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A capital Tunisina,Tunis, 
acolheu entre os dia 22 
e 27 do passado mês 

de Outubro uma conferência 
internacional subordinada 
tema: direitos dos partidos 
políticos; financiamentos; 
empoderamento da mulher 
na vida política e estudo dos 
modelos de justificação de 
valores financiados pelas 
organizações. Este evento 
foi organizado pelo Instituto 
Holandês para Democracia 
Multipartidária- NIMD.
Estiveram presentes nes-
te evento cerca de 46 países 

oriundos de três continentes, 
dos quais 38 países africanos, 
cinco europeus e três da Amé-
rica Latina. Moçambique fez-se 
representar por três partidos, 
nomeadamente: Frelimo, RE-
NAMO e MDM. 
O partido RENAMO fez-se re-
presentar pelo  Dr. Augusto 
Mateus, chefe do Gabinete pre-
sidencial, que falalando ao bo-
letim “a Perdiz” disse que sua 
participação nesta conferência, 
constituiu uma experiência ím-
par, onde foi possível conviver 
com diversos partidos políticos 
de outros países e continentes, 

onde conseguiu trocar impres-
sões e ouvir outras sensibilida-
des de partidos com culturas e 
ideologias diferentes. “Consti-
tuiu um marco importante na 
vida política do partido.” Disse.
Refira-se que o NIMD- Institu-
to Holandês para Democracia 
Multipartidária, é um parceiro 
váido para Moçambique, con-
tribuindo para a edificação dos 
processos democráicos no nos-
so país, onde tem financiado a 
realização de diversas activida-
des tendentes a imprimir o de-
senvolvimento institucional dos 
diversos partidos políticos mo-

çambicanos com representa-
ção parlamentar. Este Instituto, 
para além destes feitos, tem se 
destacado também no financia-
mento de diversos programas, 
na organização e patrocínio de 
eventos em prol da democracia 
multipartidária destacando-se 
entre outros na organização de 
seminários, formulação de pro-
gramas estratégicos diversos, 
assim como na capacitação de 
partidos para a concepção de 
diversos planos organizacio-
nais, entre outras actividades 
úteis para o processo multipar-
tidário moçambicano. 

PARTIDOS POLÍTICOS 
REUNIDOS NA TUNÍSIA  

“Constituiu um 
marco importante 
na vida política do 
partido RENAMO.”

POR INICIATIVA DO NIMD 
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Editorial

DOCE PAZ
Os discuros das Bancadas parlamentares 

da Assembleia da República na abertura 
da sessão em curso, trouxeram aos 

moçambicanos alguma expectativa de que algo 
bom possa estar para acontecer no nosso país. 

Todos deixaram uma mensagem de 
esperança de um possível entendimento nas 
questões em debate na mesa de negociações 
entre o Governo e a RENAMO. Ouvimos 
afirmações que prenunciam algo bom se 
proferidos de coração sincero. Uns diziam: 
nós estamos prontos para debater acerca 
da descentralização da Administração do 
Estado.  Outros apelavam para que os 
consensos alcançados ao nível do diálogo 
possam ser  transformados em documentos 
e depositados na Assembleia da República 
para serem debatidos para que haja segundo 
o discurso, uma competente decisão da parte 
dos Deputados, tendo em consideração que 
os mandatários do povo devem decidir o 
que é melhor para Moçambique e para os 
Moçambicanos. Que aliciante!

Ouvimos ainda estas palavras: “E queremos 
acreditar que a Assembleia da República não 
se irá colocar como força de bloqueio, nem de 
boicote dos consensos alcançados no diálogo 
liderado pelos Presidentes Afonso Dhlakama e 
Filipe Nyusi”. E outras palavras:”Acreditamos 
que estes documentos darão entrada na 
Assembleia da República ainda no decorrer 
desta VI Sessão para serem discutidos e 
aprovados o que permitirá que as províncias 
tenham Governadores eleitos pelo povo a 
partir de 2019”.

Estes e outros posicionamentos que não 
transcrevemos aqui, fazem parte dos discuros 
públicos de cada  chefia das Bancadas. E isso, 

a ser falado do fundo dos corações, pode 
traduzir-se na mensagem de esperança e boa 
vontade. Um hastear de bndeira branca da 
paz, um embainhar da espada, necessário 
para que todos, desde os detentores de 
arsenais militares até o miserável povo 
desarmado, possamos experimentar a 
verdadeira paz. Moçambique precisa desses 
discursos, não como forma de fazer o “boi 
dormir”, mas como uma expressão sincera 
de que os políticos já começaram a entender 
que é necessário  comprometerem-se com o 
melhor para o seu povo.

Moçambique precisa de paz prevalecente e 
não de “paz podre”!

Moçambique já está cansado de sustentar o 
défice de tranquilidade emocional daqueles 
que se julgam donos do país. Nós queremos 
viver em harmonia, onde as armas não 
voltem mais a falar alto para silenciar o povo 
indefeso ou o que ouse pensar diferente. 
Nós queremos que os governantes guardem 
tempo de qualidade para escutarem os outros 
e preocuparem-se em trazer soluções para as 
preocupações deste povo.

A insensibilidade é um veneno mortal 
que pode dar origem a seríssimos danos, 
transportando consigo uma sensação de 
ressentimento de uns para com os outros. Isso 
é o motor da destruição que ninguém mais 
precisa ver o país como nosso a ser destruído 
e pilhado impiedosamente.

Oxalá o que ouvimos no Parlamento 
seja a expressão sincera do abandono da 
personificação do mal. Seja o começo de uma 
nova era para Moçambique. Seja o ruir do 
império da carnificina. Queremos paz! 
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“ANÁLISE DEMOCRATICA” 
Um programa radiofónico que faz análise dos temas políticos e sociais de destaque semanal.
Sintonize e escute a frequência 90.0FM  Rádio Terra  
Acompanhe em todos os sabádos das 11:00 às 12:00 horas 
Participe! 821075995 ou 840135011
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Com vista aos desafios 
que se aproximam com 
a realização da eleição 

intercalar no Município de 
Nampula, marcado, em 
princípio para o mês de 
Janeiro, a RENAMO está a 
afinar sua máquina política 
na perspectiva de enfrentar 
o momento. É para esse 
fim que deslocou-se àquele 
município nortenho, uma 
brigada central do partido 
encabeçada pelo chefe 
nacional do departamento 
de Organização e Estatística, 
Augusto Magaure Fernando. 
Esta brigada, trabalhou 
naquela cidade desde o 
passado dia 20 de Outubro, 
tendo testemunhada criação 
de 25 brigadas constituídas 
para o monitoramento das 
actividades, tendo iniciado a 
re-distribuição de bandeiras 
do partido às delegações 
políticas dos bairros.

No breve contacto estabe-
lecido com a redação do 
boletim a Perdiz, Fernando 
realçou que a deslocação 
não deve constituir novida-
de para ninguém, uma vez 
tratando-se de uma activida-
de normal do departamento 
que ele dirige. Acrescentou 
ainda, sem quantificar, que 
nesta deslocação já foram 
entregues aos membros 
do partido na cidade de 
Nampula muitos cartões de 
membros, resultantes do re-
forço enviado em meios in-
formáticos, com o objectivo 
de imprimir-se uma nova di-
nâmica, no processamento, 
emissão e entrega de car-
tões aos membros, visto que 
o processo está a conhecer 
muita adesão. 
Visivilmente motivado e se-
guro, Fernando sublinhou 
que ao escalar aquele ponto 
do país, levava na sua agen-

da a necessidade da reestru-
turação e implantação das 
delegações nos bairros, uni-
dades e quarteirões- alas. 
De referir que a cidade de 
Nampula é constituida por 
6 Postos Administrativos, 
18 bairros, 121 unidades e 
1224 quarteirões, nos quais 
o partido RENAMO está re-
presentado.

COMISSÃO POLÍTICA 
PROVINCIAL EM BALANÇO
Em resposta a dinâmica exigi-
da pelo chefe nacional do de-

partamento de Organização e 
Estatística, esteve reunida na 
última segunda feira, dia 30 de 
Outubro, por convocação do 
Chefe da comissão directiva 
provincial Luis Trinta Mecu-
pia, para balanço, a Comissão 
Política Provincial de Nam-
pula, alargada aos delegados 
políticos distritais e membros 
influentes do partido, para 
passarem em revista o grau do 
cumprimento das actividades 
recomendadas. 
Segundo Mecupia, os resul-
tados alcançados estão acima 
do planificado, pois, depois da 
restauração do clima de paz 
com a declaração da trégua, 
tem se verificado ao nível da 
província uma retoma das ac-
tividades políticas. Disse Luís 
Trinta que as actividades estão 
a decorrer num ritmo acelera-
do, com a intenção de recupe-
rara o tempo perdido.
Entretanto, o nosso interlocu-
tor não deixou de realçar que 
em algumas excepções tem 
se verificado ainda algumas 
acções envolvendo elementos 
dos esquadrões de morte que 
ainda fazem-se sentir e infeliz-
mente, em  algumas localida-
des e bairros sob orientações 
de alguns elementos do gover-

no. Em relação a estes 
acontecimentos, Trinta 
considera como sendo 
possíveis desarticula-
ções entre os poderes 
dentro do mesmo go-
verno, tendo apelado 
para que estas incur-
sões possam cessar 
imediatamente.

RENAMO REESTRUTURA-SE  
NA CIDADE DE NAMPULA 

COM OS OLHOS POSTOS NA INTERCALAR DE NAMPULA
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Sua Excia Presidente da 
Assembleia da República,
Senhoras e Senhores De-

putados, 
Senhores Representantes das 
Entidades Governamentais, 
Judiciais, Académicas, Religio-
sas e Diplomáticas,
Senhores Representantes dos 
Partidos Políticos, da Comuni-
cação Social e das Organiza-
ções da Sociedade Civil,
Minhas Senhoras e Meus Se-
nhores,
Povo moçambicano,

Excelências,
Iniciamos hoje, mais uma ca-
minhada na construção da 
Democracia em Moçambique, 
com o início da VI Sessão da 
VIII Legislatura, saudando a 
todo o povo moçambicano a 
quem representamos. Exce-
lências, permitam-nos que 
através das entidades diplo-
máticas aqui presentes, esten-
damos, igualmente, a nossa 
saudação e amizade a todos 
os povos do mundo.

A Sua Excelência Afonso Ma-
cacho Marceta Dhlakama, 

Presidente da RENAMO, pai 
e lutador incansável pela De-
mocracia, representante das 
mais legítimas aspirações dos 
moçambicanosvai uma forte 
saudação para que a persis-
tência na defesa dos interes-
ses dos moçambicanos culmi-
ne com estabelecimento de 
um Moçambique mais justo.

Excelências,
No intervalo que nos sepa-
rou da V Sessão Ordinária 
da Assembleia da República, 
mais uma vez o infortúnio se 
abateu sobre a Casa do Povo. 
Perderam a vida Suas Excelên-
cias Deputados Bonifácio João 
Nicassa, do círculo eleitoral 
da Zambézia, Rafael António 
de Sousa Gusmão,do círculo 
eleitoral de Nampula, Helena 
Muando,do círculo eleitoral 
de Manica e António Rufino 
Cara Alegre Tembe, do círculo 
eleitoral da Província de Ma-
puto. 

Os nossos colegas deixaram-
-nos fisicamente mas a sua 
dedicação ao trabalho e con-

tribuição para o reforço da 
democracia estarão sempre 
presentes em todo povo que 
representavam. A Bancada 
Parlamentar da RENAMO 
apresenta, a partir deste pó-
dio, às famílias enlutadas, 
mais uma vez sentidas con-
dolências e que os nossos 
colegas estejam a direita do 
Senhor nosso Deus Todo Po-
deroso. 

Compatriotas,
Chocou-nos profundamen-
te, o recente assassinato do 
edil da Cidade de Nampula, 
Mahamudo Amurane, ocorri-
do em pleno 4 de Outubro, dia 
da celebração dos 25 anos da 
assinatura do Acordo Geral de 
Paz. Este assassinato mostra 
quão longo é o caminho da 
luta contra a intolerância em 
Moçambique. Mostra, igual-
mente, que a linguagem da 
violência continua mais forte 
que a da paz. Mais uma voz 
foi brutalmente calada. À fa-
mília Amurane e ao povo de 
Nampula a RENAMO endere-
ça sentidos pêsames e roga a 
Deus para que haja justiça e 

que a sua alma descanse na 
Paz celestial. 

Excelências,
Acompanhamos com triste-
za a vaga de atentados, ca-
lamidades e incêndios que 
vitimaram os nossos irmãos 
africanos, europeus, asiáticos 
e americanos recentemente. A 
Resistência Nacional Moçam-
bicana solidariza-se com as 
vítimas directas e indirectas 
desses acontecimentos ocorri-
dos nos Camarões, na Nigéria, 
no Mali, em Burkina Faso, no 
Quénia, na Somália, em Por-
tugal, na França, na Bélgica, 
na Alemanha, no Afeganistão 
e nos Estados Unidos da Amé-
rica.
Solidarizamo-nos igualmente 
com as centenas de vítimas de 
acidentes de viação.

Caros Compatriotas,
Distintos convidados,
Iniciamos esta Sessão quando 
recentemente, a 17 de Ou-
tubro, assinálamos 38 anos 
do desaparecimento físico do 
nosso Primeiro Comandante-
-chefe André

Está  a decorrer na cidade de Maputo, na sala magna da As-
sembleia da República a  VI Sessão Ordinária da VIII Legislatura, 
e teve sua abertura no dia 23 de Outubro de 2017. 
Falando no acto de abertura a chefe da Bancada Parlamentar 
da RENAMO, Maria Ivone Rensamo Bernardo Soares, disse: 
“ Acreditamos que estes documentos darão entrada 
na Assembleia da República ainda no decorrer desta 
VI Sessão para serem discutidos e aprovados o que 
permitirá que as províncias tenham Governadores 
eleitos pelo povo a partir de 2019 “. 

Dada a importância deste discurso, transcrevemo-lo na ínte-
gra, para que todos possam acompanhar na totalidade o po-
sicionamento da Bancada da RENAMO sobre as diversas ma-
térias de interesse nacional, algumas das quais,  estarão em 
debate nesta sessão:

RENAMO CONFIANTE NO 
DEBATE E APROVAÇÃO DA PROPOSTA 
SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO

NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

continua na pág 5



Excelências
Cumprindo com o preceito 

legal, eis-nos aqui apreciando 
a Informação Anual do Procu-
rador-geral da República.

A Informação não difere de 
tantas outras apresentadas, à 
esta Casa Magna.

No que tange à prevenção 
e combate a corrupção, im-
porta referir que o crime de 
grande monta é cometido 
por barões, continua impune, 
sem acusados, presos nem 
julgados.

É assim, que para o caso 
das Linhas Aéreas de Moçam-
bique - LAM, pag. 58, envol-
vendo USD 800.000 (oitocen-
tos mil Dólares), de comissão 
cobrada por um funcionário, 
para compra de um avião, 
apenas existe simulação de 
que algo acontece, porque o 
caso foi despoletado pela im-
prensa internacional, mas cá 
por Moçambique, como sem-
pre, não há prisão, nos ter-
mos da lei, nem julgamento.

Ao nível internacional, está 
tudo esclarecido sobre os con-
tornos desse processo, dos 
valores, das pessoas envolvi-
das e o objecto da corrupção, 
mas em Moçambique a Pro-
curadoria continua dizendo 
que aguarda mecanismos de 
cooperação internacional e 
judiciária.

O mesmo acontecendo com 
os valores desviados do Fun-
do de Desenvolvimento Agrá-
rio.

Com relação a EMATUM, 
PROINDICUS e MAM, o cená-
rio é o mesmo. O assunto é 
despoletado a nível da comu-
nicação social internacional, 
negada pelas autoridades go-
vernamentais, apadrinhada 
pela sua bancada parlamen-
tar nesta Magna Casa, para 
depois de tanta evidência 
reconhecer e tentar transfor-
mar o ilegal em legal. Para 
este caso, a nível internacio-
nal já está tudo esclarecido, 
com valores, nomes, o papel 
das pessoas envolvidas na 
vergonhosa operação, mas 
em Moçambique continuam 
operações para branquear o 
roubo que o Estado moçam-
bicano está sofrendo.

Para este caso, a Banca-
da Parlamentar da RENAMO 
oficiou a Procuradoria-Geral 
da República, como guardiã 
da legalidade e advogada do 
Estado, no sentido de impedir 
que a dívida privada, contra-
ída ilegalmente e à margem 
da Constituição da República, 
fosse transformada em dívida 
soberana a ser paga por to-
dos os moçambicanos. Mas, 
infelizmente, o Ministério Pú-
blico, dirigido pela Digníssima 
Procuradora, ignora.

O que mais choca o Povo 
moçambicano, é o facto de a 
instituição guardiã da legali-
dade ter assistido a discussão 
da Conta Geral do Estado 
referente aos anos de 2013 
e 2014, e agora, assiste im-
pávida e serena a tentativa 
do Governo inserir os valores 
das duas dívidas na Conta 
Geral de 2015.

Oficiosamente, pode agir 
mas não o faz por sua depen-
dência do poder político, ape-
sar de inteligente, dificultan-
do o exercício de seu papel de 
protector do Património do 
Estado.

Vivemos num País de faz de 
contas. Onde a justiça depen-
de do poder político, onde o 
judiciário não é livre.

A expectativa dos moçam-
bicanos é enorme com rela-
ção a aquilo que no dia-a-dia 
desestabiliza os seus lares, as 
suas vidas, a dívida oculta, 
escondida, contraída pelo go-
verno.

Por causa dessa dívida está 
a sofrer na carne. O custo de 
vida, cresceu em quase ou em 
100%. O preço do pão alimen-
to do pobre subiu, o transpor-
te disparou. Aos funcionários 
públicos lhes foram retirados 
os subsídios, o que os torna 
cada vez mais incapazes de 
fazer face à crise económica 
que se vive no país. E no en-continua na pág 5

M a t a d e 
Matsangaissa que, com ten-
ra idade, dirigiu o início desta 
longa luta pela Democracia 
multipartidária. A Democra-
cia e liberdades de que hoje 
nos beneficiamos são devidas 
também a este herói do povo. 

É com foco nos ideais de uma 
Democracia forte, plural e que 
conduza à alternância gover-
nativa que o início desta VI 
Sessão da VIII Legislatura foi 
muito esperado por todos os 
moçambicanos devido a ex-
pectativa criada pelo diálogo 
levado a cabo pelo Presidente 
da RENAMOe pelo Presidente 
da República, Afonso Dhlaka-
ma e Filipe Nyusi, respectiva-
mente. O diálogo tem o seu 
foco na Descentralização e 
nas Questões Militares. 

É, igualmente, nossa expec-
tativa que os consensos al-
cançados ao nível do diálogo 
sejam transformados em do-
cumentos a serem deposita-
dos aqui na Assembleia da Re-
pública para que os possamos 
debater e que os Deputados 
tomem a competente decisão 
tendo em consideração que 
devemos optar pelo melhor 
para Moçambique, o melhor 
para os Moçambicanos.

Os instrumentos resultantes 
dos consensos poderá con-
duzir-nos a uma revisão da 
Constituição o que viabilizará 
a aprovação do Pacote Legis-
lativo atinente a Descentrali-
zação que incorpora a Lei das 
Finanças Provinciais, Lei das 
Autarquias Locais, Lei dos Ór-
gãos Próprios das Províncias, 
Lei da Eleição dos Governado-
res de Províncias e dos Mem-
bros das Assembleias Provin-
ciais, pacote esse que poderá 
ser aprovado num único ins-
trumento ou em instrumentos 
legais separados. 

E queremos acreditar que a 
Assembleia da República não 
se irá colocar como força de 
bloqueio, nem de boicote dos 
consensos alcançados no diá-
logo liderado pelos Presiden-
tes Afonso Dhlakama e Filipe 

Nyusi. 
Acreditamos que estes docu-
mentos darão entrada na As-
sembleia da República ainda 
no decorrer desta VI Sessão 
para serem discutidos e apro-
vados o que permitirá que as 
províncias tenham Governa-
dores eleitos pelo povo a par-
tir de 2019.

A população de todas as pro-
víncias de Moçambique será 
dirigida por Governadores 
que ela própria irá escolher. 
Esses Governadores, por seu 
turno, farão o esforço de cum-
prir o seu manifesto eleitoral, 
sob pena de não renovarem 
os seus mandatos numa even-
tual nova eleição.  

Excelências,
Acreditamos que com a elei-
ção dos Governadores refor-
ça-se a Democracia, a justiça, 
o funcionamento das institui-
ções, o respeito pela popula-
ção, respeito pelos Direitos 
Humanos e criam-se condi-
ções para ter uma economia 
equilibrada e uma maior e 
melhor distribuição da rique-
za nacional. 

O crescimento que cada pro-
víncia irá registar levará a 
uma saudável concorrência 
entre elas, pois aquelas que 
melhor desempenho tiverem 
tornar-se-ão mais atractivas 
para a população, serão palco 
de instalação de mais inves-

timentos, logo poderão ofe-
recer maiores oportunidades 
de emprego para a população 
local e a das outras províncias 
vizinhas. 

Compatriotas,
No âmbito da Paz efectiva no 
país preocupa-nos a questão 
da política nacional de Defesa 
e Segurança. Referimo-nos a 
necessidade de reorganização 
das Forças Armadas, o que 
significa o enquadramento 
dos Comandos oriundos da 
RENAMO em lugares de che-
fia processo esse iniciado em 
1992 e que deverá ser conclu-
ído. Temos dito que seria bom 
termos, em Moçambique, 
Forças Armadas técnico-pro-
fissionais, Republicanas, bem 
treinadas, bem alimentadas, 
com logística, com missões 
bem definidas na Constituição 
e que cumpram com a Lei, en-
trando em combate somente 
em caso de invasão ao nosso 
país. E não forças armadas 
que actuem sob comando de 
um partido político com mis-
são de perseguir os seus ad-
versários. 

É por isso que a ciência mili-
tar ensina-nos que as forças 
armadas, em qualquer parte 
do mundo, devem ser isentas 
de opções partidárias para 
poderem cumprir com a sua 
missão de defesa da Pátria. 
Ao actuarem assim, Moçam-
bique será um país modelo na 

região da África Austral e no 
mundo. 

Ainda no âmbito dos consen-
sos já alcançados entre os 
Presidente da RENAMO Afon-
so Dhlakama e o da República 
Filipe Nyusi quanto a Polícia: 
é nossa expectativa que se 
efectue o enquadramento dos 
comandos da RENAMO na Po-
lícia de Protecção, Polícia de 
Fronteiras, Costeira, Lacustre 
e Fluvial, Unidade de Inter-
venção Rápida, Unidade de 
Protecção de Altas Individuali-
dades, Unidade de Operações 
de Combate ao Terrorismo e 
Resgate de Reféns, Unidade 
Canina, de Cavalaria, Unidade 
de Desactivação de Engenhos 
Explosivos e bem como no 
SISE-Serviço de Informação e 
Segurança do Estado. 

É importante que o enquadra-
mento aconteça a todos os ní-
veis nas várias especialidades 
de Defesa e Segurança e que 
essas Forças deDefesa e Segu-
rança sejam preparadas e que 
cumpram com a Lei, levando 
a que o cidadão tenha respei-
to por elas e as veja como ga-
rante da sua protecção. 

Em qualquer parte do mundo 
os cidadãos esperam ter For-
ças de Defesa e Segurança 
que os protejam, não os inti-
mide, não os oprima e nem os 
reprima.
Esperam que
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as Forças 
de Defesa e Segurança não 
actuem sob ordens partidá-
rias, atacando opositores do 
partido que governa. Fazen-
do isso estariam a colocar em 
perigo a Democracia, a Paz, 
a unidade e reconciliação na-
cionais.

Excelências,
É sabido que um Serviço de 
Informação e Segurança do 
Estado é um organismo que 
recolhe, pesquisa, produz, 
analisa e avalia informação 
útil à segurança do Estado, 
de modo a que seja possível 
prevenir a ocorrência de actos 
que atentem contra a Cons-
tituição e contra o funciona-
mento dos órgãos do Poder 
do Estado. 

É ainda este organismo res-
ponsável pela investigação da 
existência ou não de activida-
des de espionagem protago-
nizadas por agentes nacionais 
ou estrangeiros, actividades 
de sabotagem e terrorismo 
que periguem a Pátria. 

Diante dessas informações 
os decisores desencadeiam 
acções que norteiam a defe-
sa do povo e do país. Daí ser 
importante que em Moçambi-
que o SISE não paute por ac-
ções de espionagem aos par-
tidos políticos e aos membros 
da oposição, muito menos a 
intelectuais e Organizações 
da Sociedade Civil, em defesa 
dos interesses e amanutenção 
no poder do partido que go-
verna. 

A RENAMO entende que o 
SISE precisa de reformas. A 
inclusão, no SISE, de quadros 
indicados pela RENAMO, indi-
víduos bem selecionados que 
irão reforçar a capacidade de 
funcionamento daquele Servi-
ço actuando de forma idónea, 
fornecendo informações cre-
díveis, certamente será uma 
mais-valia para Moçambique 
e para os moçambicanos. 

Esse enquadramento da RE-
NAMO nas Forças de Defesa e 
Segurança será um sinal claro 

e forte de reconciliação nacio-
nal. Pois como referimos essas 
forças não mais serão usadas 
para perseguir opositores po-
líticos, mas obedecerão aos 
Comandos legais do país com 
profissionalismo e isenção 
partidária. 

Excelências,
Nós os moçambicanos não so-
mos todos ladrões. 

Nós os moçambicanos não so-
mos corruptos.

É preciso que as autoridades 
nacionais e internacionais 
façam de tudo para identifi-
car os responsáveis da dívida 
inconstitucional que está a 
prejudicar a todo o povo mo-
çambicano. As dívidas incons-
titucionais são mais um es-
cândalo que mancha a nossa 
imagem como povo. 

Qualquer moçambicano quan-
do anda na Europa, na Ásia ou 
em qualquer outra parte do 
mundo sente-se mal quando 
se fala da dívida inconstitucio-
nal, pois parece que todos nós 
somos corruptos ou ladrões. 

Não somos!

Para limpar a imagem de 
Moçambique e dos moçambi-
canos queremos que se divul-
guemos nomes dos cabecilhas 
da contratação das dívidas 
inconstitucionais e que esses 
indivíduos sejam exemplar-
mente responsabilizados. 

É inaceitável que até as crian-
ças de três anos de idade e ou-
tras que ainda não nasceram, 
carreguem o fardo das dívidas 
ilegais quando na verdade 
foram três ou quatro pessoas 
que orquestraram essa mega 
fraude financeira colocando o 
Estado como avalista de con-
tractos que nunca foram apro-
vados por esta Casa do Povo, a 
Assembleia da República,aliás 
como manda a Constituição. 

Todo o povo está a espera, a 
sociedade civil está a espera 
e nós, RENAMO, exigimos res-
ponsabilização exemplar dos 

donos dos protagonistas, os 
verdadeiros ladrões e corrup-
tos. Só assim poderemos ga-
rantir a retoma do apoio que 
os nossos amigos e parceiros 
de cooperação internacional 
davam ao nosso país. 

Excelências,
O povo está assustado com os 
disparos que estão a aconte-
cer no distrito de Mocímboa 
da Praia, Província de Cabo 
Delgado.Temos escutado os 
discursos e declarações dos 
partidos, mas até aqui não se 
sabe o que está a acontecer 
efectivamente. 

Gostaríamos que o Governo 
viesse a público, explicar com 
clareza: o que é que está a 
acontecer em Cabo Delgado? 
Quem é que está a atacar 
infra-estruturas e agentes do 
Estado em Cabo Delgado? 
Será que o nosso país, Mo-
çambique, foi invadido? Ha-
verá inimigos internos que se 
opõem à Frelimo e que não 
se sentem satisfeitos com as 
decisões da reunião que re-
centemente o partido Frelimo 
realizou, o seu Congresso? 

Espanta-nos que haja relatos 
de que esses grupos operam 
em Cabo Delgado há uns anos 
e que as autoridades foram in-
formadas e os ignoraram. Tes-
temunhas revelam que esses 
grupos operavam em Mocím-
boa da Praia, mas sem recur-
so a armas até ao término do 
Congresso da Frelimo, altura 
em que decidiram iniciar com 
ataques armados. Será que os 
atacantes estão contra o Con-
gresso?

Lamentamos a perda de vidas 
humanas e a negligência de-
monstrada pelas autoridades 
quando alertadas pela popu-
lação de Mocímboa da Praia. 
É tempo demais para que se 
diga que ainda estão a inves-
tigar. 

Moçambicanas,
Moçambicanos,
O compromisso de Sua Exce-
lência Afonso Macacho Mar-
ceta Dhlakama e nosso, nós 

membros do partido RENAMO 
por ele dirigidos, é com a Paz. 
Ao decretar, unilateralmente, 
a trégua por tempo indeter-
minado, o nosso Presidente, 
Afonso Macacho Marceta 
Dhlakama, revelou com ac-
ções concretas e não apenas 
com discursos esse grande 
compromisso com a paz, a sua 
maturidade política e o seu 
sentimento para com o sofri-
mento do povo moçambicano.

A Trégua decretada no dia 27 
de Dezembro de 2016 de que 
hoje todo o país se beneficia 
não foi negociada, nem houve 
acordo assinado. Foi mesmo 
um acto unilateral visando 
facilitar o desenvolvimento 
económico através da livre 
circulação de pessoas e bens. 
Daí condenarmos veemente-
mente os acontecimentos de 
Mocímboa da Praia que estão 
a paralisar aquela região do 
país. 

O nosso Presidente Afonso 
Dhlakama declarou recente-
mente, através dos órgãos 
de comunicação social, o seu 
total apoio incondicional ao 
Presidente Filipe Nyusi nos es-
forços de identificar e acabar 
com o que se está a passar em 
Mocímboa da Praia. 

Excelências,
Para terminar, queremos di-
zer que os assuntos que ar-
rolamos neste nosso discur-
so de abertura da VI Sessão 
Ordinária da Assembleia da 
República, o Diálogo, a Des-
centralização, a questão das 
Forças Armadas, da Polícia, os 
Problemas das Dívidas incons-
titucionais, os confrontos exis-
tentes em Mocímboa da Praia 
devem ser resolvidos para que 
Moçambique seja um país em 
Paz, Paz efectiva, Paz com De-
mocracia, Democracia com 
eleições livres, transparentes 
e credíveis que produzam al-
ternância governativa. 

Com a alternância Governa-
tiva, o Governo da RENAMO 
promete que irá governar com 
Democracia, com Justiça, com 
Paz, Desenvol
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a rapariga 
crescer!

Toda a pessoa,  quer sozinha quer 
em colectividade,  tem direito a pro-
priedade.  

Este direito consagrado na Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos 
foi amplamente debatido e discutido 
nesta assembleia (Parlamento Pan 
Africano) ao longo destes dias onde 
falamos em particular do direito ao 
acesso à terra.

A mulher sofre de restrições ou de 

exclusão de direito de propriedade, 

sofre de restrição ao financiamen-
to, o que tem que ser severamente 
denunciado. Por isso aqui estamos a 
discutir esta matéria.

Um desafio que se coloca tem a 
haver com a participação política, 
tem a haver com a participação eco-
nómica e nos processos de tomada 
de decisões,  pois aí podemos elimi-
nar o papel secundário a que a mu-
lher muitas vezes está relegada.

A Declaração Universal de Direitos 

Humanos diz ainda no seu artigo 21º 
que toda a pessoa tem direito a to-
mar parte na direcção dos negócios 
públicos do seu país, quer directa-
mente quer por intermédio de re-
presentantes.

A mulher tem também direito a 
acesso,  em condições de igualdade, 
às funções públicas do seu país.

A vontade do povo é o fundamen-
to da autoridade dos poderes públi-
cos. Esta vontade deve exprimir-se 

por eleições honestas que 
devem ter lugar periodica-
mente por sufrágio univer-
sal,  igual, directo e voto 
secreto.

A nossa Agenda 2063 fala 
da criatividade,  da energia 
e da capacidade inovadora 
da juventude africana que 
será a força dinamizadora 
da transformação política, 
social, cultural e econó-
mica de África, o que nos 
irá ajudar a ultrapassar os 
grandes desafios que nes-
te momento nós mulheres 
temos: estando sempre à 
margem dos Estados,  em 
particular o que se reflecte 
na desigualdade de opor-
tunidades nesses mesmos 

Estados.

v i -
mento Económico, Reconcilia-
ção e Unidade Nacionais, sem 
discriminação. O nosso Gover-
no fará de tudo para eliminar 
as assimetrias regionais exis-
tentes.

Acreditem e apostem na RE-
NAMO!

O nosso Governo irá tratar a 
todos os cidadãos por igual, 
como moçambicanos. As 
oportunidades na economia e 

em todas as áreas serão para 
todos os moçambicanos. As 
instituições do Estado funcio-
narão com base no respeito 
pelos interesses supremos do 
povo de Moçambique.

As instituições do Estado não 
serão partidárias. É impor-
tante que saibam disso, caros 
compatriotas, governaremos 
com toda a mestria!
Moçambique será um Mo-
çambique diferente do Mo-
çambique do passado e do 

presente.

Pela primeira vez, o povo será 
dirigido por um governo ge-
nuinamente do povo. Um go-
verno eleito pelo povo e que 
trabalhará para esse mesmo 
povo. 

No Governo da RENAMO a 
corrupção e a burocracia não 
serão toleradas. A corrupção 
e a burocracia serão inimigas 
do povo e do governo da RE-
NAMO, e vamos combatê-las.

A RENAMO irá recuperar os 
mais de quarenta anos em 
que o povo sofreu dirigido 
por uma ditadura que não se 
importava com a vontade do 
povo moçambicano. 

O povo moçambicano nunca 
foi dirigido por um governo 
saído de eleições transparen-
tes. Os sucessivos governos, 
por meio de manobras, captu-
raram o Estado, enriqueceram 
os seus dirigentes e empobre-
ceram os moçambicanos. 

Pela primeira vez, Moçam-
bique terá um Governo da 
RENAMO, saído de eleições 
livres, transparentes e credí-
veis, e é por isso que a RENA-
MO está empenhada para que 
haja Paz, Paz efectiva, e com 
esta Paz iremos garantir que o 
nosso povo goze o futuro que 
merece, um futuro risonho. 

Muito Obrigada!

Maputo, aos 23 de Outubro 
de 2017

A Chefe da Bancada
Dra Maria Ivone Rensamo 

Bernardo Soares
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Vai a delegação mais proxima e adiquira esse
manual e conheça a história da RENAMO...


