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Destaques

Borges Nhamirre 
e Matias Guente

Todos sabem que entre os 
dias 23 e 28 deste mês haverá 
congresso do partido Frelimo 
em Pemba, mas certamente são 
poucos que sabem o que está 
em jogo neste encontro. O par-
tido Frelimo, através dos seus 
membros e porta-vozes, tem 
se desdobrado em descrever 
o congresso como “momento 
de festa, de júbilo, de fortale-
cimento do partido”, mas não 
diz que será também momento 
de “pranto e ranger de dentes”.

Nesta edição que sai à rua 
quatro dias antes do arranque 
do congresso, o Canal de Mo-
çambique procura responder às 
questões básicas que os cidadãos 

Para o analista Venâncio Mon-
dlane, tudo o que foi dito publi-
camente pelo partido até aqui 
como sendo agenda do congres-
so é uma máscara que será usa-
da. “Falam de reforço da demo-
cracia, crescimento económico, 
mas nada disso será debatido”. 
Na sua opinião, estará em jogo 
em Pemba a disputa e a protec-
ção dos impérios financeiros dos 
principais grupos económicos da 
elite política moçambicana. “Há 

querem saber sobre a reunião 
máxima do partido no poder. 

O que é o congresso? Quem 
participa? O que se decide? São 
estes os pontos básicos que o 
Canal de Moçambique procu-
ra explicar aos leitores. E para 
uma análise independente, ou-
vimos académicos e analistas 
políticos. Engenheiro Venâncio 
Mondlane, historiador Egídio 
Vaz, Professor Doutor José Jai-
me Macuane e jornalista Láza-
ro Mabunda prestaram o seu 
conhecimento para perspecti-
var o encontro dos camaradas.

Entre eles há quem diga que 
este congresso acontece no 
momento mais sensível do par-
tido, quando cresce a contesta-
ção popular contra a Frelimo.

aqui um claro receio de conflitu-
alidade interna. É que todo o pa-
trimónio que a elite económica 
ligada ao partido Frelimo conse-
guiu juntar até hoje não é fruto do 
seu mérito, mas, sim, pelo facto 
de um dia terem usado o Estado 
em proveito próprio. Consegui-
ram tudo o que hoje têm pelo seu 
posicionamento político, desde 
as privatizações e os primeiros 
negócios. Tudo conseguiram por 
amiguismo”, disse o académico.   

Centro do poder em decisão

Mais do que as oito teses bem 
elaboradas, que foram anuncia-
das publicamente como a base 
da discussão no X Congresso 
do Partido Frelimo, neste even-
to vai se decidir muito mais coi-
sas. Vai se definir o centro do 
poder no seio do próprio partido 
Frelimo. Novos membros serão 
eleitos para o Comité Central da 
Frelimo, enquanto outros dei-
xarão de fazer parte do órgão.

Segundo o artigo 54 dos ac-
tuais estatutos da Frelimo, o 
Congresso é o órgão supre-
mo da FRELIMO, que traça 
as opções político-ideológicas 
e decide sobre as questões 
de fundo da vida do Partido.

Ainda de acordo com o mes-

Sobre a alegada formação 
de dois centros de poder (com 
alteração do artigo 75 dos Es-
tatutos), sendo um no partido, 
outro no Estado, Mondlane dis-
se que se a lógica das coisas se 
mantiver como está, não é pro-
blema, e é de fórum estritamen-
te interno. Disse que o que tem 
acontecido até aqui é mesmo 
uma questão de falta de ética. 

mo artigo, o Congresso apre-
cia e delibera sobre assuntos 
relevantes da vida do Partido, 
sem outros limites que não 
sejam os Estatutos, a Cons-
tituição e as leis do Estado.

“Compete, em especial, ao 
Congresso: (a) Definir a linha 
política do Partido; (b) Aprovar 
os Estatutos e suas revisões; (c) 
Aprovar ou alterar os símbolos; 
(d) Aprovar o programa e outros 
documentos fundamentais do 
Partido; (e) Eleger o Presiden-
te da FRELIMO; (f) Definir a 
composição do Comité Central 
e eleger os seus membros efec-
tivos e suplentes, nos termos de 
directiva eleitoral específica; (g) 
Aprovar o relatório do Comité 
Central; (h) Aprovar resoluções, 
moções e outros documentos de 

orientação; e (i) Deliberar sobre 
a dissolução do Partido e sobre 
a fusão com outros partidos”.

Estas são as funções principais 
dos órgãos que reúne em Pemba, 
a partir de domingo próximo.

O novo comité central, de-
pois de eleito, por sua vez vai 
eleger os membros da comissão 
política, órgão máximo da di-
recção do partido. Actualmente 
a comissão política da Frelimo 
é composta por 17 pessoas, mas 
de acordo com os estatutos do 
partido pode ir até 21 membros. 
Depois do congresso, as caras da 
comissão política serão outras e 
não se advinha fácil o processo 
da eleição de novos membros. 
Há, por exemplo, membros vi-
talícios, que não aceitam sair da 
comissão política, mas há tam-
bém certos membros que agora 
foram marginalizados na direc-
ção do Estado e o seu futuro no 
órgão máximo do partido será 
redefinido. Depois do congres-
so, o centro do poder na Freli-
mo será transfigurado e com 
impacto directo na vida do país. 

Quem participa 
no congresso?

Segundo os estatutos actuais 
da Frelimo, participam no con-
gresso os membros efectivos e 
suplentes do Comité Central, 
Membros eleitos pelas Confe-
rências Provinciais e; Outros 
membros do Partido nos diver-
sos sectores de actividade políti-
ca, económica, social e cultural 
do País, designados pela Co-
missão Política, de acordo com 
a orientação do Comité Central.

- Venâncio Mondlane, analista

O que está em jogo no congresso 
da Frelimo?

Está em jogo a protecção do património financeiro

(Continua na página seguinte)
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O Presidente da República apa-
rece usando a capa presidencial 
em declarações partidárias e em 
campanha. “Mesmo agora no 
lançamento do congresso esta-
mos a ver nas publicidades que 
estão a passar um Presidente que 
veste a toga do Estado para acti-
vidades manifestamente partidá-
rias. Não fala da Frelimo como 
instituição histórica, mas como 
partido que precisa de votos”.

O analista diz que o artigo 75 

O historiador e analista po-
lítico, Egídio Vaz, afirma que 
nada está em jogo, porque, na 
sua opinião, o jogo já foi joga-
do antes de todos partirem para 
lá. “Os acertos foram todos 
eles feitos antes do certame. 
Apenas notar ou deixar notar 
que este congresso tirou todas 
as dúvidas sobre a primazia 
do partido em detrimento das 
instituições do Estado e do in-
teresse público e do povo. Vou 
apenas mencionar um facto: 
a revisão da Constituição da 
República. A Frelimo achou 
que ela devia ser alterada para 
adequá-la à nova conjuntura. 

Como historiador, não deixo 
de lembrar que esta alteração 
teve como principais vectores: 
em primeiro lugar a esmaga-
dora vitória da Frelimo nas 
últimas eleições, que coroou 
Armando Guebuza como o lí-
der inquestionável, criando aí 
um ambiente para a emergência 
do mito de insubsituibilidade, 
ante o crescente entrincheira-
mento do poder (económico 
e político) dentro de um gru-
po hegemónico no partido”. 

Em segundo lugar e corolário 
lógico do primeiro, diz, criou-se 
dentro da Frelimo, mas prin-
cipalmente no seio do círculo 
mais chegado a Guebuza, uma 
oportunidade para testar as op-
ções revisionistas com vista a 
alargar o tempo do actual pre-
sidente para mais um mandato. 
“ Não é nova a ideia de que os 
mandatos de cinco anos são 
poucos. O presidente Chissa-
no deixara notar também este 
facto, mas, na altura, ele já es-
tava fora do poder. O crescen-
te descontentamento dentro da 
Frelimo, a crítica dos doadores 
bem como a antecipação popu-
lar às pretensões macabras do 

dos Estatutos da Frelimo é in-
constitucional, porque faz com 
que pessoas eleitas não prestem 
contas aos eleitores, mas, sim, 
a um grupo pequeno de pesso-
as. Diz que o artigo faz sentido 
num País como Angola onde a 
eleição do PR é indirecta. “Aqui 
votamos pessoa a quem é con-
ferida legitimidade e confiança 
das pessoas. Desde o momen-
to que é eleita, esta pessoa tem 
que ter postura de Estado e es-

partido através de denúncias, 
análises públicas e a pressão 
pública exigindo o esclareci-
mento do Presidente sobre as 
suas reais pretensões em rela-
ção à revisão da constituição 
levaram a que ele recuasse, 
mesmo que não tenha avança-
do pessoalmente. A revisão da 
constituição ou a sua pretensão 
constituiu um primeiro teste em 
relação à prontidão do partido e 
o povo para o terceiro manda-
to de Armando Guebuza. E ele 
e seu grupo encontraram tanto 
dentro e fora do país e respec-
tivas organizações, uma clara e 
feroz antipatia pela ideia. Um 
outro aspecto, e o mais cáustico 
foi a emergência e o sucesso da 
primavera árabe. A derrocada 
de regimes como os de Kha-
dafi, Mubarak e Bem Ali cons-
tituíram um arremesso político 
para os detractores de Guebuza 
combustibilizar a sua campanha 
contra o terceiro mandato. Não 
admire por isso que este gover-
no tenha medo de qualquer tipo 
de manifestações, a não ser que 
as da OJM e Madjermanes”. 

Portanto, segundo o historia-
dor, não havendo mais nada a 
tratar com a constituição, res-
tava apenas fazer a correcção 
ortográfica e semânticas pon-
tuais. “A alternativa que restou 
a Guebuza e seus apaniguados 
foi mesmo explorar as opções 
do semipresidencialismo ou do 
parlamentarismo. Estas ideias 
foram também ecoadas mas 
também me parecem gora-
das. Não se sabe porém o que 
nos resta no pós-congresso”.

O terceiro momento, segun-
do Vaz, foi quando começa-
ram a emergir alguns nomes 
considerados presidenciáveis, 
dentre eles, o nome de Ai-
res Ali que aparece como o 

tar a serviço das pessoas que o 
elegeram. Para mim, o artigo 
75 pode colocar em causa toda 
uma conquista democrática”.

Sobre a permanência de Ar-
mando Guebuza à frente do 
partido, Venâncio diz tratar-
-se de uma tentativa desespe-
rada de garantir protecção aos 
seus interesses económicos. 

Mas alerta que é preciso que 
o espírito de cumplicidade por 
parte dos que propõe Guebuza 

mais ligado ao Presidente. 
“Isto tudo quer documen-

tar o interesse do actual grupo 
continuar no poder. Primei-
ro, pela tentativa de alterar a 
constituição; depois explo-
rando o semipresidencialismo 
e agora tentando avançar um 
do grupo para a presidência 
do partido e eventualmen-
te a Presidente da República. 

A única coisa de que temos 
a certeza neste momento é que 
existe dentro do partido gru-
pos de pessoas interessados 
em tomar conta da direcção do 
partido. Aires Ali e o actual pre-
sidente estão do mesmo lado”.

Para Vaz, o que está em jogo 
em Pemba é garantir que cada 
ala; cada grupo interessado, 
saia vitorioso na composição 
da comissão política – que vai 
eleger o candidato presiden-
cial e também vitória no co-
mité central. Para tal, o grupo 
actualmente no poder irá usar 
todo o seu poder para conse-
guir mais uma vez permanecer 
à frente da direcção da Freli-

se mantenha até ao fim, porque 
o seu sucesso como presidente 
é muito relativo nos próximos 
contextos. Mas Mondlane an-
tevê uma situação complicada 
para indicação do candidato da 
Frelimo para as eleições gerais. 
Isso porque, segundo disse, e to-
mando em consideração a exis-
tência das supostas alas (Chis-
saniana e Guebuziana), a do 
presidente do partido vai propor 
alguém do seu perfeito domínio. 

mo. Porém, vai também contar 
com a resistência de outros.

“Este Congresso vai eleger 
a comissão política. E será a 
comissão política que irá ele-
ger o candidato presidencial 
da Frelimo. A ter que cogitar 
alguma liderança, esta deverá 
sair dos aliados de Guebuza. 
A continuação de Armando 
Guebuza a frente da Frelimo 
representara um retrocesso da 
democracia interna da Frelimo 
e provavelmente o início do fim 
da aparente coesão dentro da 
Frelimo. O presidente a ser elei-
to, caso a constituição não seja 
mudada para adoptar o figurino 
semipresidencialista, será o ho-
mem forte do partido. Tenho a 
impressão de que o Presidente 
Guebuza quer continuar à frente 
do partido por outros motivos e 
não necessariamente políticos”. 

Sobre a pretensão de Guebu-
za em continuar a mandar no 
partido, o historiador não podia 
ser mais breve. “Eu tenho a im-
pressão de que ser presidente do 
partido Frelimo deve ser mui-

Alguém que nas palavras do en-
genheiro tenha a Presidência da 
República como última realiza-
ção pessoal independentemente 
das condições em que estiver a 
exercer o poder. Sobre a ques-
tão a fonte também alerta que 
essas alianças podem ser ténues, 
uma vez que “toda a gente quer 
o poder em pleno. Não foi por 
acaso que Comiche chegou a 
afirmar publicamente que não 
queria uma dupla administração”.

to fácil. O presidente Samora, 
Chissano e Guebuza o foram, ao 
mesmo tempo que eram Presi-
dente da República. O dia-a-dia 
do partido estava nas mãos do 
secretário-geral. Seguramente 
que com um presidente a tem-
po inteiro, uma das consequên-
cias será o downgrade de algu-
mas posições. Algumas figuras 
como a do secretário-geral e de 
propaganda poderão deixar de 
brilhar como antes. E o presi-
dente do Partido passará a ser 
mais interventivo no dia-a-dia 
do governo. Aí, será o início 
do problema. Tendo ele estado 
durante dez anos a liderar sem 
que ninguém o incomodasse, 
os outros quererão o mesmo 
grau de liberdade” concluiu. 

O académico Professor Dou-
tor José Jaime Macuane tam-
bém analisou o congresso da 
Frelimo, dentre várias consta-
tações diz que vai se decidir a 
partilha do poder dentro dos 
grupos internos da Frelimo.

- Egídio Vaz, historiador e analista 

Este congresso tirou todas as dúvidas sobre a primazia do partido 
em detrimento do Estado!

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)
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Para o jornalista Lázaro Ma-
bunda, o que está em jogo é o 
poder dentro da Frelimo. Se 
os apoiantes de Guebuza con-
tinuam com a ideia de dois 
centros de controlo de poder, 

Canal: Na sua analise, po-
demos esperar grandes deci-
sões para a Frelimo e para o 
país, a sair deste congresso?

José Macuane: Olhando 
para história daquilo que tem 
sido a pratica até hoje, de fac-
to o congresso é um momento 
de grandes decisões. Se formos 
a olhar a partir do congresso de 
1977 em que a Frelimo definiu 
a sua linha marxista-leninista, 
também foi num outro congres-
so de 89, se não estou em erro, 
em que também a Frelimo de-
finiu algumas linhas principais 
daquilo que posteriormente se-
ria o regime pluralista que hoje 
estamos a ver. E foi também 
num congresso que o actual 
presidente Guebuza, reforçou a 
sua liderança, que vinha sendo 
outra realidade em outra arena. 

Fundamentou a sua lideran-
ça e tudo indicou que em 2002 
que ele seria o candidato presi-
dencial, o que veio a acontecer 
dois anos mais tarde. Então isto 
tudo nos leva a crer que de fac-
to o congresso é um momento 
importante por causa das deci-
sões que se tomam na própria 
Frelimo. Tem implicações para 
o país como um todo. E não 
posso deixar de concluir que 
desta vez não será diferente.

Canal: O que se vai decidir 
neste congresso?

 
José Macuane: Olhando para 

pode ser uma sinal claro que o 
actual Presidente da Repúbli-
ca e do partido quer continuar 
a governar por via do partido.

É que à luz dos estatutos do 
partido Frelimo, o Presidente da 

aquilo que foram os sinais da úl-
tima sessão do Comité Central 
da Frelimo, tenho a impres-
são de que será um congresso 
de cavalheiros, em que vai se 
adiar decisões estratégicas para 
um momento posterior. Digo, 
estratégicas no sentido de que 
não creio que se tomem deci-
sões que possam, à primeira, 
sinalizar profundas mudanças. 
Mas isso não quer dizer, no meu 
entender, que não se discuta no 
congresso, aspectos muito sen-
síveis e aspectos muito impor-
tantes que têm principalmente 
muito a ver com a partilha de 
poder neste país, principalmen-
te dentro dos grupos que embora 
se negue, está claro que existem 
dentro da própria Frelimo. En-
tão, eu sinto que publicamente 
pode ser que não seja anunciado 
nada radical em termos de mu-
dança, mas isso não implica que 
não esteja a  discutir matérias 
profundas que têm implicações 
de ponto de vista de mudanças 
internas e também implicações 
para o país. Estou mais tentan-
do em crer que algumas dessas 
mudanças poderão ser adiadas 
depois de se definir quem vai 
ser o candidato da Frelimo a 
Presidência da República. En-
tão, olhando para aquilo que a 
ultima sessão do Comité Cen-
tral sinalizou, eu estou mais 
tentado a pensar que de facto as 
decisões mais estratégicas esta-
rão depois de se definir como é 
quem vai ocupar o poder execu-

República (caso seja o candida-
to dos camaradas) não tem fun-
ção. A única referência feita ao 
PR nos estatutos é que faz parte 
da Comissão Política mas sem 
direito a voto. Com Guebuza 
como presidente do partido no 
poder, presidirá à luz dos esta-
tutos, a Comissão Política, ór-
gão que de resto aprecia e apro-
va as propostas do Governo.

Sobre a celeuma criada à 
volta do X Congresso, Mabun-
da diz que é típico em política 
assumindo a actividade como 
jogo de interesses. “Se perdes 
o poder político, perdes o po-
der de influenciar as decisões. 

Quando se perde o poder po-
lítico, perde-se o poder econó-
mico e acesso às zonas nevrál-
gicas de grandes decisões. Não 
se sabe o que outro vai fazer”.

tivo e quem ocupa a Presidência 
da Frelimo. Então depois que 
isso estiver claro, é que va-
mos ver mais movimentações.

Canal: Porque este adia-
mento, é por causa de algum 
temor interno ou de uma for-
ça externa como seja de um 
partido da oposição.

 
José Macuane: A Frelimo 

está num momento particular-
mente sensível. Digo sensível 
porque nos tempos passados a 
Frelimo poderia reivindicar que 
há uma discussão interna, mas 
que existe uma unicidade sob o 
ponto de vista de acção. É a tal 
ideia de centralismo democrá-
tico, de que discute-se ideias, 
mas uma vez que se toma a 
decisão, a acção deve ser úni-
ca, todos devem agir de acordo 
com aquela linha. Portanto a 
pluralidade existe no momento 
da discussão, mas a acção já é 
única. E isto acho que era mais 
ou menos consistente, mas com 
o crescer da crítica interna, pelo 
menos pelo que nós temos vis-
to em público, algumas figuras 
a se contrapor com aquilo que 
é pensamento da actual lideran-
ça partidária, parece-me que o 
centralismo democrático já não 
está a ser exercido dentro das 
estruturas partidária. Está a ex-
travasar isso, e está a chegar a 
nível público, a nível da socie-
dade. Então o que é que isto nos 
faz pensar? Que a unicidade de 

A permanência de Guebuza à 
frente dos destinos do partido é 
para Lázaro Mabunda é mesmo 
uma questão de defesa do seu 
império económico, pelo que a 
justificativa de apoiar o partido é 
uma farsa. “Guebuza já fez tudo 
o que tinha a fazer. Se tem algo a 
fazer já deveria ter feito enquan-
to presidente do partido e si-
multaneamente da República”.

Para Mabunda, se a Frelimo 
quiser que Guebuza continue 
no poder, e por uma questão de 
precaução, é preciso rever os 
estatutos no sentido de conferir 
mais poderes ao Presidente da 
República e diminuir os do pre-
sidente do partido. “É preciso 
que os estatutos rezem que, por 
exemplo, o presidente da Re-
pública (caso seja da Frelimo) 
presida a Comissão Política e 

pensamento já não é um dado 
adquirido. Não sendo um dado 
adquirido, e comprovado pela 
existência de criticas que são 
feitas fora, é natural que a gente 
não espere que haja muito con-
senso nos encontros internos, 
embora ainda por inerência, 
por tradição se insista dizer esta 
unicidade. Então isto faz-nos 
crer que qualquer decisão que 
remete a existência de um certo 
consenso neste momento é ape-
nas uma decisão intermédia. Há 
diferenças que precisarão ser re-
solvidas dentro da Frelimo. Mas 
a mais critica para mim que me 
faz crer que a Frelimo está num 
momento sensível é que esta 
crítica apenas não corre dentro 

deixar o presidente do parti-
do mais com a organização do 
partido enquanto instituição”. 

Mais do que a alegada per-
da de legitimidade e confiança 
(pelo insucesso governamen-
tal) junto do eleitorado con-
gresso, para o jornalista está a 
princípio criar muita agitação 
justamente porque a vontade 
de Guebuza em continuar no 
poder está a ser contestada in-
ternamente por um núcleo duro. 

“Guebuza concordou com 
o procedimento quando foi 
a vez de Chissano”, disse.

Para Mabunda, o congresso 
poderá criar o rompimento do 
passado do partido, ou seja, e os 
cenários ficarão mais ou menos 
claros. “Ficará claro se o poder 
continuar com os militares ou 
haverá transição para os civis”.

da Frelimo, mas ocorre também 
na sociedade como um todo, 
em que cada vez mais a Freli-
mo enfrenta um grande parado-
xo em que reivindica que tem 
muito mais membros, mas ao 
mesmo tempo sofre uma forte 
contestação social que é mani-
festa em vários exemplos, ma-
nifestações, derrotas eleitorais 
como aquela da Beira, Queli-
mane, mesmo com a derrota do 
MDM em Inhambane, nota-se 
que há um avanço da oposição.

 
Canal: Mas a que se deve 

isso....
José Macuane: A que se 

Guebuza quer continuar a governar 

Este congresso acontece quando a Frelimo está a perder legitimidade

(Continuação da página anterior)

- Lázaro Mabunda, jornalista

(Continua na página seguinte)
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Tese 1: Unidade Nacional

A Unidade Nacional  foi sem-
pre uma questão fundamental 
desde a fundação da FRELI-
MO. A Unidade Nacional é um 
aspecto central para galvanizar 
as vontades e esforços de to-
dos os moçambicanos para o 
desenvolvimento, promovendo 
a inclusão, cultura de diálogo 
permanente entre as forças vi-
vas da sociedade. Só unidos é 
que podemos superar todos os 
desafios que se nos colocam.
Tese 2: Natureza do Partido 

A FRELIMO tem no Povo 
a sua principal fonte de ins-
piração e valoriza a histórica 
experiência da Luta de Liber-
tação Nacional e a acumulada 
desde a proclamação da inde-
pendência, bem como os di-
versos saberes, valores e boas 
práticas sociais. Assim, o Povo 
constitui o ponto de partida e 
de chegada da sua actuação 

A FRELIMO tem no So-
cialismo Democrático a sua 
referência ideológica para a 
condução dos destinos da so-
ciedade moçambicana, assente 
nos princípios de liberdade, 
democracia, justiça social, 
igualdade e solidariedade. A 
FRELIMO promove a aus-
cultação e envolvimento da 
sociedade civil e de todas as 
camadas sociais e profissionais 
na definição das prioridades 
de desenvolvimento do País. 

Tese 3: Paz e 
Democracia 

Para a FRELIMO, a Paz e a 
Democracia são dois valores 

intrínsecos e constituem os fun-
damentos de toda a sua acção.

Para benefício das actuais e 
futuras gerações, a Paz é con-
dição fundamental para o nosso 
desenvolvimento multifacetado 
e exige de todos os moçambica-
nos uma atitude renovada para 
o seu reforço e preservação. 

A Democracia exige de to-
dos os moçambicanos o res-
peito pelos direitos individu-
ais e liberdades fundamentais, 
pela pluralidade política e 
pelas diversas formas de par-
ticipação do Povo na tomada 
de decisões sobre assuntos de 
interesse pessoal, das comuni-
dades e de interesse nacional.

A FRELIMO defende que o 
cumprimento dos deveres pelos ci-
dadãos garante o sucesso dos pro-
gramas de desenvolvimento polí-
tico, económico e social do país.

A FRELIMO continuará o 
processo de consolidação e apro-
fundamento da democracia, atra-
vés da promoção da participação 
dos cidadãos na vida política e 
da realização de eleições gerais, 
presidenciais e legislativas, de 
eleições para as assembleias pro-
vinciais e de eleições autárquicas.

A FRELIMO continuará a 
promover em estreita colabora-
ção com todos os actores sociais 
a cultura de paz através do diá-
logo, da tolerância, do humanis-
mo e da reconciliação, tendo em 
vista a construção de uma socie-
dade justa, democrática e unida.  

Tese 4: Combate à Pobreza e 
Promoção do Desenvolvimen-

to Económico-Social 
Sustentável

O combate à pobreza e o 
desenvolvimento económico-
-social mantêm-se os principais 
desafios, aos quais a FRELIMO 
continuará a responder com 
políticas e estratégias que im-
pulsionem o crescimento eco-
nómico e confiram aos moçambi-
canos bem-estar e prosperidade.

Considerando que a Agricultu-
ra é a base do desenvolvimento 
do nosso País, são necessárias 
medidas que assegurem a trans-
formação da nossa agricultura, 
para garantia da segurança ali-
mentar e nutricional, as matérias-
-primas para a indústria nacional 
e excedentes para a exportação. 

Para a FRELIMO, a promoção 
do desenvolvimento económico 
reside também na capacidade 
de promover a industrialização e 
inovação no País e no uso criativo 
da ciência e tecnologia para adi-
cionar valor à produção nacional.

A transformação das enormes 
potencialidades do nosso País em 
riqueza para a almejada prosperi-
dade exige, de todos os Moçam-
bicanos, o cultivo da auto-esti-
ma, persistência na valorização e 
promoção da cultura de trabalho.

O capital humano é um factor 
fundamental na afirmação e no 
desenvolvimento do País. Para 
se vencerem os grandes desafios 
que o País enfrenta, sendo um dos 
principais o combate à pobreza, é 
necessário que cada moçambica-
no tenha acesso a uma educação 
relevante e de qualidade e a uma 
formação profissional adequada.

A FRELIMO estimula o movi-
mento nacional de inovação, de 
massificação da atitude e cultura 
de busca de soluções inovadoras 
e de empreendedorismo, com 

vista a criar uma base de desen-
volvimento económico-social 
e sustentável de Moçambique.

Tese 5: O Estado e 
a Sociedade 

A FRELIMO é pelo forta-
lecimento do Estado de direi-
to democrático, das liberda-
des e direitos fundamentais, 
da justiça e equidade social e 
pelo cumprimento das obriga-
ções tributárias dos cidadãos. 

A FRELIMO considera que 
o Estado é de todos os moçam-
bicanos sem distinção de cor, 
raça, sexo, etnia, estrato social, 
religião, ou filiação partidária. 

A FRELIMO luta pela eman-
cipação da mulher e pela igual-
dade de género e rejeita todas 
as práticas discriminatórias. A 
FRELIMO promove a partici-
pação crescente da mulher em 
todas as esferas da sociedade.

A FRELIMO considera es-
sencial a participação da ju-
ventude nos fóruns de to-
mada de decisão e na luta 
pelo progresso da sociedade.

A FRELIMO presta uma aten-
ção especial à criança e ao ido-
so, faixas etárias que exigem 
uma intervenção específica.

 
Tese 6: Boa Governação, 

Transparência e Combate à 
Corrupção 

A FRELIMO está determinada 
a prosseguir as acções que con-
duzam ao aperfeiçoamento das 
Instituições do Estado para que 
pautem por uma ética governati-
va, de integridade, transparência 
e cultura de prestação de contas. 

Tese 7: Defesa, Segurança e 
Ordem Pública  

A segurança e tranquilida-
de públicas constituem con-
dições indispensáveis para 
se garantir o ambiente neces-
sário para o País se concen-
trar na luta contra a pobreza, 
rumo ao desenvolvimento 
sustentável e à prosperidade. 

A FRELIMO defende a ele-
vação contínua dos níveis de 
integridade, de ética e de es-
pírito patriótico das forças 
da lei e ordem, no sentido de 
se manterem impermeáveis 
à corrupção e ao aliciamen-
to pelo crime organizado.

A FRELIMO continuará a 
privilegiar acções de fortaleci-
mento da capacidade institucio-
nal, técnica e tecnológica das 
forcas de defesa e segurança.

Tese 8: Moçambique na 
Região e no Mundo

A FRELIMO é por um Mo-
çambique próspero, sobera-
no e em boas relações com os 
Países da Região e do Mundo. 

A FRELIMO mantém-se 
firme na sua convicção de que 
Moçambique, na condução da 
sua política externa e de coope-
ração regional e internacional, 
deverá prosseguir os seus objec-
tivos estratégicos e acções em 
consonância com os princípios 
consagrados na Constituição 
da República de Moçambique, 
no Tratado da SADC no Acto 
Constitutivo da União Africa-
na e na Carta das Nações Uni-
das. (Canal de Mocambique) 

deve, eu penso que  Frelimo nos 
últimos tempos voltou-se mais 
para dentro de si como uma es-
trutura partidária, burocrática, 
do que para a sociedade. Ela se 
preocupou em coarctar a socie-
dade para si ao invés de servi-la 
como num certo momento da 
história foi. Então nesta mudan-
ça, ela perdeu a perspectiva do 
que a sociedade moçambicana 
realmente quer. Ela tenta neste 
momento moldar a sociedade 
para a sua imagem e semelhan-
ça, e evidentemente isto não 
pode dar certo porque as pes-
soas são outras, as pessoas são 
livres, as pessoas pensam de 
outra maneira. E mais ainda. É 
que as políticas de desenvol-
vimento da Frelimo neste mo-
mento não estão a ter o sucesso 
que ela esperava que deviam 

ser urgentemente colmatado. E 
colmatar esse défice, no meu 
entender, requer mudar pesso-
as. Porque certamente existem 
pessoas que não se identificam 
e até acho que não gostam mes-
mo do pensamento intelectual. 
E certamente são essas pessoas 
que estão por detrás da guinada 
autoritária que nos últimos tem-
pos o nosso país está a tomar. 

É uma guinada insustentável  
porque a maturidade política 
que este povo atingiu neste mo-
mento torna intolerante a tirania.

 
Canal:  E acha que o país está 

a caminhar para a tirania?

José Macuane: O país pode 
não estar a caminhar para a tira-
nia em tanto que tal, porque tem 
um conjunto de instituições, 

ter. Então, olhando essas coisas 
é difícil que ela possa conse-
guir a legitimidade social que 
ela espera ter, então dai é que 
se assiste esta forte contestação 
que ela tem, paradoxalmente no 
momento em que ela reivindica 
que tem muito mais membros 
do que em algum outro mo-
mento da sua história, haven-
do membros mesmo inscrito. 

Então acho que isto cons-
titui um grande desafio para 
aquilo que são os próximos 
tempos particularmente para 
aquilo que sair deste congresso.

Canal: Parece que nos úl-
timos anos houve eliminação 
da ala académica na Frelimo. 
Pensa que este será o congres-
so da recuperação dessa ala? 

mas que nos últimos tempos 
houve perdas sob ponto de vista 
de crescimento da nossa demo-
cracia isso não haja dúvidas. E 
acho que isto pode ser a conse-
quência da falta, em círculos de 
pessoas de pessoas com pensa-
mento mais liberal. Eu acredito 
que algumas pessoas da Freli-
mo sentem isto e, porque sen-
tem isto vão saber encontrar o 
mérito de ter de volta pessoas 
com um pensamento mais libe-
ral, que tenha uma análise mais 
aberta, mais inclusiva do que o 
país hoje é na sua multiplicida-
de  de pensamento e formas de 
se contribuir para o desenvolvi-
mento deste país. Então acredi-
to que nem que seja de forma 
tímida, alguns desses militantes 
liberais voltem novamente a ri-
balta, pelo menos alguns deles. 

- Eu não sei de se eles são de 
facto uma ala. O que eu posso 
dizer é que nestes últimos tem-
pos a Frelimo parece que não se 
sente muito confortável com o 
pensamento intelectual, o que 
é um paradoxo porque na sua 
formação teve a frente de si 
um intelectual. Então acho que 
essa falta, este desconforto com 
a massa intelectual é que está a 
fazer com que não tenha uma 
analise lúcida e suficiente para 
entender as mudanças sociais. 
E para que ela possa ter essa 
legitimação social que ela es-
pera ter, tenta obtê-la por outras 
formas. Eu acho que estrategi-
camente, a Frelimo sendo como 
um partido maduro que é, um 
partido com vocação de poder, 
ela certamente notará que o dé-
fice de  pensamento crítico deve 

O que dizem as oito teses do congresso
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