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 NA PROVÍNCIA DE MAPUTO E ZAMBÉZIA

Imagem da campanha do Presidente da RENAMO, candidato Ossufo Momade na Zambézia

Passados os 15 dias do início de campanha eleitoral, importa fazer 
um pequeno balanço do decurso dos trabalhos de caça ao voto por 
parte do candidato da RENAMO à Ponta Vermelha Ossufo Moma-
de. Vamos começar pelo périplo que o Presidente da RENAMO e 
candidato à Presidente da República realizou na zona sul, concre-
tamente na província de Maputo, de 9 a 11 de Setembro em curso, 
tendo sido a porta de entrada o distrito de Manhiça. Naquela queé 
uma das autarquias importantes da província de Maputo, Ossufo 
Momade foi recebido pelos membros e simpatizantes da RENAMO 
e as populações no geral que queriam ouvir aquilo que são as so-
luções para resolver os problemas do povo moçambicano. Na sua 
locução, Momade pediu para que todos aqueles que são eleitores 
se dirijam às mesas de votação no dia 15 de Outubro logo nas pri-
meiras horas para votarem na mudança. Porque segundo o candi-
dato da RENAMO, só com a RENAMO no poder, o povo poderá ver-

-se livre dos corruptos que desgraçam o paíshá mais de 40anos. O 
candidato assegurou que só com a RENAMO o ensino terá qualida-
de e será efectivamente gratuito de 1ª a 10ª classe e só com a RE-
NAMO no poder o povo irá se sentir valorizado no seu próprio país 
e fora dele. Prometeu ainda que o se governo irá prover melhores 
condições de saúde, educação e habitação para jovens. Ossufo Mo-
made apresentou na ocasião o cabeça de lista para governador de 
província de Maputo António Pedro Muchanga.  No dia seguinte, o 
candidato Ossufo Momade junto com cabeça de lista António Mu-
changa trabalharam no Distrito de Marracuene e na vila autárqui-
ca de Boane.Refira se que Boane foi a última etapa de caça ao voto 
do candidato da RENAMO pela província de Maputo,antes deste 
rumar para a retoma das actividades de campanha eleitoral inter-
rompidasna província da Zambézia, tendo como porta de entrada 
o distrito de Namacurra.

OSSUFO MOMADE ARRASTA 
MULTIDÕES
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Editorial

A violência eleitoral, a recolha compulsiva e 
até compra de cartões de eleitores, marcam 
a campanha eleitoral que já deixou mortos e 

feridos.Esta campanha eleitoral que culminará com a 
eleição, nas urnas do Presidente da República, dos 250 
Deputados da Assembleia da República e dos Membros 
das Assembleias Provinciais, dos quais o cabeça de lista 
do partido ou grupo de cidadãos eleitores vencedor será 
eleito governador da província. Entretanto, estamos em 
fase de campanha eleitoral envolvendo todos concorrentes 
a estes postos de autoridade nacional e local.
Sem esquecermos que recentemente foram assinados pe-
los Presidentes da Frelimo Filipe Nyusi e da RENAMO Ossu-
fo Momade os acordos que pensa-se, levarão o país a uma 
paz duradoira, o que deixou os moçambicanos optimistas 
com o fim das hostilidades militares e com o alcance da 
paz. A promessa de ambos os lados foi de que iriam respei-
tara letra dos acordos. No entanto, parece que a situação 
vivida no terreno neste momento de campanha eleitoral 
mostra outra realidade, é que durante estes primeiros 
diasdaquilo que se esperava ser a festa eleitoral, os mo-
çambicanos se vêem envolvidos em uma onda de violên-
cia eleitoral. Assiste-se a variadas formas desencadeadas 
pela Frelimo no sentido de desencorajar opositores para 
não saírem as ruas para divulgar seus manifestos eleito-
rais aos cidadãos. A Frelimo investe na pancadaria com 
uso irracional de instrumentos contundentes contra mem-
bros de partidos de oposição, chegando a destruir suas 
propriedades pelo simples facto de estes não alinharem 
na sua campanha eleitoral. Este partido que está no poder 
em Moçambique através da fraude, também aplica outros 
métodos de intimidação, desde a ameaça de reprovar alu-
nos ou mesmo de expulsar alunos e funcionários que se 
apaixonem pela oposição, chegando ainda aincendiar ca-
sas decidadãos que se recusam a aderir em suas propostas 
políticas em flagrante violação dos Direitos humanos.  
Entre outros tantos casos violentos, o mais saliente nos 
primeiros dias de campanha eleitoral, foi do professor 
Aristides, brutalmente espancado em sua casa em Der-
re, com recurso ao uso de catanas e outros instrumentos 
igualmente contundentes. Este acto hediondo,chama a 
atenção pela sua brutalidade, tendo acontecido na provín-
cia da Zambézia que é umas das províncias que tira sono 
ao partido que fraudulentamente chegou no poder em 
Moçambique. Os casos de violência estão presentes um 
pouco por todo o país, chegando a afectar a campanha 
do candidato da RENAMO, Ossufo Momade que viu sua 

caravana a ser cobardemente atacada na vila de Manhi-
ça, viu barricadas sendo erguidas na autarquia de Boane 
para impedir sua actividade de campanha eleitoral e ain-
da no sábado dia 14 de Setembro 2019, foi recebido com 
um aparato policial incomum a sua chegada a Nicoadala, 
com a polícia a ostentar desnecessariamente seu poderio 
bélico, como forma de impedir as actividades de campa-
nha do candidato da RENAMO.
As províncias onde a violência eleitoral é muito marcante, 
são Gaza, Zambézia, Nampula e Tete. Isto não quer dizer 
que haja lisura em outras, mas estas pelos vistos, foram 
demarcadas para que o nível de tolerância seja zero, no 
tocante as actividades políticas de outros partidos.
Outro fenómeno que caracteriza a Frelimo e édeveras re-
corrente, é a estratégia da  recolha dos cartões de eleito-
res. Eles fazem qualquer coisa para conseguir arrancar os 
cartões eleitorais da posse de cidadãos incautos. Arran-
cam os cartões de eleitores, fazem os registos nos seus 
blocos de notas e quando terminam de tirar os números 
dos cartões simplesmente dizem ao infeliz eleitor “no dia 
de votação não precisa ir a mesade votação, pois já vo-
tou”. Isso é gravíssimo! É preciso fazer-se uma campanha 
de sensibilização dos cidadãos, principalmente os idosos 
e analfabetos para jamais entregar seus cartões, mesmo 
aos secretários de quarteirões ou bairros, ou melhor: não 
devem aceitar entregar a ninguém, mesmo ao Presidente 
da República.
Perante estas situações de violência psicológica e física, 
está claro que o cidadão moçambicanosente um desen-
canto com a política, por isso que muitos já não sabem o 
que fazer. Olham para os processos eleitorais com pessi-
mismo generalizado acreditando que melhor é não votar 
porque sempre dá na mesma! Caro cidadão, nós quere-
mos dizer desde já que a melhor decisão que pode tomar é 
nunca desistir de votar. Faça isso com plena consciência de 
que é preciso votar e guardar seu voto para que ninguém 
o tire. É preciso acabar com os corruptos e assassinos. 
Caro cidadão, queremos ainda deixar claro que todas as 
sociedades livres que existem hoje em todo mundo, tive-
ram grandes tiranos no passado recente ou distante de 
sua história, o que exigiu deles muita coragem para a luta. 
Eles bateram-se de forma abnegada contra as suas tira-
nias e venceram e hoje são democracias desenvolvidas 
que nos atraem e muitos cérebros nacionais fogem para 
lá porque não querem lutar pelos seus países. Mas uma 
coisa é certa, devemos nos levantar e lutar, protegendo 
nossos votos no dia 15 de Outubro.
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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

O candidato da RENAMO à Presidente da República Ossu-
fo Momade, retomou suas actividades de caça ao voto na 
província de Zambézia,que haviam sido momentaneamen-
te interrompidas devido a visita papal ao nosso país. Na 
sua chegada a Namacurra, o candidato da RENAMO foi 
recebido sem margem para dúvidas, por uma multidão de 
criar inveja.Depois do comício popular de promessas sobre 
melhoria de vida das populações, onde o candidato rece-
beu a promessa de voto, ele visitou no dia13 do corrente 
mês o distrito de Morrumbala, tendo percorrido 194 km 
de uma picada desconfortante. Chegados a Morrumbala, o 
candidato da RENAMOOssufo Momade que fazia-se acom-
panhar peloCabeça de Lista a Governador da Província da 
Zambézia Manuel de Araújo, foram recebidos em grande 
euforia. Neste ponto da província de Zambézia, as promes-
sas feitas assentam essencialmente na criação de melhores 

condições para a Juventude, as Crianças e os idosos. Para 
o presidente da Perdiz, o progresso e o bem-estar da popu-
lação de Morrumbala fazem parte das suas prioridades de 
governação, tendo prometido à moldura humana presente 
no seu comício em caso de vitória nas eleições de 15 de 
Outubro, desenvolver melhores vias de acesso, garantindo 
que iria pavimentar a principal estrada que dá acesso ao 
distrito, assim como prometeu a melhoria das condições 
salariais para funcionários públicos que actualmente não 
são justos, principalmente para a polícia, enfermeiros, pro-
fessores entre outros. 
Momade ao apresentar o candidato da RENAMO a gover-
nador da província de Zambézia e sua esposa, afirmou que 
Araújo é o cabeça de lista certo para dirigir os destinos da 
Província da Zambézia. Acto contínuo, a população que 
aflui massivamente ao comício ovacionava

Regresso à Província de 
Zambézia

Recepção da comitiva presidencial da RENAMO a Nicoadala, vendo-se na estrada o blindado da Polícia
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Cordão humano ladeando o candidato da RENAMO Ossufo Momade

com euforia. Refira-se que as mul-
tidões afluem aos comícios sem que para tal sejam 
mobilizados camiões e autocarros para transportar po-
pulares de outros distritos ou localidades longínquas. 
Assim, o recinto do comício foi pequeno para acolher 
a multidão de Morrumbalaque acorreu para ouvir a 
mensagem de esperança de seus candidatos. E, o povo 
sempre vívido e unânime tem estado a prometer o voto 
de mudança.
Na continuação desta maratona eleitoral, o candidato 
da RENAMO Ossufo Momade escalou Nicoadala, consi-
derado como um dos celeiros da província de Zambézia. 
Aqui, foi demonstrada por parte da Frelimo a falta de 
vontade política para o alcance da paz duradoira que 
tanto Moçambique almeja. É que na hora da chega-
da da comitiva do Presidente da RENAMO e candidato 
à Presidente da República Ossufo Momade, as forças 
policiais da UIR-Unidade de Intervenção Rápida foram 
mobilizadas pelas hierarquias políticas frelimistas para 
inviabilizarem o acto de campanha do candidato, exi-
bindo sua musculatura bélica. Eles pretendiam invia-
bilizar a realização do comício popular no campo de 
futebol local, enviando para aquele lugar um camião 
blindado. Felizmente, apesar dessa incursão intimida-
tória por parte da UIR, o comício teve lugar graças a 
coragem e liderança do candidato Ossufo Momade que 
deu exemplo de contenção. No seu discurso, deixou 
registadas as seguintes promessas em caso de vitória 
eleitoral para os moradores de Nicoadala, já cansados 
de tanto sofrer:
Pôr fim ao sofrimento da população de Nicoadala com 
a instalação de indústrias de agro processamento, com 
o combate da corrupção e criminalidade resultante da 
falta de emprego, pôr fim a incerteza social dos jovens e 

melhorar a qualidade de ensino, onde o Estado moçam-
bicano garantirá o ensino gratuito da 1ª à 10ªclasse, 
entre outras promessas. 
O Presidente Ossufo Momade afirmou ainda: “Vocês 
tinham aqui uma linha férrea mas que a Frelimo prefe-
riu acabar com ela prejudicando o povo da Zambézia. 
A linha férrea era importante para a Zambézia e nós 
pretendemos trabalhar para devolver o vosso orgulho”.
Já na vila de Milange, onde o candidato Ossufo Mo-
made acompanhado pelo cabeça de lista Manuel de 
Araújo trabalhou na tarde deste Domingo, tendo sido 
como é hábito recebido por uma grande multidão, criti-
cou severamente a actuação das autoridades governa-
mentais, que mobilizam seus membros e simpatizantes 
para inviabilizar sua campanha eleitoral. Ele denunciou 
ainda a existência de membros da Frelimo que estão a 
inviabilizar a campanha eleitoral em alguns pontos do 
país.
Momade, aponta para a situação registada na vila sede 
distrital de Nicoadala ena vila autárquica de Milange 
como uma estratégia traçada por aquele partido para 
perturbar sua actividade de caça ao voto.
O líder da RENAMO afirmou que esses acontecimentos 
comprometem os acordos de paz e de reconciliação na-
cional assinados recentemente em Maputo envolvendo 
o Presidente da Frelimo Filipe Nyusi e ele, Ossufo Mo-
made, Presidente da RENAMO.
Terminou a intervenção desabafando nos seguintes ter-
mos:
“Vou contactar pessoalmente Filipe Nyusi sobre este as-
sunto, porque não faz sentido que seu partido esteja a 
inviabilizar a nossa campanha, isso indica que um gru-
po da Frelimo não respeita o Estado de Direito Demo-
crático” fim de citação.
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Passados os primeiros 15 dias de campanha eleitoral, 
pode-se perceber que uma das estratégias do partido no 
poder, a Frelimo é instruír seus militantes em vários can-
tos do país para intimidar, perseguir e até assassinar seus 
opositores sobretudo a RENAMO. Na presente campanha 
eleitoral, vários são os relatos que chegam por todo canto 
do país dando indicação de sérias perseguições dosmem-
bros e simpatizantes da RENAMO.
Um dos exemplos, é o caso do jovem docente de História 
identificado pelo nome de Aristides que, no dia 5 do Se-
tembro, em Dere na província de Zambézia, terá apoia-
do a campanha eleitoral da RENAMO num desfile muito 
concorrido, encabeçada pelo respectivo cabeça de lista e 
candidato a governador da província da Zambézia, Manuel 
de Araújo e o mandatário nacional da RENAMO Venâncio 
Mondlane. Entretanto, na madrugada do dia seguinte, 6 
de Setembro, um grupo de membros do partido Frelimo 

arrombaram a casa do jovem docente, tendo o espancado 
junto a sua esposa com recursos a catanas e outros objec-
tos contundentes, fazendo com que o jovem docente con-
traísse graves ferimentos na cabeça, tendo em consequên-
cia, sido transferido na manhã do mesmo dia ao hospital 
provincial em Quelimane.
Um outro caso digno de realce, aconteceu na mesma se-
mana, na província de Tete, concretamente na região de 
Tsadzo, Cassacatiza onde o delegado político provincial 
foi  apedrejado por um grupo de membros da Frelimo. O 
delegado Sixpence junto do cabeça de lista e candidato a 
governador da província de Tete encabeçavam uma cara-
vana que trabalhou naquela região que faz fronteira com a 
Zâmbia em mais uma actividade de caça ao voto.
Esses são apenas alguns casos de tantos outros que têm 
acontecido um pouco por todo o país sob olhar complacen-
te, impávido e sereno das autoridades policiais.

Temos recebido insistentemente e de fontes credíveis esta 
chamada de atenção sobre os planos do partido Frelimo 
para vencer as eleições deste ano. A denúncia com o título:
O cúmulo de desespero do partido Frelimo. “Descoberta Es-
tratégias da Frelimo para manobras desde o recenseamen-
to, campanha eleitoral, recrutamento dos Membros das 
Mesas de Votação, votação e apuramento”, começa a me-
recer credibilidade pelo facto de alguns passos deste plano 
macabro terem sido consumados em prejuízo do processo 
eleitoral e dos outros candidatos.
Para que toda a sociedade moçambicana em geral e a co-
munidade internacional possam prestar atenção a estes 
planos bizarros da Frelimo para aniquilar a democracia 
multipartidária em Moçambique, vamos transcrever na ín-
tegra a denúncia:

A. A partir de recenseamento, de Outubro a Dezembro/2018
1. Desenhou-se estratégia de recenseamento eleitoral ( 
Gaza, Beira, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia)
2. Desenhou-se o papel de Educação Cívica (que deve ser 
muito restrita)
3. Não aceitar transferências do pessoal do Norte para ou-
tras regiões do país.
4. Desorientar o recenseamento de Sofala, Nampula e 
Zambézia, para determinar o equilíbrio com a votação de 
Gaza e Cabo Delgado
5. As províncias que dão total apoio a Frelimo devem de-
sequilibrar toda a votação da oposição, pois, uma vez que, 
mesmo as que votam na oposição a diferença é mínima, 

com votação isolada das províncias que apoiam a Frelimo;
6. Os secretários, chefes tradicionais, devem acompanhar 
os camaradas até ter a certeza de que todos recensearam;
7. Recensear maioritariamente mulheres;
B. Campanha Eleitoral
1. Tudo fazer para dificultar a saída da oposição das sedes 
para campanha;
2. Gaza assumiu que iria conseguir neutralizar outras pro-
víncias;
3. Organizar grupos de choque para agredir fisicamente 
caravanas de campanha (isto é bater) - mas quando forem 
denunciados devem negar e distanciar-se dizendo que é do 
conhecimento do reclamante;
4. Agredir bem para os fazer desanimar.
C. Sobre panfletos de campanha
1. Pagar as crianças de rua das cidades para durante a noi-
te descolar e rasgar material de campanha para manter as 
cidades sem panfletos da oposição;
2. Intensificar grupos de choque para descoordenar e des-
truir caravanas de oposição.
D. Recrutamento dos MMV
1. Todos candidatos devem vir dos círculos do nosso partido, em 
listas bem verificadas para evitar que esteja alguém lá da oposi-
ção;
2. Todas as listas a MMV devem ir ao comité de cada zona  e de 
lá reunir-se com os candidatos para certificar se todos são do par-
tido;
3. Depois o Director do STAE de cada nível, será chamado para 
vir levar as listas para guardar e ficar a espera da abertura do 
concurso;
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FRELIMO RECORRE A VIOLÊNCIA PARA 
INTIMIDAR MEMBROS DA RENAMO

PLANOS DA FRELIMO PARA AS ELE-
ÇÕES DE 2019



1 Valores e princípios fundamentais da 
governação da RENAMO

O Governo da RENAMO vai introduzir políticas e 
acções na perspectiva e no quadro da constru-
ção e desenvolvimento de um verdadeiro Estado 
de Direito Democrático em Moçambique. A sua 
governação será irradiada e fundada nos se-
guintes valores e princípios fundamentais:

• RESPEITO PELA DIGNIDADE DA PES-
SOA HUMANA- Que se traduz na concepção 
de que todas as acções de órgãos e agentes do 
Estado têm por finalidade a dignificação da pes-
soa humana, primazia e supremacia do Homem 
sobre o Estado. 

• ESTADO DE DIREITO - Assente no pri-
mado da Constituição e da Lei, liberdade de ex-
pressão, de imprensa e livre circulação, de opi-
nião sobre o desenvolvimento do país, aceitação 
de alternância política, a existência de uma opo-
sição política, e o respeito pelos direitos funda-
mentais das minorias, igualdade de tratamento 
da pessoa humana perante a Lei e perante o Es-
tado, não discriminação de cidadãos em razão 
da raça, sexo, política, religião, origem étnica e 
concepções filosóficas.

• ESTADO DE JUSTIÇA SOCIAL E SOLIDA-
RIEDADE - Estado que se preocupa com o bem-

-estar dos cidadãos, especialmente, para com os 
mais fracos e necessitados, e com enfoque vira-
do para políticas mais consentâneas para com a 
pessoa com deficiência.

Um Estado racional, eficaz, incluso abrangente 
que prima pela participação e auscultação do 
cidadão, eficiência governativa, despartidariza-
ção, desconcentração e descentralização. 
Um Estado de austeridade, modéstia e espírito 
de bem servir o povo em todos os seus órgãos e 
níveis de organização.

Um Estado de direito democrático, no qual, o 
Governo da RENAMO vai, escrupulosamente, 
cumprir e fazer cumprir a Constituição da Re-
pública e a lei em todo território nacional. Isto 
é, a actuação dos órgãos e agentes do Estado 
incluindo os membros do Governo e demais fun-
cionários públicos, deve ser baseada na Consti-
tuição da República e na lei. 

O Governo da RENAMO vai trabalhar para a 
promoção da soberania do Povo, através do 
sufrágio pessoal, directo, secreto e periódico, 
na eleição dos seus governantes e para efectiva 
separação dos três Poderes. Vai potenciar o pa-
pel de monitoria e fiscalizador do Parlamento, 
assegurar maior independência e imparcialida-
de do Judiciário; unicidade do Estado Moçam-
bicano; respeito e concretização dos Direitos, 

Liberdades e Garantias Fundamentais; justiça e 
Solidariedade Social.

Um Governo participativo, inclusivo, abrangen-
te mas pequeno e racionalizado que promova 
uma verdadeira reconciliação nacional e Paz.
Assim, a governação da RENAMO assentará nos 
seguintes fundamentos:

• Liberdade de expressão, de imprensa 
e melhor acesso às fontes de informação;

• Respeito pela diversidade e pluralis-
mo político;

• Tolerância política e reconciliação na-
cional, ¬ não discriminação de indivíduos devido 
à raça, sexo, ideologia, religião, origem étnica;

• Justiça social e solidariedade, com en-
foque para políticas mais consentâneas com os 
mais vulneráveis, crianças, idosos, desmobiliza-
dos e pessoas com deficiência;

• Justiça social e solidariedade, com en-
foque para políticas mais consentâneas com os 
mais vulneráveis, crianças, idosos, desmobiliza-
dos e pessoas com deficiência;

• Inclusão e abrangência na governa-
ção participativa, através

continuação da pág 5
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4. As listas devem ser 
preparadas entre Janeiro a Junho de 2019;
5. A oposição deve aparecer apenas na-
queles indicados por (RENAMO 1 e MDM 
1);
6. Todos os que entrarem por via concur-
so, devem apenas serem seleccionados os 
da lista da Frelimo atempadamente en-
tregues ao Director do STAE e nunca dei-
xar infiltrar candidatos da oposição para 
MMV.
E. Votação
1. Membro da oposição não deve fazer 
parte do local da entrega de boletins de 
voto;
2. Membro da oposição deve ficar na or-
ganização de eleitores na porta e não nas 
mesas (para não ver segredos);
3. Os presidentes e vice-presidentes de-
vem conhecer os camaradas que vão as 
suas mesas votar para tentar entregar 
mais boletins de voto em vez do número 
normal;
4. Em todas mesas onde não houver dele-
gados dos partidos, todos inscritos devem 
apresentar se como tendo votado se são 
200 ou 1000, todos devem ser indicados 
como tendo votado.
F. Apuramento nas mesas

1. Não exibir facilmente aos presentes a 
visibilidade de boletins de voto - exibir com 
rapidez - que não se consegue ver de quem 
é o voto e logo guardar no monte de candi-
datos da Frelimo;
2. Aproveitar a noite a distração de dele-
gados para introduzir votos que os obser-
vadores da Frelimo levarão consigo;
3. Nos boletins com irregularidades da Fre-
limo sempre devem reclamar para com a 
ditadura de voto passar para ser voto da 
Frelimo;
4. Os presidentes e vice-presidentes derem 
ser grandes responsáveis do Estado, des-
de Directores, SISE e outros para melhorar 
controlo da situação da tendência de voto;
5. O STAE deve jogar todo seu apoio:- 
transferir os técnicos de informática da 
oposição para outros postos;
6. Se o voto mostrar-se favorável a oposi-
ção, pode se apagar energia e ou emergir 
confusão de mandar deter delegados dos 
partidos da oposição, para minutos depois 
serem libertos (parecendo que houve pro-
blemas);
7. Controlar as saídas e cansaço dos dele-
gados de oposição para almoço e jantares 
para ver o que for possível de se fazer;
8. A energia deve constituir factor funda-

mental para disciplinar votos e contagens;
8. Toda vitória depende de capacidade de 
controlo de oposição, delegados e obser-
vadores estranhos a Frelimo;
9. Mas a agressão deve ser outra arma im-
portante para enfraquecer a resistência da 
oposição:
- na campanha;
- votação;
- contagem;
- No apuramento; e
-Na elaboração de editais.

Caros moçambicanos e toda a comuni-
dade internacional,  perante este cenário 
sombrio que se desenha, ninguém deve 
ficar indiferente. Por isso, a RENAMO e a 
Democracia moçambicana clamam por 
uma mobilização total de todas as forças 
vivas da sociedade para corajosamente e 
sem medo estancar este plano, que a ser 
consumado com sucesso, mais uma vez, 
conduzirá um falso vencedor ao poder.
Nenhum cidadão deve permitir que esta 
manobra seja concretizada, principalmen-
te na votação, contagem de votos, no apu-
ramento e na elaboração de editais. Todo 
o hoje deve estar bem aberto para neutra-
lizar estas manobras da Frelimo. 
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da auscultação, des-
concentração e des-

centralização.  
A RENAMO acredita que um dos meios funda-
mentais para um combate eficaz contra a cor-
rupção é a edificação de uma Administração 
Pública despartidarizada, isenta e baseada em 
princípios éticos universais, tecnocracia e de ob-
servância obrigatória da lei, por parte de todos 
os funcionários públicos do país, assim:

Na administração pública o Governo da RENA-
MO vai promover:

• Administração Pública apartidária 
assente no profissionalismo, na prática dos 
princípios da legalidade, de justiça, da transpa-
rência, de celeridade burocrática e de respeito 
pelos cidadãos e contribuintes;

• Administração Pública baseada na 
racionalização, na consolidação e na maior co-
ordenação dos Ministérios, dos Governos Pro-
vinciais, Distritais e Institutos Públicos;

• Despartidarização da participação e 
gestão do Estado, em empresas públicas;

• Primazia das competências técnica e 
profissional, como critérios de admissão, nome-
ação e promoção, na Administração Pública;

• Cidadania através de instalação de 
serviços de Registos e Notariado, que permitirá 
fácil acesso aos registos de nascimentos, casa-
mento e de aquisição de Bilhete de Identidade 
(BI), ao nível local;

• Administração responsável que esta-
belecerá diferenças entre as nomeações para 
cargos de confiança política e cargos de compe-
tência técnica, responsabilizando os funcioná-
rios pelos seus actos;

• Políticas para a correcção das desi-
gualdades regionais em parceria com as Auto-
ridades Tradicionais e Autarquias Locais.
Para a governação da RENAMO, estará claro e 
estampado, em todas as repartições públicas 
que:

• Os funcionários se encontram ao ser-
viço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, 
prevalecendo sempre o interesse público, sobre 
os interesses particulares ou de grupo;

• Os funcionários actuam em confor-
midade com os princípios constitucionais e de 
acordo com a Lei e o Direito;

• Os funcionários, no exercício da sua 
actividade, devem tratar de forma justa e im-
parcial todos os cidadãos, actuando segundo 
rigorosos princípios de neutralidade;

• Os funcionários não podem benefi-
ciar ou prejudicar qualquer cidadão em função 
da sua ascendência, sexo, raça, língua, convic-
ções políticas, ideológicas ou religiosas, situa-
ção económica ou condição social;

• Os funcionários, no exercício da sua 
actividade, só podem exigir aos cidadãos o in-
dispensável à realização da actividade adminis-
trativa;

• Os funcionários, no exercício da sua 
actividade, devem colaborar com os cidadãos, 
segundo o princípio da Boa-fé, tendo em vista a 
realização do interesse da comunidade e fomen-
tar a sua participação, na realização da activida-
de administrativa;

• Os funcionários devem prestar infor-
mações e/ou esclarecimentos de forma clara, 
simples, cortês e rápida;

• Os funcionários, no exercício da sua 
actividade, devem agir de forma leal, solidária 
e cooperante;

• Os funcionários regem-se segundo 
critérios de honestidade pessoal e de integrida-
de de carácter;

• Os funcionários agem de forma res-
ponsável e competente, dedicada e crítica, em-
penhando-se na sua valorização profissional.
Na administração da justiça, o Governo da RE-
NAMO defende um sistema judicial independen-
te, isento e célere, baseado na:

• Simplificação e reestruturação de 
normas processuais que emperram a sua cele-
ridade;

• Promoção da confiança dos cidadãos 
através da consecução de uma efectiva inde-
pendência do Poder Judicial;

• Promoção de reformas constitucio-
nais que permitam que os Juízes Presidentes, 
dos diversos tribunais, sejam eleitos pelos seus 
pares com base, na competência técnica, inte-
gridade e probidade comprovados;

• Isenção de custas judiciais aos cida-
dãos de baixa renda;

• Serviço de Investigação Criminal, sob 
tutela directa do Ministério Público, reforçando 
a separação de poderes entre o executivo e o ju-
dicial;

• Formação da Polícia da República de 
Moçambique, no respeito pelos direitos huma-
nos, evitando detenções arbitrárias e actuação 
sob ordens políticas;

• Publicação e publicitação de mapas 
de sentenças judiciais, como um dos requisitos 
para avaliação do resultado do desempenho de 
cada Juiz;

• Promoção da implementação de me-
didas alternativas à prisão, evitando o conges-
tionamento das instituições prisionais;

• Alocação atempada, de meios logísti-
cos e humanos, para a prevenção e repressão do 

crime, em todas as suas vertentes.
Na Participação política:
A Constituição da República de Moçambique 
estabelece que o Estado moçambicano é um 
Estado de Direito, baseado no pluralismo de ex-
pressão, na organização política democrática, 
no respeito e garantia dos direitos e liberdades 
fundamentais do Homem.
É sob este contexto constitucional democráti-
co e pluralista que a Resistência Nacional Mo-
çambicana (RENAMO) se apresenta às eleições 
presidenciais, legislativas e das assembleias 
provinciais de 15 de Outubro de 2019, com a 
candidatura do seu Presidente, o General Os-
sufo Momade para Presidente da República e 
listas completas de candidatos à Assembleia da 
República e à totalidade das Assembleias Pro-
vinciais.
Ao fazê-lo, a RENAMO acredita, firmemente, 
que a ampla participação dos cidadãos no pro-
cesso político, a sua capacidade de influenciar 
a formulação de políticas públicas, bem como 
a transparência e a integridade dos actos go-
vernativos, constituem ingredientes básicos da 
qualidade de democracia num Estado de Direito 
democrático.
Nesse sentido, a RENAMO defende um proces-
so eleitoral livre, igual, competitivo, com ampla 
participação dos cidadãos e isento de todo tipo 
de manipulação, intimidação e fraude, sendo 
que só deve governar quem for delegado pelo 
titular da soberania, que é o povo, através de 
um processo eleitoral transparente, livre, justo 
e credível.
Combate a corrupção:
O Governo da RENAMO é pelo combate cerrado 
contra todo o tipo de corrupção, sobretudo da 
grande corrupção, cujas consequências nefas-
tas e dolorosas, são bem conhecidas pelo povo 
moçambicano, que desde 2015, viu seu nível 
de vida degradar-se, impiedosamente, devido 
ao escândalo das famosas dívidas ocultas, as 
quais foram contraídas em nome da República, 
mas para o benefício de um grupo minoritário 
de corruptos pertencentes ao partido no po-
der. Com efeito, mais de dois biliões de dólares 
norte-americanos, foram disponibilizados pela 
banca internacional em nome de Moçambique 
mas, ilícita e criminosamente, apropriados por 
um punhado de indivíduos ligados ao Partido 
Frelimo, para fins obscuros.
Pior ainda, o processo judicial visando responsa-
bilizar os infractores não tem qualquer mostra 
de seriedade, já que o mesmo apenas foi de-
sencadeado como mecanismo de recuperação 
de credibilidade eleitoral do partido no poder, e 
não como um processo judicial genuíno e livre 
de interferências políticas.
Aliás, um dos cancros da democracia moçam-
bicana é a evidente subordinação política e fi-
nanceira do judiciário ao poder executivo, o que 
faz com que alguns processos, sobretudo os de 
grande corrupção, apenas correm de acordo 
com vontade e interesses situacionais do po-
der executivo, daí o posicionamento firme da 
RENAMO, segundo o qual, é urgente libertar o 
judiciário das amarras do executivo, cessando 
os poderes presidenciais de escolha e nomeação 
das lideranças das magistraturas de topo e da 
Procuradoria-Geral da República.
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