presidente da Associação; e  

d) Delegados eleitos pelos órgãos de base no exterior. 

3. Compete a Conferência Nacional: 

a) Analisar e aprovar os relatórios do Comité Nacional; 

b) Aprovar e modificar os Estatutos e o Programa da Associação; 

c) Eleger os membros do Comité Nacional; 

d) Definer as orientações gerais e os objectivos a serem prosseguidos pela 

Associação; 

e) Apreciar e resolver as questões submetidas à sua consideração; e 

f) Decidir sobre a dissolução da Associação por maoiria de dois terços dos 

delegados quando convocados expressamente para esse fim. 
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4. A conferência Nacional reúni-se ordinariamente de cinco em cinco anos e, 

extraordinariamente, sempre que convocada por iniciativa do Presidente sob proposta do 

Comité Nacional ou de, pelo menos, um terço das Conferências Provinciais. 

5. A Conferência Nacional é convocada com antecedência minima de três meses. 

Artigo 20 

(Do Presidente) 

1. O Presidente da Associação é o Presidente do Partido FRELIMO. 

2. Compete ao Presidente da Associação: 

a) Convocar e presidir as sessões do Comité Nacional; 

b) Velar pelo cumprimento das decisões da Conferência Nacional bem como as do 

Comité Nacional; 

c) Zelar pela unidade e coesão no seio dos membros da Associação; 

d) Designar delegados à Conferência Nacional nos trmos a definer pela Directiva 

Eleitoral; 

e) Exercer outras funções que lhe forem atribuídas pelo Comité Nacional. 

COMITÉ NACIONAL 

Artigo 21 

(Definição, Composição, Competências e Funcionamento) 

1. O Comité Nacional é o órgão que orienta e dirige a ACLLN no intervalo das sessões da 

Conferência Nacional. 

2. O Comité Nacional é compost por membros efectivos e suplentes em cada Conferência 

Nacional e os Secretários Provinciais eleitos nas Conferências Provinciais cuja 

composição é definida na Directiva Eleitoral respectiva. 

 

3. Compete ao Comité Nacional: 

a) Convocar a Conferência Nacional; 

b) Aprovar uma directive para a organização da Conferência e a definição da sua 

composição; 

c) Aprovar o regulamento Interno da Associação; 

d) Eleger de entre membros o Secretário Geral e o Presidente do Conselho Fiscal; 

e) Eleger de entre membros da Associação os restantes membros do Conselho 

Fiscal; 

f) Ratificar os Secretários Nacionais nomeados pelo Secretário Geral na sessão que 

o elegeu bem como nas sessões subsequentes; 

g) Zelar pela correta aplicação das orientações e determinações da Conferência 

Nacional; 

h) Aprovar o plano de actividades e o orçamento para o funcionamento do 

Secretariado do Comité Nacional; 

i) Aprovar os relatórios do Secretariado do Comité Nacional e do Conselho Fiscal; 

j) Criar comissões “ad-hoc” sempre que necessário; 

k) Suspender, demitir e expulsar os membros da Associação; 
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l) Readmitir os membros expulsos nos termos do Regulamento Interno; 

m) Proclamar os membros honorários e beneméritos sob proposta do Secretariado do 

Comité Nacional; 

n) Atribuir distinções, louvores, títulos e condecorações aos membros da 

Associação; 

o) Proceder oa preechimento das vagas que se verificarem no seio; 

p) Fixar o valor das quotas; 

q) Apreciar e ratificar os acordos celebrados pelo Secretariado do Comité Nacional; 

r) Decider sobre a alienação do património imóvel da Associação. 

 

4. O Comité Nacional é dirigido pelo Presidente da Associação. 

5. O Comité Nacional presta contas à Conferência Nacional. 

6. O Comité Nacional reuni-se ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente 

quando convocado pelo Presidente ou a pedido pelo menos de um terço dos seus 

membros. 

SECRETARIADO DO COMITÉ NACIONAL 

Artigo 22 

(Definição, Composição, Competência e Funcionamento) 

1. O Secretariado do Comité Nacional é o órgão central para a gestão e a execução das 

actividades da Associação. 

2. Compõem o Secretariado do Comité Nacional, o Secretário Geral e os Secretários do 

Comité Nacional em número par. 

3. Compete ao Secretariado do Comité Nacional: 

a) Executar as decisões da Conferência Nacional; 

b) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e Programa, bem como as orientações e 

deliberações do Comité Nacional; 

c) Dirigir, planificar, executar e controlar as actividades da Associação; 

d) Propor as alterações dos Estatutos, do Programa e do Regulamento Interno da 

Associação e submetê-las à apreciação do Comité Nacional; 

e) Propor, para a aprovação do Comité Nacional, o plano de actividades e orçamento 

para o funcionamento da Associação; 

f) Propor ao Comité Nacional a prolamação dos membros honorário e beneméritos; 

g) Emetir dorectivas, orientar e controlar as actividades dos órgãos provinciais da 

Associação; 

h) Garantir a cobrança de quotas; 

i) Mobilizar outros recursos para a Associação; 

j) Gerir o património e os fundos da Associação. 

 

4. O mandato do Secretário Geral é de cinco anos. 

5. O mandato dos restantes Secretários é de dois anos e meio renováveis. 

6. O funcionamento do Secretariado do Comité Nacional orienta-se pelo Regulamento 

Interno da Associação. 
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Artigo 23 

(Do Secretário Geral) 

Compete ao Secretário Geral: 

a) Coordenar todas as áreas da actividades do Secretariado do Comité Nacional; 

b) Convocar e presidir as sessões do Secretariado do Comité Nacional; 

c) Nomear os restantes membros do Secretariado do Comité Nacional e submetê-los à 

ratificação do Comité Nacional; 

d) Representar a Associação no plano interno e externo; 

e) Representar a Associação em pleno juízo e for a dele; 

f) Concluir e assinar acordos; 

g) Garantir a gestão correcta dos recursos materiais financeiros e patrimoniais da 

Associação;  

h) Substituir o Presidente da Associação nos seus impedimentos; e 

i) As demais funções definidas no Regulamento Interno da Associação. 

CONSELHO FISCAL 

Artigo 24 

(Definição, Composição Competências e Funcionamento) 

1. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da Associação. 

2. O Conselho Fiscal é compost por: 

a) Um Presidente; 

b) Um Relator; e 

c) Três Vogais. 

3. Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Verificar as contas e a situação financeira da Associação; 

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício; e 

c) Fiscalizar o cumprimento dos Estatutos, as deliberações da Conferência Nacional, 

do Comité Nacional e demais Regulamentos. 

4. O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de cinco anos. 

5. O Conselho Fiscal reuni-se ordinariamente de três em três meses e extraordinariamente 

sempre que o Secretário o convocar. 

6. O Conselho Fiscal funciona com base no seu próprio regulamento e presta contas ao 

Comité Nacional. 

Artigo 25 

(Presidente do Conselho Fiscal) 

Compete oa Presidente do Conselho Fiscal: 

a) Coordenar todas as áreas de atividades do Conselho Fiscal; 

b) Convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal; e 

c) Submeter questões de relevo à consideração do Secretariado do Comité Nacional. 
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SECÇÃO II 

ÓRGÃOS PROVINCIAIS 

Artigo 26 

(Organização) 

Funcionam ao nível Provincial: 

a) A Conferência Provincial; 

b) O Comité Consultivo; 

c) O Secretariado Provincial; e 

d) O Conselho Fiscal. 

Artigo 27 

(Conferência Provincial) 

1. Compete a Conferência Provincial: 

a) Eleger o Secretário Provincial; 

b) Eleger os delegados à Conferência Nacional; 

c) Analisar e aprovar os relatórios do Secretariado Provincial; 

d) Apreciar e propor soluções às questões submetidas à sua consideração; 

e) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e 

f) Realizar as demais funções atribuídas no Regulamento Interno da Associação. 

2. A Composição, o funcionamento e o mandato da Conferência Provincial são definidos no 

Regulamento Interno da Associação. 

Artigo 28 

(Comité Consultivo) 

1. Compõem o Comité Consultivo os membros do Comité Nacional residentes na Província,  

membros do Secretariado e do Conselho Fiscal. 

2. Compete ao Comité Consultivo: 

a) Ratificar os Assistentes do Secretário Provincial; 

b) Apreciar o plano de actividades e acompanhar a sua execução pelo Secretariado 

Provincial; 

c) Aconselhar o Secretariado Provincial no desenpenho das suas funções, e 

d) Realizer as demais tarefas atribuídas no Regulamento Interno da Associação. 

3. O Comité Consultivo reúni-se ordinariamente de seis em seis meses e 

extraordinariamente sempre que for necessário. 

4. O Comité Consultivo é convocado e presidido pelo Secretário Provincial. 

Artigo 29 

(Secretariado Provincial) 
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1. O Secretariado Provincial é o órgão de gestão e execução das actividades da Associação a 

nível Provincial. 

2. O Secretariado Provincial é compost pelo Secretário Provincial eleito na Conferência 

respectiva e pelos Assistentes nomeados por ele em número de dois, sendo ratificados 

pelo Comité Consultivo. 

3. O Secretariado Provincial é convocado e presidido pelo Secretário Provincial. 

4. A Definição, as competências, o funcionamento e o mandato do Secretariado Provincial 

são fixados no Regulamento Interno da Associação tendo em consideração a 

especificidade de cada Província. 

Artigo 30 

(Conselho Fiscal) 

1. O Conselho Fiscal Provincial é compost por: 

a) Um Presidente; 

b) Um relator; e 

c) Um Vogal. 

2. Compete ao Conselho Fiscal Provincial: 

a) Verificar as contas, a situação financeira e patrimonial da Associação; e 

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício;  

3. O mandato dos membros do Conselho Fiscal Provincial é de cinco anos. 

4. O Conselho Fiscal Provincial funciona com base no Regulamento elaborado pelo 

Conselho Fiscal do Comité Nacional. 

SECÇÃO III 

ÓRGÃOS DE BASE 

Artigo 31 

(Oganização) 

A definição do tipo de estruturas, a composição, as competências, o funcionamento e o mandato 

das organizações de base são fixados no Regulamento Interno da Associação tendo em 

consideração a especeficidade de cada local. 

CAPÍTULO V 

PATRIMÓNIO E FUNDOS DA ASSOCIAÇÃO 

Artigo 32 

(Fundos) 

1. O património da associação é constituído por bens móveis, participações financeiras, 

direitos adquiridos por qualquer meio legal, pelos respectivos rendimentos e pelos 

fundos. 

2. A alienação do património móvel provêm: 

a) Da quotização dos membros; 
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b) Das receitas resultantes de actividades promovidas pela Associação; e 

c) Donativos, subsidies e doações atribuídas à Associação. 

CAPÍTULO VI 

SÍMBOLOS E SEDE DA ASSOCIAÇÃO 

Artigo 33 

(Descrição dos Símbolos) 

1. Os símbolos da Associação são: 

a) A Bandeira; 

b) O Emblem; e 

c) O Hino. 

2. A Descrição dos elementos dos símbolos constará do Regulamento Interno. 

Artigo 34 

(Sede) 

A Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional tem a sua Sede na Cidade de 

Maputo, capital da República de Moçambique. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Artigo 35 

(Destino do Património da associação) 

1. Em caso de dissolução, todos os bens reverterão a favor do Partido FRELIMO. 

2. Extinguindo-se qualquer órgão local, os seus bens reverterão a favor do órgão do escalão 

imediatamente superior. 

Artigo 36 

(Quórum) 

Qualquer órgão da Associação considera-se validamente reunido desde que se verifique a 

presence de mais de metade dos seus membros. 

Artigo 37 

(Dúvidas) 

As dúvidas suscitadas na aplicação dos presents Estatutos serão resolvidas pelo Comité 

Nacional. 

Artigo 38 
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(Entrada em vigor) 

Os presentes Estatutos revogam os anteriores e entram imediatamente em vigor. 

 

 

 

 

PROGRAMA 

Com a fundação da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) em 25 de Junho de 1962, 

como forma superior de organização da nossa luta e da resistência secular que, unindo e 

organizando os moçambicanos para a luta contra o colonialismo, tornou possível o sonho que for 

a de várias gerações: a Independência Nacional, em 25 de Junho de 1975. 

Para a derrota do colonialismo Português, a FRELIMO definiu a Unidade nacional como arma 

fundamental de luta, tornando-o num factor indispensável para a vitória da insurreição geral 

armada proclamada em 25 de Setembro de 1964. 

Hoje com a Pátria independente, os Combatentes da Luta de Libertação Nacional têm um papel 

fundamental de serem a vanguard na frente da reconstrução nacional, bem como na preservação 

e divulgação das experiências vividas nas zonas libertadas onde se lançaram as bases da 

sociedade nova. 

A Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional é um instrument que tem como 

objective principal o enquadramento de todos os Combatentes para que de uma forma mais 

ampla participem nas tarefas da reconstrução nacional e do desenvolvimento sócio-económico 

do País. 

A Associação visa também promover acções de valorização da História da Luta de Libertação 

Nacional no seio da sociedade moçambicana. 

Para garantir a concretização dos seus objectivos, a Associação dos Combatentes da Luta de 

Libertação Nacional realiza o seguinte Programa: 

1. No âmbito da organização 

 Criar estruturas eficazes para o correcto funcionamento da Associação, estabelecendo 

mecanismos apropriados que assegurem o enquadramento do Combatente da Luta de 

Libertação Nacional; 

 Priorizar o fortalecimento de estruturas ao nível; 

 Proceder ao recenseamento exaustivo de todos os Combatentes da Luta de Libertação 

Nacional no território nacional e no exterior, de modo a garantir a sua filiação e 

participação na realização dos objectivos da Associação; 

 Promover acções que garantam uma maior adesão dos Combatentes à Associação; 

 Estabelecer mecanismos de relacionamento com outras organizações de massas, 

sócio-profissionais e outras organizações não-governamentais do País; 
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 Assegurar, junto das instituições competentes, a aplicação correcta do preceituado nos 

Estatutos do Combatente da Luta de Libertação Nacional, por forma a produzir os 

efeitos desejáveis; 

 Participar na definição de acções a levar a cabo pelo Estado que visem criar espaço de 

intervenção dos Combatentes nas diversas esferas de actividades sócio-económicas. 

 

2. No âmbito dos assuntos sócio-económicos e jurídicos 

 Realizar, em colaboração com os organismos competentes, projectos de 

desenvolvimento sócio-económico que beneficiem os Combatentes de modo a 

melhorar cada vez mais a condição das suas vidas; 

 Assegura, em coordenação com as estruturas competentes, a prioridade para os 

Combatentes da Luta de Libertação Nacional na atribuição de títulos de posse e uso 

de terra para actividades produtivas e habitação; 

 Incentivar os Combatentes da Luta de Libertação Nacional a organizarem-se em 

cooperativas e em outras formas de produção; 

 Envidar esforços, junto a Banca, para assegurar créditos bonificados a serem 

aplicados em projectos de desenvolvimento sócio-económico promovidos por 

cooperativas de Combatentes, de modo a garantir a sua auto-sustentabilidade; 

 Assegurar, a assessorial técnica nas diversas unidades ecnómicas dos Combatentes, 

para permitir a sua maior rentabilidade; 

 Promover acções que priorizem o acesso ao emprego dos Combatentes da Luta de 

Libertação Nacional, de acordo com o nível academic e a formação profissional de de 

cada um; 

 Desenvolver, em coordenação com organismos competentes, acções que visem a 

reabilitação física r capacitação técnico-profissional dos multilados e diminuídos 

físicos da Luta de Libertação Nacional, de modo a torná-los socialmente úteis; 

 Incentivar os mutilados e diminuídos físicos da Luta de Libertação Nacional a se 

organizarem em cooperativas produtivas no domínio de artes plásticas e artesanato; 

 Participar na definição de acções a levar a cabo pelo Estado que visem a integração 

económica social dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional; 

 Assegurar a assistência juridical aos seus membros de acordo com as normas 

estabelecidas no Regulamento Interno. 

 

3. No âmbito de informação, educação e comunicação 

 Criar, em colaboração com órgãos de imprensa escrita e falada, espaços para a 

divulgação das experiências e da história da Luta de Libertação Nacional e de outras 

actividades da Associação; 

 Organizar palestras, conferências e seminarios para debate de assuntos que 

contribuam para a formação e informação dos Combatentes da Luta de Libertação 

Nacional; 

 Editar revistas e brochuras para divulgação das experiências da Luta de Libertação 

Nacional, actividades da Associação e dos membros e outros assuntos de interesse 

sócio-económico do País; 

 Fomentar o trabalho de investigação científica no seio dos associados, sobre a 

História da Luta de Libertação Nacional; 
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 Promover acções de alfabetização dos deus membros e, em coordenação com o MEC, 

assegurar a prioridade de ingress dos Combatentes e seus filhos nas instituições de 

ensino; 

 Assegurar, em coordenação com organismos competentes, a facilitação de acesso às 

escolas e estabelecimentos de ensino médio e superior dos Combatentes da Luta de 

Libertação Nacional, filhos e/ou órfãos de Combatentes, isentando-os da 

obrigatoriedade de pagamento de propinas; 

 Programar e promover, em colaboração com as estruturas competentes, acções de 

formação técnico-profissional dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional; 

 Promover a criação, a todos os níveis, de Bibliotécas ou Centros de Documentação 

sobre a Luta de Libertação Nacional e da Associação; 

 Estabelecer um Banco de Dados sobre a História da Luta de Libertação Nacional e da 

vida dos Combatentes; 

 Promover convívios, actividades desportivas e culturais para incrementar a 

confraternização e troca de experiências entre os seus membros. 

 

4. No âmbito da cultura e desporto 

 Promover actividades artístico-culturais e recreativas no seio dos Combatentes; 

 Organizar feiras para promoção e comercialização pelas cooperativas de 

Combatentes; 

 Organizar festivais culturais de Combatentes entre várias regiões do País e ao nível 

nacional; 

 Garantir, em colaboração com as estruturas competentes, a participação dos 

Combatentes nas actividades artístico-culturais de âmbito nacional; 

 Organizer as actividades desportivas no seio dos Combatentes; 

 Garantir, em colaboração com as estruturas competentes, a participação de atletas e 

de equipas desportivas de Combatentes nas competições nacionais; 

 Recolher e organizar em coordenação com as instituições apropriadas, no País e no 

exterior, a documentação, os objectivos e artigos que constituam o património 

histórico e cultural da Luta de Libertação Nacional, com vista a sua preservação e 

valorização; 

 Inventariar os locais mais importantes da História da Luta de Libertação Nacional de 

modo a assegurar que os organismos competentes, em coordenação com a população 

local e órgãos municipais ou do governo local, os restaurem em preservem como 

monumentos históricos. 

 

5. No âmbito da cooperação 

 Estabelecer relações de amizade e cooperação com organizações afins no mundo 

inteiro e com as da África Austral em particular; 

 Estabelecer laços de amizade e solidariedade com organizações de Combatentes e 

povos que lutam pela liberdade, democracia, paz e justice social; 

 Participar em Conferências, seminaries e colóquios regionais e internacionais sobre 

assuntos e problemática dos Combatentes e outros de interesse da Associação. 
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Aprovados pela III Conferência Nacional 

29 de Abril de 2006 


