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MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE MOÇAMBIQUE 

MDM 

PRESIDENTE  

 

 

Minhas Senhoras e  

Meus Senhores, 

Muito obrigado! São estas minhas primeiras palavras, para vos 

agradecer esta fantástica demonstração de cidadania moçambicana, 

este vosso entusiasmo inesquecível.  

Este nosso encontro, realizado em Chimoio, uma cidade habituada à 

adversidade, é uma prova eloquente de elevada consciência política, 

sentido de responsabilidade e de cidadania proactiva.  

A existência do MDM visa proporcionar novas oportunidades de 

renovação da democracia multipartidária, pluralista em vez de 

bipartidária ou novamente mono partidarista. 

Responde à necessidade de mudanças reais, efectivas e não fictícias. 

Representa que a afirmação da identidade moçambicana plural está 

viva, atenta à situação política perigosa em que nos encontramos.  



2 
 

A criação do MDM não acontece para diversificar por diversificar. 

Acontece porque milhares de cidadãos precisam de realizar-se, como 

cidadãos responsáveis pela sua vida e pela sua sociedade. 

Apesar dos nossos membros serem agredidos e violados, as nossas 

instalações serem invadidas, as nossas bandeiras serem vandalizadas, 

os nossos membros serem raptados e violados, encorajo os membros a 

não recuarem pois todos temos um propósito, libertar o país dos 

vendedores da pátria. 

O nosso combate é em favor dos interesses nobres dos moçambicanos 

e não contra outros partidos políticos, e é com naturalidade que 

fizemos esse exercício político, pois estamos conscientes de que todos 

os partidos são importantes para a democracia, não há democracia sem 

partidos políticos. 

O MDM assume as suas responsabilidades para servir o povo de 

Moçambique, e sermos instrumento da nossa verdadeira libertação, a 

libertação que só se conquista com dignidade, prosperidade, 

igualdade, justiça, segurança e bem-estar. 

Companheiros, 

Vamos partir com a confiança e a esperança revigoradas, 

principalmente por saber que agora se impõe responsabilidades, 

acrescidas a cada um de nós.  

O MDM tem perfeita consciência dos efeitos gravemente nefastos e 

devastadores que o autoritarismo, corrupção, clientelismo, etc., trazem 

para o país e para o povo, e é por isso que o MDM se compromete a 
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lutar, com todas as suas forças, contra estes males que infelizmente 

atormentam a nossa pátria amada.  

Pois acreditamos que só com a criação de instituições políticas, sociais 

e económicas, independentes, inclusivas, responsabilizadoras e 

capazes de defender o interesse comum, em conformidade com a 

proposta do Sistema politico que apresentamos na sessão de abertura 

de ontem, isto é, a Revisão da Constituição da República e demais 

legislação em vigor no país, é o nosso entendimento de que só assim 

será possível assegurar a estabilidade, tranquilidade, dignidade e 

confiança aos moçambicanos.  

Para que esta crença do MDM se transforme em realidade é 

necessário que a liderança política do país esteja imbuída do espírito 

de melhor servir e esteja seriamente comprometida com as 

necessidades do povo e do país. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

O MDM entende que somente com uma profunda Reforma Política 

que vise consolidar a efectiva separação dos poderes acompanhada de 

uma reforma acelerada da função pública é que se poderá conferir 

mais transparência no combate a corrupção. 

Uma politica eficaz de desenvolvimento social é aquela que garante o 

não retorno de grupos sociais vulneráveis a situação inicial de pobreza 

e ou de falta de liberdade de escolha. Políticas mais realistas e para as 

necessidades de desenvolvimento e de melhoria das condições de vida 

dos cidadãos com programas de criação de alimentos e emprego. 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Quando uma moeda enfraquece muito não afecta só os preços dos 

produtos importados, afecta imediatamente todos os preços 

domésticos, inclusive os bens produzidos localmente. Se a moeda está 

a desvalorizar passa a ser necessário ter uma maior quantidade de 

moeda para adquirir o mesmo bem.  

Não são apenas os preços dos produtos importados que ficam mais 

caros. Bens produzidos internamente também encarecem porque as 

indústrias utilizam matérias-primas importadas ou, no mínimo, peças 

de substituição importadas.   

Outra consequência bem evidente quando a moeda está em persistente 

desvalorização é de que toda a população do país está a perder poder 

de compra.  

E isto afugenta os investidores, pois dificilmente ser racional de 

investir num país cuja população está perdendo poder de compra. 

Dai o nosso apelo para que as autoridades moçambicanos se esforcem 

para trazer a confiança e colocando o fim dos conflitos militares, e 

tomar medidas concretas para ultrapassarmos a crise económica criada 

por má gestão, medidas estas que tivemos oportunidade de mencionar 

ontem no discurso de abertura. 

Companheiros, 

Desejo a todos vocês um bom regresso aos locais de onde vieram. Aos 

que vão viajar, tenham uma viagem segura. Precisamos de vocês 

todos, vivos, com saúde e energia. 
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Onde puderem, compartilhem o entusiasmo que aqui viveram. 

Difundam e divulguem a esperança que o MDM representa para a 

materialização do ideal do Moçambique para Todos. 

Com estas palavras declaro encerrada a IV Sessão do Conselho 

Nacional. 

Muito Obrigado! 

 

Moçambique para Todos 

O Presidente 

 

Daviz Mbepo Simango 

 

 


