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CIDADE DE QUELIMANE

MANIFESTO ELEITORAL DO CANDIDATO LOURENÇO
ABUBACAR

PARA AS ELEIÇOES INTERCALARES DE 07 DE DEZEMBRO
DE 2011

Caros Munícipes da Cidade de Quelimane

A FRELIMO lidera os processos de transformações que se

operam na sociedade moçambicana e afirma-se como sua

timoneira, fonte de inspiração, de vanguarda e força aglutinadora

das aspirações do povo.

A FRELIMO, sempre reafirmou o seu compromisso de melhor

servir o povo moçambicano na luta contra a pobreza, criando

politicas coerentes de desenvolvimento, que envolvem todos os

cidadãos na produção de riqueza, com vista à redução dos

desequilíbrios económicos, sociais e culturais, promovendo deste

modo, o espírito empreendedor e inovador para o bem estar da

sociedade moçambicana.
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As Eleições Intercalares que terão lugar no dia 7 de Dezembro de

2011, no Município de Quelimane, tem grande relevancia para o

povo moçambicano e em particular para os municipes da cidade

de Quelimane, pois, ocorrem no Ano dedicado ao saudoso

Camarada Presidente Samora Moisés Machel, lutador incansável

da implantação e consolidação da democracia em Moçambique.

Esta é, inequivocamente, a melhor ocasião para que todos

façamos uma profunda reflexão sobre a direcção e o valor do

nosso voto, pois, constitui um acto de tomada de uma decisão

estratégica sobre a nossa vida futura, e particularmente da

continuidade da implementação do plano Quinquenal do nosso

Governo, o Governo do Partido FRELIMO, e consequentimente

do manifesto eleitoral de 2008-2013, que vinha sendo executado

pelo Camarada Pio Augusto Matos.

O Programa de Governação Autárquica proposto pela FRELIMO

e o seu Candidato, Camarada LOURENÇO ABUBACAR, tem o

grande mérito de basear se na experiência que o nosso glorioso,

vitorioso, visionario e quase cinquetenario Partido FRELIMO,

adquiriu ao longo de decadas e que reflete a diversidade de

pontos de vista dos municipes de Quelimane, sobre as

estrategias adequadas a tomar para a resolução dos problemas

que afectam a vida da nossa cidade.
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O Camarada LOUREÇO ABUBACAR, Candidato da FRELIMO,

preza-se pela Unidade Nacional, Solidariedade, Promoção da

cultura de paz e do desenvolvimento económico e sócio-cultural.

O Camarada LOURENCO ABUBACAR, Candidato do Partido

FRELIMO, no seu programa de governação, continuará a

privilegiar a busca de soluções para o bem-estar de todos os

munícipes, dando continuidade as tarefas anteriormente

realizadas pelo Camarada Pio Matos, inovando e introduzindo

outras que irão galvanizar o desenvolvimento almejado com o

proposito de reflectir os anseios dos municipes.

Por esta razão, o Candidato Lourenço Abubacar, propõe se

continuar a:

1. Estabelecer uma governação autárquica participativa,

transparente e inclusiva;

2. Garantir uma cidade tranquila, segura e ambientalmente

saudável;

3. Combater sem treguas a corrupção, com a participação

popular;

4. Incentivar o desenvolvimento próspero da economia local;
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5. Valorizar o património social e cultural na autarquia;

6. Garantir uma Urbe limpa, livre de doenças, com infra-

estruturas melhoradas, urbanizadas e habitação condignas;

7. Garantir uma qualidade de vida cada vez melhor dos

munícipes com maior enfoque na educação, saúde e

desporto;

Durante a sua governação, o Camarada Lourenço Abubacar, irá

enaltecer o papel da mulher, da criança, do jovem e do idoso,

dando especial atenção aos seus problemas.

O Camarada Lourenço Abubacar, irá ainda, incidir a sua

governação participativa no estabelecimento do dialogo com a

sociedade civil tais como combatentes, artistas, congregações

religiosas, académicos, ONGs nacionais e internacionais, dando

lhes maior espaço na governação e gestão bem como no uso do

património e bens públicos na autárquia.

O MEU COMPROMISSO

1. ESTABELECER UMA GOVERNAÇÃO AUTÁRQUICA
PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E INCLUSIVA

Privilegiar e aprofundar a Unidade Nacional, a consolidação da

cultura da paz e democratização, condições indispensáveis para
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um desenvolvimento autárquico harmonioso. Através da

promoção da cidadania, criar condições para uma participação

efectiva de todos os munícipes nos assuntos da governação

autárquica.

A nossa governação irá:

 Incidir, nos princípios democráticos, baseada na

participação abrangente de todos os municipes para melhor

transparência na gestão do bem público e na tomada de

decisões correctas;

 Prosseguir a instalação e apetrechamento dos Conselhos

Comunitários;

 Garantir aos municipes o acesso permanente à informação

através dos órgãos de Comunicação Social e pelo contacto

permanente entre a edilidade e os munícipes;

 Valorizar as iniciativas criadoras de todas as camadas

sociais, com vista a melhoria das condições de vida dos

munícipes, através do aumento do seu rendimento;

 Mobilizar e incentivar a participação das instituições de

Ensino Superior na discussão, avaliação e definição de

políticas e estratégias de desenvolvimento autárquico;



6

 Privilegiar o combate ao burocratismo no atendimento

público.

2. GARANTIR UMA CIDADE TRANQUILA, SEGURA E
AMBIENTALMENTE SAUDÁVEL

A FRELIMO e o seu Candidato Lourenço Abubacar, irá garantir

que a Cidade de Quelimane, seja um dos Municípios mais

tranquilos, seguro, atraente e hospitaleiro, que incentive a

promoção do turismo.

O Governo autárquico irá:

 Reorganizar e capacitar a Policia Municipal, para garantir o

melhoramento do seu desempenho na tarefa de manter,

através da coordenação de acções com a PRM e o

Policiamento Comunitário, a segurança na urbe e para os

seus municipes;

 Desenvolver acções de combate a delinquência e a

ociosidade na terceira idade;

 Desenvolver acções de combate a droga;

 Disseminar a Postura municipal junto dos citadinos;

 Dinamizar o plantio de árvores de fruta e de sombra em

parceria com as associações, escolas e outros actores;
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 Melhorar as actividades de maneio dos jardins, parques e

sanitários públicos;

 Aumentar a capacidade de recolha de lixo;

 Desenvolver acções tendentes a manutenção do carnaval

da cidade como fonte de atracção turística;

 Promover acções conduncentes a realização de festivais

gastronomicos.

3. COMBATER SEM TREGUAS A CORRUPÇÃO, COM A
PARTICIPAÇÃO POPULAR

O Partido FRELIMO e seu Candidato, estão profundamente

comprometidos com o combate das várias formas de corrupção.

Para o efeito, o governo autárquico irá:

 Prosseguir com medidas e praticas de combate enérgico

contra comportamentos e atitudes de corrupção;

 Desenvolver acções de atendimento cívico e urbanístico aos

utentes de serviços públicos;

 Implementar uma gestão transparente de recursos;

 Promover a cultura de prestação de contas como forma de

partilhar de modo transparente os resultados e aferir o nível

de cumprimento de metas;
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 Prosseguir com a reforma do sector público.

4. INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO PRÓSPERO DA
ECONOMIA LOCAL

A FRELIMO e o seu Candidato Lourenço Abubacar, irá

incentivar o trabalho virado à produção de resultados,

fundamentalmente na geração de auto-emprego e incentivará a

criação de industrias de pequena e média escala.

Neste campo, irá apostar no melhoramento e desenvolvimento

dos seguintes sectores:

a) Pesca
- Incentivar a reorganização da pesca artesanal em coordenação

com as instituições governamentais e privadas;

- Incentivar a criação de associações pesqueiras para a criação

de postos de trabalho;

- Criar uma feira de pesca para tornar acessíveis os recursos

pesqueiros;

-Providenciar instalações de conservação e processamento de

pescado para o sector de pesca artesanal.
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b) Agricultura
- Incentivar a produção de batata doce, arroz e hortícolas na

cintura verde do município;

- Motivar a produção de outras culturas alimentares;

- Incentivar o estabelecimento de feiras agrícolas;

- Incentivar a criação de associações e casas agrícolas de modo

a permitir uma maior abrangência na assistência técnica e

disseminação de tecnologias melhoradas de produção.

c) Indústria e Comércio
-Incentivar a criação de indústrias de pequena e média escala;

-Incentivar a criação de feiras comerciais de propósitos

específicos;

-Mobilizar os agentes económicos para a legalização das suas

actividades comerciais, através da obtenção da licença de regime

simplificado.

5. VALORIZAR O PATRIMÓNIO SOCIAL E CULTURAL NA
AUTARQUIA

A FRELIMO e o seu Candidato Lourenço Abubacar, focalizará

acções tendentes a transformação de Quelimane como um

centro turístico, promovendo os valores artísticos e culturais que



10

a identificam.

Nestas áreas, continuará a:

a) Cultura e Música
-Apoiar o movimento individual, associativo e institucional, com

vista a promoção do lazer, a recreação e ao incentivo das

expressões culturais;

-Construir um Centro-Auditório e Cultural de raiz;

-Continuar a promover a recolha de material de música e canto

tradicionais;

-Promover espectáculos e verbenas musicais nos bairros

residenciais;

-Promover a produção de discos de músicos locais;

-Adquirir um equipamento de qualidade para a edilidade;

-Incentivar todos os municipes para a participação em iniciativas

culturais.

b) Mulher e Acção Social
-Garantir o acompanhamento técnico-jurídico e psícologico da

mulher vítima da violência doméstica;

-Promover a maior participação da mulher nas acções inerentes

ao desenvolvimento local;
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-Promover campanhas de sensibilização para a integração das

crianças de rua nas suas famílias ou famílias substitutas;

-Continuar, através do gabinete municipal de assistência social, a

assistir aos municipes mais carenciados (idosos, crianças órfãs,

deficientes e mulheres viúvas sem recursos).

6. GARANTIR UMA URBE LIMPA, LIVRE DE DOENÇAS,
COM INFRA-ESTRUTURAS MELHORADAS,
URBANIZADAS E HABITAÇÃO CONDIGNAS

A FRELIMO e o seu Candidato Lourenço Abubacar, irá

desenvolver acções que promovam o desenvolvimento

infraestrutural, urbanístico e habitacional, garantindo, uma melhor

qualidade de vida, através de campanhas de sensibilização de

gestão ambiental e de prevenção e combate de doenças

endemicas

Nesta área irá:

a) Mercados e Feiras
-Garantir a manutenção, limpeza e criação de novos mercados

nas zonas de expansão;
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-Promover a cultura de boa conservação dos produtos

comercializados através de campanhas de sensibilização para a

venda destes no interior dos mercados.

b) Estradas
-Melhorar as estradas asfaltadas eliminando os buracos e as

terraplanadas dando continuidade às acções de manutenção de

rotina e ensaibramento das mesmas;

-Finalizar o processo de colocação de simáforos nos

cruzamentos das artérias principais.

c) Drenagem de águas
-Acelerar o processo de abertura de valas de drenagem nos

bairros.

d) Abastecimento de água
-Continuar a monitorar o processo já iniciado da expansão da

rede de distribuição de água, à luz dos objectivos do milénio.

e) Infra-estruturas
-Concluir a construção da capela e do muro de vedação do

cemitério municipal de Dona Ana;

-Construir o complexo comercial Shoprit.
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7. GARANTIR UMA QUALIDADE DE VIDA CADA VEZ
MELHOR DOS MUNÍCIPES COM MAIOR ENFOQUE NA
EDUCAÇÃO, SAÚDE E DESPORTO

A FRELIMO e o seu Candidato Lourenço Abubacar, irá incentivar

a política de educação, saúde e desporto para todos.

Nesta área, irá:

a) Combate à pobreza urbana
-Continuará a direccionar recursos financeiros através do fundo

de redução à pobreza urbana com objectivo primordial de

geração ou criação de oportunidades de emprego, promovendo

pequenas e médias empresas, criando igualmente indústrias e

serviços que concorrem para o uso intensivo da mão-de-obra e a

melhoria crescente do ambiente de negócio;

b) Educação
-Continuar o processo de alargamento da rede escolar nas zonas

de expansão;

-Continuar a encorajar a participação e manutenção da rapariga

nas escolas;
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-Continuar a réplicar a iniciativa presidencial “um aluno uma

planta”;

c) Desporto
-Incentivar a prática desportiva nas diversas modalidades com

vista a descoberta e promoção de talentos;

-Promover o intercâmbio desportivo entre as autarquias.

d) Saúde
-Continuar e manter as campanhas em curso inerentes à saúde e

meio ambiente;

-Levar os serviços de saúde para perto dos municipes com a

construção do hospital central de referencia da região norte de

Moçambique em Namuinho.

e) Desporto
-Reabilitar o estadio municipal e garantir a colocação da relva

sintectica.

CAROS  MUNICIPES

Propomo-nos consolidar a implementação de programas da

Associação Nacional dos Municípios bem como o cumprimento

de suas obrigações.
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Iremos identificar novas áreas de cooperação e gemilagem com

outros Municípios, privilegiando a troca de experiencia, a

formação humana e a busca de sinergias.

Vote no Partido FRELIMO, votando no Candidato Certo, o

Camarada Lourenço Abubacar. Vote no seu Futuro. Vote

naquele que quando promete, cumpre. Juntos, com Lourenço
Abubacar e o Partido FRELIMO, fazemos a mudança.

Unidos na luta contra a pobreza

FRELIMO, a força da mudança

2011


