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BANCADA PARLAMENTAR 

 
DISCURSO DE ENCERRAMENTO DA IVª SESSÃO DA 9ª 

LEGISLATURA 
 
 
SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 
 
SENHOR PRIMEIRO-MINISTRO DO GOVERNO DE 
MOÇAMBIQUE, 
 
SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 
 
SENHORAS DEPUTADAS E SENHORES DEPUTADOS, 
 
SENHORES MINISTROS, 
 
SENHORES VICE-MINISTROS, 
 
DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES CIVÍS, MILITARES E 
RELIGIOSAS, 
 
SENHORES MEMBROS DIRIGENTES DOS ÓRGÃOS JUDICIAIS 
DE MOÇAMBIQUE, 
 
SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE 
DE MAPUTO, 
 
SENHOR SECRETÁRIO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO, 
 
SENHORES REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS, 
 
SENHORES MEMBROS DO CORPO DIPLOMÁTICO, 
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SENHORES MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, 
 
CAROS CONVIDADOS, 
 
MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES, 
 
EXCELÊNCIAS, 
 
 
A partir deste pódio dirigimos uma saudação especial aos 

moçambicanos e moçambicanas, e, em particular, aos jovens que 

noite e dia enfrentam as mais dramáticas dificuldades da vida, 

impostas pelas más políticas de governação que se fazem sentir na 

economia nacional, na educação, na saúde, nos transportes 

públicos, na gestão dos recursos públicos, na Defesa da Soberania 

Nacional, nos Serviços da Inteligência e Segurança do Estado e, em 

suma, na vida diária de cada lar da maioria dos moçambicanos.  

 

A captura do Estado por teias de corrupção generalizada, e a gestão 

danosa das Empresas Públicas, incluindo de fundos públicos e do 

Instituto Nacional de Segurança Social tida como a única retaguarda 

segura dos trabalhadores moçambicanos para sua aposentação; e a 

falta duma política fiscal atractiva e a pesada carga intervencionista 

do Governo Central contra a concorrência livre, tem criado um 

ambiente turvo e não condizente para investimentos de capitais e 

fortalecimento de pequenas e médias empresas, originando, deste 

modo, a ausência de um crescimento económico real e geradora de 

postos de emprego, negando-se, assim, ao nosso povo, o acesso 

aos negócios e oportunidades ao bem-estar. 
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Igualmente saudamos os Moçambicanos na diáspora. 

 

Saudamos também aos que, sem condições, esforçam-se em fazer 

omeletas sem ovos. Referimo-nos aos nossos Professores que ao 

longo deste ano que finda demonstraram o seu compromisso em 

educar e ensinar. Ensinar mais e mais, sem pré-condições, nas 

difíceis condições impostas pela Covid-19. Sois nossos heróis, 

irmãos e companheiros Professores! 

 

Queremos mais uma vez desafiar o Ministério de Educação e 

Desenvolvimento Humano para que resolva o problema de 

pagamento de horas extras. O não pagamento destas rendas aos 

Professores constitui uma violação do direito a dignidade e prestígio 

dos profissionais de educação. 

 

Na mesma senda, saudamos a todos profissionais de saúde que na 

linha da frente de combate a Covid-19 têm conseguido reduzir o 

impacto de incidência deste mal nas nossas vidas. Por isto, e muito 

mais, vai o nosso profundo apreço aos profissionais de saúde do 

Rovuma ao Maputo, e do Zumbo ao Índico. O cumprimento das 

medidas de prevenção deve constituir a nossa forma de ser e estar. 

Manifestamos a nossa preocupação pelas tristes informações 

veiculadas pela imprensa nos últimos dias, de falta de medicamentos 

e reagentes nos laboratórios dos hospitais públicos, o que dificulta os 

diagnósticos e consequente medicação dos pacientes. Reiteramos o 

nosso apelo sobre a urgência de reformas objectivas no Sistema 
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Nacional de Saúde, e a sua articulação com outros sistemas para 

torná-lo mais prestável e mais competitivo, quer com o sector privado 

no solo pátrio, como no estrangeiro.  

 

Saudamos as iniciativas organizacionais de alguns populares e 

vendedores informais, nos mercados informais, por terem, de uma e 

de outra forma, mantido a estabilidade social nas famílias neste 

período longo das restrições impostas pela Covid-19. A vossa 

determinação e capacidade de se reinventar e adaptar-se às novas 

circunstâncias, demonstra que é possível a transformação desses 

mercados informais em formais. Esta transformação exige apenas 

uma vontade política, que passa pelo estabelecimento de incentivos 

fiscais. Essa transformação é necessária para garantir uma maior 

estabilidade nas famílias. 

 

Saudamos os heróis anónimos que, com perseverança própria dos 

Moçambicanos nestas batalhas políticas, económicas e militares, 

têm sabido manter com convicção a chama da esperança de que o 

melhor futuro da nossa nação passa pela reinvenção do nosso 

Estado, e por uma total ruptura com as teias de corrupção 

generalizada que caracteriza este nosso Estado.  

Saudamos a Comunidade Internacional e em particular os Países da 

SADC por terem estado ao lado dos Moçambicanos em momentos 

difíceis para superar e vencer os obstáculos que lhes são impostos. 

 

Senhora Presidente da Assembleia da República, 
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Senhor Primeiro Ministro, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Excelências, 

 

O ano de 2021, a terminar, foi caracterizado pelo agudizar da 

violência armada nas zonas norte e centro do país. As populações 

de Cabo Delgado vivem aterrorizadas e sem certezas devido a 

presença da acção do terrorismo que se faz sentir, e agora com focos 

na Província de Niassa. 

 

O combate ao terrorismo não tem um período temporal definido, 

assim como a presença das tropas não Moçambicanas no território 

nacional. 

O Governo do Dia não deve continuar a assumir, de forma unilateral, 

a guerra na zona Norte como se tratasse de um assunto da sua 

exclusiva responsabilidade, ignorando a Assembleia da República, o 

Órgão Máximo de representação do Povo Moçambicano. 

 

A guerra além de matar e provocar danos morais, materiais e outros, 

sobejamente conhecidos, cria sequelas, mutilados, órfãos, viúvas e 

viúvos nas fileiras militares e no seio da população no geral. A 

Assembleia da República tem a obrigação de assumir a sua co-

responsabilidade, para que o Teatro Operacional no Norte seja uma 

responsabilidade do Estado Moçambicano. 
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A situação e a dimensão das dificuldades que se vivem na Província 

de Cabo Delgado, aliada às recentes informações preocupantes de 

ocorrência de actos terroristas na Província de Niassa, e o 

envolvimento das tropas estrangeiras no território nacional, exige, em 

nome da soberania do povo, que a Assembleia da República tenha a 

obrigação constitucional de unir os Moçambicanos, sem cores 

partidárias ou interesses particulares, em defesa da Pátria. 

 

O combate a este terrorismo requer uma voz unida. Este combate 

deve ter a componente social, para que não haja vulnerabilidade por 

parte da Juventude e a população em geral. 

 A nossa solidariedade para com as populações de Cabo Delgado e 

Niassa, e o nosso apoio a causa da luta contra o terrorismo. 

 

Excelências, 

 

O ano de 2021 que está prestes a findar é uma continuidade de 2020 

e dos anteriores. A nossa economia vive uma crise que não deriva 

somente da pandemia da Covid – 19, da guerra de Cabo Delgado e 

da instabilidade no Centro do País ou de choques climáticos. Estes 

factos, embora sendo factores agravantes, vieram destapar o que era 

conhecido: 

 



 

7 
 

 A maioria das escolas, e grande parte dos centros de saúde, 

funcionam, desde há anos, em infra-estruturas com precárias 

condições sanitárias, o que contribui para o acesso dos 

cidadãos à serviços básicos de má qualidade, aprofundando 

assim as desigualdades sociais e territoriais. 

 

 O terrorismo em Cabo Delgado implanta-se e alastra-se no 

território com o envolvimento de jovens sem acesso à 

oportunidades, sem expectativas de emprego e integração 

social. 

 

 Os sentimentos dos povos, raramente são calados pela morte 

de um chefe. A conflitualidade persistente na zona Centro, 

possui razões históricas que, misturado com o padrão de 

crescimento excludente, cria novos sentimentos de pertenças 

egocêntricas. 

 

 A pandemia e os ciclones revelaram as fragilidades 

institucionais do Estado na adopção de medidas eficazes, o 

que é agravado pela situação da captura do Estado pela teia 

de corrupção, que aproveita sempre a oportunidade para 

solicitar apoios para depois satisfazer os seus interesses, 

ignorando as necessidades das populações moçambicanas. 

 

Estes factos, que numeramos aqui, espelham a real situação em que 

o País se encontra há muitos anos. Destes, e doutros factos, de 

grande mediatização e impacto, não se podem esconder ainda as 

continuadas conflitualidades provocadas por ocupações abusivas de 
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terras, à margem da Lei, assim como a consequente marginalização 

de moçambicanos, os legítimos donos dessas terras. 

 

Em situações de crises agudas e desaceleração da economia, com 

agravamento dos preços dos bens essenciais como são os 

alimentos, transportes, água e luz, o desemprego e congelamento 

salarial para ajustamentos fora de tempo, não é possível a existência 

duma classe trabalhadora feliz com seus governantes. 

Mesmo que essa classe trabalhadora não manifeste violentamente, 

com receio de possíveis represálias por parte dos governantes, os 

cidadãos e trabalhadores não deixam de ser barris de pólvora 

susceptíveis de explodir a qualquer momento. 

 

O Estado faz crescer a divida interna retirando ou agravando o 

acesso ao dinheiro pelas famílias e empresários o que contrai a 

recuperação económica. As contas vêm o défice e a divida crescer e 

a balança de pagamentos a aumentar o défice. 

 

A crise que se vive hoje no país, não é de 2021. A pandemia, os 

conflitos armados e sociais, os choques climáticos apenas revelaram 

a debilidade da nossa economia, o estado de pobreza de longo prazo 

dos cidadãos, uma burocracia de Estado ineficiente e promíscua, e 

ausência de uma estratégia de desenvolvimento económico e social 

de longo prazo. 
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Senhora Presidente da Assembleia da República, 

Senhor Primeiro Ministro, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

Excelências, 

 

Os ventos e as revelações vindos da Tenda da BO, sede de 

julgamento das dívidas não autorizadas, constituem outra face do 

nosso Estado e uma verdadeira ameaça a Soberania Nacional e a 

dignidade dos Moçambicanos, que noite e dia trabalham com 

honestidade e num ambiente de restrições impostas pela má 

governação dos fundos do erário público. 

 

Estas restrições, que afectam a saúde pública, a educação, o direito 

a transporte público digno, segurança do país, investimentos, 

projectos de desenvolvimento, etc., criaram a falta de credibilidade 

de Moçambique na praça financeira internacional.  

 

Hoje, estamos a pagar o preço das decisões politicas irresponsáveis 

que originaram esta engenharia financeira das dívidas ocultas, em 

que o povo está sendo obrigado a pagar um alto custo de vida que 

se faz sentir na aquisição de produtos alimentares, bens de consumo 

como energia, água e outros para garantir o serviço da divida pública. 

Estamos, em suma, apagar uma divida que não beneficiou o povo.  
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Como país, estas dívidas, pela sua natureza, não devem ser 

assumidas. Reiteramos que o Povo não deve pagar! 

 

Senhora Presidente da Assembleia da República, 

Senhor Primeiro Ministro, 

Excelências, 

 

No início desta Sessão, a partir deste pódio, e em nome do MDM, 

comprometemo-nos perante os Moçambicanos e os simpatizantes do 

nosso Partido, espalhados por este vasto país e pelo mundo, que 

iríamos realizar um Congresso histórico, que se saldaria em mais 

coesão e harmonia no nosso seio.  

 

Com efeito, entre os dias 3 à 5 de Dezembro do corrente ano o 

Movimento Democrático de Moçambique realizou o seu III 

Congresso, tendo eleito o seu Presidente e o Órgão Máximo no 

intervalo dos Congressos, o Conselho Nacional. 

 

A realização do III Congresso do Partido MDM normaliza a situação 

interna depois das primárias internas rumo aos novos desafios, 

fortalecendo a democracia interna e tornando o MDM mais forte e 

coeso. 

 



 

11 
 

O MDM ficará registado, de forma indelével, na história deste país, 

como sendo o primeiro Partido Moçambicano a promover uma 

campanha eleitoral interna aberta. 

 

E mais uma vez, a partir deste pódio, Excelências, queremos 

reafirmar, perante os Moçambicanos, e perante os nossos 

simpatizantes: somos por um Moçambique para todos. O MDM tem 

uma palavra a dizer neste país. 

Bem-haja o MDM. 

 

Excelências, 

 

Nos próximos dias vamos celebrar o Natal, o nascimento do Menino 

Jesus, simbolismo de Paz, União, Esperança Renovada e reencontro 

das famílias. 

 

Será uma celebração diferente, de solidariedade reforçada com os 

compatriotas residentes nas Províncias de Cabo Delgado e Niassa, 

e os doentes padecendo de Covid-19. 

 

Endereçamos a toda comunidade cristã e ao povo moçambicano em 

geral um Natal feliz, e um Dia de Família coberto de Paz. 
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Aproveitamos esta oportunidade para dirigir à Vossas Excelências 

votos de boas festas e um próspero ano novo. 

 

Excelências, 

 

Neste momento solene do encerramento desta IV Sessão Ordinária 

da Assembleia da República, gostaríamos de renovar o nosso 

compromisso com os Moçambicanos na defesa dos seus interesses, 

e reafirmar que faremos tudo para que a voz do povo seja ouvida. 

Uma mensagem de encorajamento a Juventude para que tome o seu 

lugar para que se possa alcançar a independência económica, a 

condição necessária para o desenvolvimento nacional e criação de 

oportunidades e geração de empregos. 

 

Este desiderato se conquista com mudanças! 

 

Uma palavra especial aos nossos concidadãos: vamos todos cumprir 

com as medidas de prevenção para proteger aos nossos mais 

próximos, as nossas famílias, as nossas crianças, as nossas 

comunidades, e a nossa nação da Covid-19. 

 

Queremos agradecer toda assistência sanitária e medica dada 

durante a nossa participação nesta sessão, e todo o apoio 

dispensado por parte do pessoal do Secretariado Geral da 
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Assembleia da República, Assistentes das Bancadas Parlamentares, 

Pessoal da Segurança, Motoristas e de todos aqueles que 

trabalharam para garantir um ambiente são e higiénico nesta magna 

casa.  

 

Manifestamos o nosso reconhecimento à boa colaboração das 

Chefias das Bancadas Parlamentares para o exercício democrático 

desta casa. Aos meus pares na chefia das Bancadas, Sua Excelência 

Dr. Pantie e Sua Excelência Dr. Magalhães, vai o meu muito obrigado 

e um forte abraço! 

 

Para terminar, queremos desejar a todos deputados e deputadas um 

bom regresso ao convívio familiar. 

 

Por um Moçambique Para Todos! 

Obrigado pela atenção prestada. 

 

Lutero Chimbirombiro Simango 

 

Chefe da Bancada Parlamentar. 

 

 


